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Çatalhöyük’ün atası!
Karatay’daki Boncuklu Höyük’ün Çatalhöyük’ten en az 1000 yıl daha önce kurulduğu saptandı. Çalışmalar Boncuklu Höyük’te 

yaşamış insanların Çatalhöyük insanının ataları olduğunu ortaya koyarken, Karatay Belediyesi bölgeye duyarsız kalmadı
ALKEOLOJİK ÇALIŞMA 
2006 YILINDA BAŞLADI

Karatay’da yer alan Boncuklu Höyük’te 
2006 yılından buyana devam eden ar-
keolojik çalışmalar sonucunda önemli 
bulgular elde edildi. Boncuklu Hö-
yük’ten elde edilen envanter ve yer-
leşim yapısının incelenmesiyle ortaya 
çıkan sonuç, bölge insanının Çatalhö-
yük’te yaşamış olan insanların ataları 
olduğunu ortaya koydu.

TARIM AVRUPA’YA 
BONCUKLU’DAN TAŞINDI

Geniş bir kapsamda devam eden çalış-
malar, farklı sonuçları da beraberinde 
getirdi. Buradaki verilerle Avrupa’da 
yapılan bazı genetik çalışmaların karşı-
laştırılması, tarımın Avrupa’ya Boncuklu 
Höyük’ten taşındığı sonucunu çıkardı. 
Bölgeye duyarsız kalmayan Karatay 
Belediyesi de, çalışmalara destek vere-
cek. n HABERİ SAYFA 8 VE 9’DA 

‘Zabıta düzeni 
koruyor, güvenliği 
sağlıyor’
n HABERİ SAYFA 3’TE

Koç-teke 
üretim istasyonu 
kuruluyor
n HABERİ SAYFA 5’TE

Selçuk Öztürk 
MÜSİAD’da 
tecrübelerini anlattı
n HABERİ SAYFA 11’DE

Çevreyolu projesi 
biran önce bitmeli

Metro Projesi’nin 
ihale edileceği 
müjdesini veren 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a teşekkür 
eden ASKON Kon-
ya Şube Başkanı 
Yakup Yıldırım, 
tamamlanması 
gereken elzem 
yatırımlardan 
birinin de çevreyo-
lu olduğuna dikkat 
çekti. 
n SAYFA  7’DE

Stresini hayvanlara 
bakarak atıyor

İlklere imza 
atacaklar

İlim ve Fen Selçuk Koleji 2019-
2020 eğitim öğretim dönemin-
de kapılarını açıyor. Yönetim 
Kurulu Başkanı Bilal Aşik, “Dil 
eğitimi LİNGİUM konsepti ile 
Konya’da ilk olmak ve fark ya-
ratarak ilerlemek üzere eğitim 
hayatına başladık” dedi.
n HABERİ SAYFA  2’DE

Namazda
buluşacaklar

Cihannüma Dayanışma ve 
İşbirliği Derneği 8 Eylül Pazar 
81 İlde Babalar ve Çocuklar 
Sabah Namazında Buluşuyor 
etkinliği düzenleyecek. Kon-
ya’daki etkinlik Sultan Selim 
Cami’inde gerçekleşecek. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Gelecek için 
seyirci kalamayız!

Tantavi Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde gençlerle buluşan 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, “Hepimiz için ak-
lın, refahın, huzurun ve barışın 
hakim olacağı bir gelecek ola-
caksa bunu birer seyirci olarak 
gerçekleştiremeyiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA  3’TE

Aşı hizmetine 
3 yeni araç

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü tarafından 
SIHHAT Projesi kapsamında 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
tahsis edilen üç araç ilçe sağlık 
müdürlüklerine teslim edildi. 
Araçlar aşı hizmetinde kullanı-
lacak. 
n HABERİ SAYFA  4’TE

MEDAŞ’TA İKİ AYRI 
SERAMİK SERGİSİ

TARIMSAL TİCARET 
DEĞER KAZANACAK

OKUL GIDASI LOGOSU’NA 
HAZIR DEĞİLLER!

15 Eylül’e kadar açık kalacak 

KTB Başkanı Hüseyin Çevik: 

Bir süreliğine izin aldılar 

Nizam Orçun Önal’ın kişisel seramik sergisi ‘Home’ 
ve ‘Ceramicon Seramik Etkinlikleri’ seramik sergisi 
MEDAŞ Sanat Galerisinde düzenlenen program ile 
açıldı. Sergiler 15 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın Konya’daki 
müjdelerine değinen KTB 
Başkanı Hüseyin Çevik, 
“Konya Ovası’nın tamamı 
suyla buluşturulduğu 
takdirde tarımsal üretim 
artacak ve buna bağlı 
ticaret değer kazanacak-
tır” dedi.

Okul Gıdası logolu ürünle-
rin henüz ellerinde olma-
dığını belirten Konya Kah-
veciler, Çay Ocakları ve 
Büfeciler Esnaf Odası Baş-
kanı Mehmet Adil, bakanlık 
düzeyinde yaptıkları görüş-
me neticesinde bir süreliği-
ne logosuz ürün satma izni 
aldıklarını söyledi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA  5’TE

n HABERİ SAYFA  13’TE

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, basın mensuplarıyla birlikte Boncuklu’da incelemelerde bulundu. 
Başkan Kılca bölgenin turizme kazandırılması noktasında destek vereceklerini açıkladı.

Cebimiz yanıyor!
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü verilerine 

göre Ağustos ayında Konya’da TÜFE yıllık 
bazda yüzde 15,49 arttı. 2019 yılı Ağustos 
ayında fiyatı en çok artan ürünler; sarımsak 
(yüzde 28,96), salatalık (yüzde 20,15), do-
ğalgaz (yüzde 16,33) oldu. Fiyatı en çok dü-
şüş gösteren ürünler; çarliston biber (yüzde 
37,19), kuru soğan (yüzde 25,08) ve tavuk eti 
(yüzde 15,70) oldu. n HABERİ SAYFA  12’DE

Kadın hastalıkları 
ve doğum uzmanı 
Dr. Naim Ünsal, 
yoğun ve stresli 
olan işinden arta 
kalan zamanını 
evinin bahçesinde 
baktığı çok sayıda 
kedi, köpek, at ve 
kaplumbağa ile 
geçiriyor. Ayrıca 
Ünsal, yaralı hay-
vanları da tedavi 
ediyor.  
n SAYFA  13’TE
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Nizam Orçun Önal’ın kişisel seramik sergisi ‘Home’ ve ‘Ceramicon Seramik Etkinlikleri’ seramik sergisi 
MEDAŞ Sanat Galerisinde düzenlenen program ile açıldı. Sergiler 15 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek  

Konya yeni bir eğitim öğretim kurumuna kavuştu. Bilal Aşık tarafından Ağustos 2019 tarihinde 
devralınan İlim ve Fen Selçuk Koleji 2019-2020 eğitim öğretim döneminde kapılarını açıyor

MEDAŞ’ta iki ayrı 
seramik sergisi açıldı

İlim ve Fen Selçuk 
Koleji eğitime açıldı

Babalar ve çocuklar
namazda buluşacak

Nizam Orçun Önal’ın kişisel 
seramik sergisi “ HOME” ve Cera-
micon Seramik Etkinlikleri seramik 
sergisi MEDAŞ Sanat Galerisinde 
düzenlenen program ile açıldı. Ser-
giler 2 -15 Eylül tarihleri arasında 
sanatseverlerle buluşacak.  Kişisel 
seramik sergisi hakkında bilgi veren 
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı 
Bolüm Başkanı Dr. Öğretim Görev-
lisi Nizam Orçun Önal, “ MEDAŞ 
Sanat Galerisinde 2-15 Eylül 2019 
tarihleri arasında kişisel seramik ser-
gim Konyalı sanatseverle buluşacak. 
Konsept olarak ele aldığım seramik 
sergimde çevre duyarlılığına dikkat 
çekmek amacı ile ilgili çalışmalar 
yaptım.   Doğa üzerine inşa ettiğimiz 
çarpık kentleşme ve yapılar doğaya 
karşı ayakta durmaya çalıştığımız, 
ama bunların zamanla yok olması 
hem doğayı tahrip etmesi ile çevre 
ile kendisini de tahrip eden harabe-
ler serisi çalışmalarım.  Kişisel resim 
sergim 13 parçadan oluşuyor.  Doğa 
ve çevre konusundaki kişisel merak, 
heyecan ve korkuların, seramik kili 
ile formlara dönüştüğü bu eserler  
niteliksiz ve üsluptan uzak çarpık 

kentleşme ile yitirilen, katledilen 
doğa ile ilgili hislerini ve endişelerini 
betimleyen birer obje olarak karşı-
mıza çıkıyor” dedi. 

65 SERAMİK ÇALIŞMASI 
SANATSEVERLE BULUŞUYOR 

Ceramicon Seramik Etkinlikleri 
seramik sergisi hakkında bilgi ve-
ren Küratörlüğünü Emet Egemen 
IŞIK Aslan, “ Ceramicon Seramik 
Etkinlikleri seramik alanında bilgi ve 
deneyimlerini paylaşmak isteyenleri 
bir araya getiren bir çatı olarak dü-
şünülmüştür. Bu düşünceden hare-
ketle ilki 2013 yılında olmak üzere 
2014, 2016, 2017, 2018, 2019 
yıllarında seramik etkinlikleri orga-

nize edilmiştir. Gelecekte ulusal ve 
uluslararası platformlarda sergiler, 
çalıştaylar, yarışmalar, sempozyum-
lar organize edilmek istenmektedir. 
Bu hedef doğrultusunda Küratörlü-
ğünü yaptığım MEDAŞ Sanat Ga-
lerisi’nde organize edilen Cerami-
con seramik sergisinde toplam 32 
sanatçının katılımı ile 65 seramik 
çalışma sanatseverlerle buluşuyor.  
Farklı pişirim tekniklerinin uygulan-
dığı özgün form ve dokulara sahip 
çağdaş seramik eserlerden oluşan 
sergi, günümüz seramik sanatına 
dair bir kesit sunmaktadır” ifadele-
rini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bilal Aşik tarafından Ağustos 
2019 tarihinde devralınan İlim VE 
Fen Koleji 2019-2020 eğitim öğ-
retim döneminde kapılarını açıyor. 
Stockholm Üniversitesi İngilizce ve 
İsveççe öğretmenliği bölümlerin-
den 2006 senesinde mezun olan 
Bilal Aşik yüksek lisans eğitimini 
yine aynı üniversitede Filoloji bö-
lümünde tamamladı. 2014-2016 
seneleri arasında Avrupa Birliği 
çocuklarda dil gelişimi ve yabancı-
ların entegrasyonu gibi projelerde 
danışman ve uzman eğitimci olarak 
görevlerde bulundu.  İlim ve Fen 
Selçuk Koleji hakkında düzenlenen 
basın toplantısında bilgi veren Yö-
netim Kurulu Başkanı Bilal Aşik “ 
Türkiye’ye 2018 senesinde kesin 
dönüş yaptım ve gönül verdiğim 
eğitimciliğe Konya’ya devam ettir-
me kararını okul satın alarak ger-
çekleştireceğim. İlim ve Fen Selçuk 
Koleji 620 öğrenci kapasitesine 
sahip olup şehrin cazibe merkezi 
Selçukluda kolayca ulaşabilir bir lo-
kasyondadır. Patentim kendime ait 
olan yurtdışımda verdiği dil eğitimi 
LİNGİUM konsepti ile Konya’da ilk 
olmak ve fark yaratarak ilerlemek 

üzere eğitim hayatına başladık.  
Linguim konsepti ile İlim ve Fen 
Selçuk Koleji öğrencileri anaoku-
lundan başlayarak ilkokul, ortaokul 
ve lise hayatları boyunca ezberden 
uzak yaşayarak dil öğrenme imka-
nına sahip olacaklardır. Öğrencile-
rimiz İlim ve Fen Selçuk Koleji’nde 

uygulanacak birebir eğitim modeli 
sayesinde Milli Eğitim Bakanlığının 
2023 vizyonu ile uyumlu eğitimler 
alarak akademik başarının yanı sıra 
sınavlar ile ölçülemeyen yetenek 
ve becerilerini geliştirerek hayata 
hazırlanacaktır” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cihannüma Dayanışma ve 
İşbirliği Derneği 8 Eylül Pazar 
81 İlde Babalar ve Çocuklar 
Sabah Namazında Buluşu-
yor  etkinliği düzenleyecek. 
Konya’daki etkinlik Sultan 
Selim Cami’inde gerçekle-
şecek. 8 Eylül Pazar günü 
Konya’da gerçekleşecek olan 
program hakkında bilgi veren 
Cihannüma Dayanışma ve 
İşbirliği Derneği Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Seleş, 
“  Kitle iletişim araçlarının 
yaygınlaştığı, sosyal medya 
kullanımının çığ gibi büyüdü-
ğü, gençliğin asosyalleştiği, 
aile içi iletişimin kaybolduğu, 
kuşak çatışmasının yaşandığı 
günümüzde geleceğe umut-
la bakabilmemiz açısından 
üzerimize düşen sorumlu-
luğu bir nebze yerine getir-
mek ve toplumsal farkındalık 
oluşturmak niyetiyle 8 Eylül 
Pazar günü sabah namazın-
da 81 vilayetimizin merke-
zi camilerinde Babalar Ve 
Oğullar Buluşması yapmayı 
planlamaktayız.  Konya’daki 
Babalar ve Oğullar sabah na-
mazı buluşması 8 Eylül Pazar 
günü Sultan Selim Camiinde 

gerçekleşecek.  Bu program-
la; kuşaklar arasındaki bağı 
kuvvetlendirmeyi, aile içi ve 
sosyal iletişimi artırmayı, ca-
miyi hayatın merkezi haline 
getirmeyi, büyükleri örnek 
almayı, küçüklere örnek ol-
mayı,  sabahın bereketini ve 
daha nice güzellikleri paylaş-
mayı düşünmekteyiz. Prog-
rama üyelerimiz, gönüldeş-
lerimiz ve mensuplarımızın 
katılımlarının yanı sıra onla-
rın davetiyle; arkadaşlarımız, 
akrabalarımız, komşularımız 
babalarıyla ve oğullarıyla ka-
tılacaklardır. Babası hayatta 
veya yanında olmayanlar ka-
yınpederi, amcası, dayısı veya 
bir başka büyüğüyle; oğlu ol-
mayanlar yeğeniyle; hiçbirisi 
olmayanlar veya getireme-
yenler tek başına katılabilir. 
Bu programlara şehrimizde 
bütün kardeş STK’lar ve ka-
naat önderleri davet edildi.  
Tüm Konyalı hemşerilerimizi 
Pazar günü sabah namazında 
Sultan Selim Camine davet 
ediyoruz. Niyet hayr, akıbet 
hayr olur inşallah” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bilal Aşik



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 5 MUHARREM 1441  -  Rûmî: 21 AĞUSTOS 1435

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:51 06:15 12:54 16:32 19:24 20:43 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   19 °C   31 °C

Karaman             13 °C 30 °C 

Aksaray               19 °C  32 °C

Ankara                 18 °C 31 °C
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Kalın: Seyirci kalmamalıyız!
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gençlerle buluşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Hepimiz için aklın, 

refahın, huzurun ve barışın hakim olacağı bir gelecek olacaksa bunu birer seyirci olarak gerçekleştiremeyiz” dedi

Tantavi Kültür ve Sanat Mer-
kezi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın’ın konuşmacı olarak 
katıldığı ‘Barbar, Modern ve Mede-
ni: 21’inci Yüzyılı Anlamak’ konulu 
gençlik sohbetine ev sahipliği yap-
tı. AK Parti Konya İl Gençlik Kolla-
rı Başkanlığı tarafından organize 
edilen sohbet programına İbrahim 
Kalın’ın yanısıra Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Konya Milletvekilleri Selman 
Özboyacı ve Hacı Ahmet Özdemir, 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Ercan Uslu, Ak Par-
ti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı 
Ahmet Murat Koru, Ak Parti Meram 
Kadın Kolları Başkanı Ayşe Uçar, Ak 
Parti Meram Gençlik Kolları Başkanı 
Selman Avcı, Ak Parti Gençlik Kolla-
rı Üyeleri ve gençler katıldı. 

‘SOHBET HALKALARI YENİ 
DÜŞÜNCELER ORTAYA ÇIKMA-
SINDA BÜYÜK ROL OYNAR’

Konya’da gençlerle buluşmuş 
olmanın kendisi için apayrı bir keyif 
olduğunu kaydeden Cumhurbaş-
kanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın soh-
bet geleneğinin bizim kültürümüz-
deki öneminden bahsetti. Sohbet 
halkalarının tarih boyunca ilmin ve 
düşüncenin zeminini oluşturduğu-
nu söyleyen Kalın, böyle ortamların 
yeni fikir ve düşünce akımlarının 
ortaya çıkmasında büyük rol oyna-
dığını ifade etti. Sohbet kelimesinin 
sahip, sahabe ile aynı kökten türedi-

ğini belirten Kalın, “Sahabi Peygam-
ber Efendimiz (S.A.V)’in sohbetinde 
bulunmuş kişidir. Yol arkadaşlığıdır, 
sahip çıkmaktır. Biz dosta arkadaş 
deriz. Kişinin arkasında duran kişi 
anlamındadır. Sohbet medeni tec-
rübemizin temel taşlarından biridir. 
Sizlerle bugünkü buluşmamızda da 
çağı hep birlikte yeniden okuyaca-
ğız” dedi. 

‘BATI, MEDENİYET SÖZCÜĞÜ-
NÜ SÖMÜRGECİLİĞİNİ MEŞRU-
LAŞTIRMAK İÇİN KULLANDI’

Çağın kodlarının ekosistem için-
de yeniden okunulması gerektiğinin 
altını çizen İbrahim Kalın, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Çağın temel eği-
limlerine baktığınızda tarihin sonu 
ve medeniyetler çatışması gibi iki 
önemli tezin ortaya atıldığı yılları 

görüyoruz. Bu tezlerin etkileri bu-
günde halen devam etmekte. Tüm 

bunlar küreselleşme ile beraber ya-
şandı. Bugün gerçeklik her an dönü-

şüyor. İmaj gerçekliğin yerini alıyor. 
Gerçeklikle ilişkimiz daha da perdeli, 
mesafeli ve yapay. Varlık tasavvuru 
ekrandan ve imajlar üzerinden. Batı, 
bugüne kadar medeniyet imajını 
sömürgeciliğini meşrulaştırmak için 
kullandı.  Medeniyet Avrupa için sö-
mürgeci unsurlarının yayılma süre-
cini ifade ediyor. Batılı olmayan top-
lumları öncelikle geri, irrasyonel ve 
mitolojik göstererek işe başladılar. 
Sömürgeciliği önce bilinçaltlarında 
meşrulaştırdılar. İnsanları mede-
niyet götürdüklerine inandırdılar. 
Oysa bunun böyle olmadığı bugün 
çok daha net anlaşılıyor” 

Batı’nın söyleyecek sözünü ta-
mamladığına ve İslam Dünyasının 
da sözünü aradığına vurgu yapan 
Kalın, gençlere bu noktada tavsi-

yelerde de bulundu. ‘Hepimizin 
söyleyecek sözümüzün ne olacağı 
konusunda çalışmaya ve buna katkı 
sunmak adına neler yapabileceğini 
düşünmeye davet ediyorum” diye 
konuşan Kalın, “Eğer gelecek hepi-
miz için aklın, refahın, huzurun ve 
barışın hakim olacağı bir gelecek 
olacaksa bunu birer seyirci olarak 
gerçekleştiremeyiz. Türkiye artık 
pasif bir izleyici değil bir aktör. Ça-
lışmalarınızı bu alanda yürütmeniz 
gerekiyor. Bugüne ve yarına iyi ha-
zırlanmanız ve iyi yetişmeniz gere-
kiyor. Sizler sadece yarının değil bu-
günün de teminatısınız. Çağa bir şey 
söyleyeceksek ve istikamet kazandı-
racaksak bugün hangi enstrüman-
larla kendinizi mücehhez kılacağınız 
çok önemli. Dünyaya söyleyecek 
sözümüzün kaynağı ise kendi inanç, 
ilim, irfan, kültür ve medeniyet ge-
leneğimizdir. O medeniyetin canlı 
gövdesine tutunarak dünü anlarız ve 
yarını inşa ederiz” şeklinde konuştu. 

Gençlerle gerçekleşen sohbetin 
ardından Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, İbrahim Kalın’a Me-
ram Kitabı, Ak Parti Konya İl Gençlik 
Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru 
ise halı hediye etti. Başkan Kavuş 
ayrıca Meram Belediyesi tarafından 
restore edilerek Kültür ve Sanat 
Merkezine dönüştürülen Tantavi 
Ambarı hakkında İbrahim Kalın’a 
bilgi verdi. Kalın programın sonunda 
gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.  
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Meclisi,  
Eylül ayı gündem maddele-
rini görüşmek üzere Başkan 
Pekyatırmacı başkanlığında 
toplandı. Meclis gündem mad-
delerinin görüşüldüğü toplantı 
sonrası meclis üyelerine hitap 
eden Başkan Pekyatırmacı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Konya ziyaretini 
değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Konya’ya 
müjdelerle geldiğini, Konya 
halkının en güzel desteği ver-
mesinden dolayı son derecede 
memnun kaldığını ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız toplu açı-
lış törenleri ve Konya halkını 
ziyaret için geldiği şehrimizde 
bizleri ziyadesiyle memnun et-
miştir. Mevlana şehri ilimizde 
gönül ikliminin cereyan ettiği 
her bölgede Konyalı hemşeh-
rilerimizde Sayın Cumhurbaş-
kanımızı yürekten sevdikleri 
ve bağrına bastıkları çok aşikar 
bir şekilde görülmektedir. İn-
sana ve şehre dokunan bütün 
yatırımların Konya için birer 
fırsat olduğunu biliyoruz. Mo-
dern hizmetlerin gerçekleşti-
ği  bu şehirde Konya elbette 
tüm hizmetlere lokomotif bir 
misyon taşımaktadır. Sayın 
Cumhurbaşkanımız büyük ve 
güçlü bir Türkiye’yi inşa et-
tiklerini söylemektedir. Bu sü-

reçte çalışkan ve dinamik bir 
nüfusa sahip ilimizde bizlerde 
şehrimize ve ülkemize katma 
değer sağlayacak tüm çalış-
maların içerisinde yer alarak 
tüm hemşehrilerimizin istifa-
desine sunulacak her çalışma-
yı gerçekleştirmek için büyük 
bir azimle çalışmalarımızı yü-
rüteceğiz” dedi. 

Cumhurbaşkanı  Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Konya ziya-
retleri kapsamında büyük ve 
önemli projeleri Konyalılarla 
paylaştığını vurgulayan Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,  İslami Dayanış-
ma Oyunlarının 5. sinin Kon-
ya’da yapılmasından dolayı 
memnun olduklarını söyledi. 
Bu etkinlik kapsamında Kon-
ya için yeni spor tesislerinin 
de şehre kazandırılacağını ve 
bir çok büyük avantajı berabe-
rinde getireceğini ifade eden 
Başkan Pekyatırmacı, Konya 
metrosunun da Eylül ayında 
ihaleye çıkacak olmasının ve 
yıllardır konuşulan büyük bir 
projenin daha Konya’ya ka-
zandırılmasının çok önemli ol-
duğunu söyledi. Metro ile ilgili 
sürecin başlatılması ile birlikte 
Konya’nın mega kent olma 
yolunda gelişim sürecinin de 
hızlı bir şekilde devam edece-
ğine dikkat çeken Başkan Pek-
yatırmacı, metronun Konya’ya 
hayırlı olmasını diledi.  
n HABER MERKEZİ

Selçuklu, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, Selçuklu ve Karatay Zabıta Teşkilatları, Zabıta Haftası 
kapsamında Vali Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti

‘Zabıta düzeni koruyor
güvenliği sağlıyor’

Konya Büyükşehir ile Kara-
tay, Meram ve Selçuklu Bele-
diyeleri’nin Zabıta Teşkilatları, 
Zabıta Haftası dolayısıyla Kon-
ya Valisi Cüneyit Orhan Toprak 
ve Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret 
etti. Zabıta Teşkilatının Zabıta 
Haftasını tebrik eden Başkan 
Altay, Konya’nın düzenli, inti-
zamlı ve güvenilir bir şehir ol-
masında zabıtanın önemli gay-
retleri olduğunu belirtti.

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 
Zabıta Haftası dolayısıyla ilçe 
belediyelerinin zabıta müdür-
lükleri ile birlikte çeşitli et-
kinlikler düzenliyor. 1-7 Eylül 
tarihleri arasında kutlanan Za-
bıta Haftası kapsamında Konya 
Büyükşehir ile Selçuklu, Kara-
tay ve Meram Zabıta Teşkilat-
larının yöneticileri ve perso-
nelleri ilk olarak Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak’ı ziyaret 
etti. Vali Toprak, bütün zabıta 
teşkilatının Zabıta Haftası’nı 
tebrik ederek başarılar diledi. 
‘ŞEHİR HAYATININ EN ÖNEMLİ 

İHTİYAÇLARINDAN BİRİSİ 
DÜZENİ SAĞLAMAK’

Zabıta yöneticileri ve ekip-
leri daha sonra Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ile bir araya gel-
di. Şehir hayatının en önemli 
ihtiyaçlarından birisinin düzeni 
sağlamak olduğunu kaydeden 
Başkan Altay, “Özellikle gıda 
kontrolü, denetimi ve insan-
ların sağlıklı gıdaya ulaşımını 
sağlamak, dürüst esnafla di-
ğer esnafları ayırabilmek için 
zabıtamıza önemli görev dü-
şüyor. Özellikle son dönemde 
merkez ilçeler ve Büyükşehir 
Zabıtamızın koordineli çalış-
masından oldukça memnunuz. 
İnşallah hep birlikte bu şehrin 
daha yaşanabilir bir hale gel-
mesi için çaba sarf ediyoruz. 
Hepinize kolaylıklar diliyorum. 
Konya’nın çok daha düzenli, 
intizamlı ve güvenilir bir şehir 

olması noktasındaki gayretleri-
nizi takdir ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER 
DÜZENLENİYOR 

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Zabıta Ekipleri, Zabıta Haf-
tası kapsamında düzenlenecek 
etkinliklerde yarın Osmanlı 
döneminin zabıta kıyafetlerini 
giyerek Mevlana ve Bedesten 
civarında vatandaşlara ve es-
naflara karanfil dağıtacak.
n HABER MERKEZİ
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Bu araçlar Konya’nın sağlığına hizmet edecek

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü tarafından SIH-
HAT Projesi kapsamında Konya İl 
Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen 
üç araç ilçe sağlık müdürlüklerine 
teslim edildi. İl Sağlık Müdürlüğü 
bahçesinde düzenlenen anahtar 
teslim programına İl Sağlık Müdü-
rü Prof. Dr. Mehmet Koç, hizmet 
başkanları, ilçe sağlık müdürleri ve 
çok sayıda sağlık yöneticisi katıldı. 

Meram, Karatay ve Selçuklu 

İlçe Sağlık Müdürlüklerine tahsis 
edilen araçlarla aşılama hizmetleri 
sunulacağına vurgu yapan Prof. Dr. 
Koç, “Sağlık alanında gelişimin en 
önemli faktörlerinden biri yerinde 
hizmettir. Özellikle evde sağlık hiz-
metlerimiz, aşılama hizmetlerimiz 
ve mobil hizmetlerimiz bu anlamda 
son derece önemlidir. Biz, İlçe Sağ-
lık Müdürlüklerimizin ve hizmeti 
yürüten ilçe sağlık birimlerimizin 
ihtiyacı olan 27 aracı önceki dönem 

temin etmiş ve teslimini gerçekleş-
tirmiştik. İlçe ziyaretlerimizde araç-
ların son derece verimli bir şekilde 
kullanıldığını ve çok önemli bir ek-
sikliği giderdiğini bizzat gözlemle-
dik. Bugün de mevcut olan 27 ara-
ca ilave olarak soğuk hava sistem 
özellikli (Frigo-Frig) 3 aşı aracımızı 
daha ilgili arkadaşlara teslim ede-
rek sundukları sağlık hizmetlerinin 
daha verimli olabilmesi adına des-
tek sağlamış olacağız” dedi.

Konya’da aşılama oranlarının 
yüzde 95’lerin üzerinde olduğunun 
da altını çizen Prof. Dr. Koç, aşıla-
ma ile pek çok ölümcül hastalığın 
önüne geçilebildiğine dikkati çekti. 
Aşının çocuklar için hayati bir konu 
olduğunu ve her çocuğun sağlıklı 
yaşama hakkı bulunduğunu dile 
getiren Prof. Dr. Koç, “ İl Sağlık 
Müdürlüğü olarak aşısız veya eksik 
aşılı bir birey tespit ettiğimiz anda 
aşılanma programına alınması en 

önemli hedefimizdir. Bu anlamda, 
Sağlık Bakanlığımızın stratejileri 
doğrultusunda aile hekimlerimiz 
ve diğer birimlerimizle aşılama ko-
nusunda her türlü hassasiyeti gös-
termekteyiz. Ailelerde çocuklarının 
aşılanması anlamımda dikkatli 
davranmalıdır. Sağlıklı bir toplu-
mun gereği için aşılama hizmeti-
nin vazgeçilemez olduğunu tüm 
kesimlere ulaştırmamız gerekiyor. 
Aşıyla önlenebilir hastalıkların se-

bep olduğu sakatlık ve ölümlerden 
çocuklarımızı koruyalım” şeklinde 
konuştu.

Yapılan konuşmalarının ardın-
dan İl Sağlık Müdürü ve hizmet 
başkanları tarafından araç anah-
tarları Meram, Karatay ve Selçuk-
lu İlçe sağlık müdürlerine teslim 
edildi. Sağlık ordusunun filosuna 
katılan yeni araçlar dualar eşliğinde 
görev yerlerine uğurlandı.
n HABER MERKEZİ

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi’nde devir teslim töreni yapıldı. AGD Konya Şubesi’nin 
yeni Başkanı Ceylani Kılıç, görevi AGD Konya Şubesi Eski Başkanı Mehmet Parlak’tan devraldı

Ceylani Kılıç AGD’de
bayrağı devraldı

Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) Konya Şubesi’nde devir 
teslim töreni gerçekleşti. Devir 
teslim törenine Saadet Partisi İl 
Başkanı Hüseyin Saydam, Saadet 
Partisi Karatay İlçe Başkanı Ali 
Genç, Saadet Partisi eski il Başka-
nı Hasan Hüseyin Uyar, ÖĞ-DER 
Konya Şube Başkanı Yavuz Aydın 
ve çok sayıda davetli katıldı. AGD 
Konya Şube Başkanı Mehmet Par-
lak, görevi Ceylani Kılıç’a devretti.

FİDAN YETİŞTİRMEYE
 DEVAM EDECEĞİM

Devir teslim töreninde ko-
nuşan AGD Konya Şube Başkanı 
Ceylani Kılıç, 1984 yılından bu 
yana Milli Görüş teşkilatlarında 
görev aldığını belirterek, “Ziraat 
Fakültesi’ndeki öğrencilik yılla-
rından bu yana bu davanın içeri-
sindeyim. Mehmet Parlak, 6 yıldır 
aktif olarak görev yaptı. Kendisine 
teşekkür ediyorum. Bu devir tes-
lim sürecini çok iyi organize etti. 
İlk defa bu kadar geniş katılım-
lı devir teslim yapıldı. Gücümüz 
yettiği kadar bu dava için çalı-
şacağız. 30 yılı aşkındır Mehmet 
Şen başkanımız da burada görev 
yaptı. Cenab-ı Allah ateşten göm-
leği giydirdi. Süreç çabuk gelişti. 
Genel Başkanımız Ankara’ya da-
vet etti. Halef-selef birlikte gittik. 
Bu da ayrı bir güzellik. Orada bir 
fotoğraf çekindik. Bu fotoğraf sos-

yal medyada paylaşıldı. Fotoğrafta 
Mehmet Başkanımız gülümsüyor. 
Çünkü görevini başarıyla yerine 
getirmenin mutluluğu vardı. Ge-
nel başkanımız gülümsüyordu. 
Fakat ben biraz gergindim. Ateş-
ten bir gömlek giydim. Dünyanın 
kurtuluşu Milli Görüş harekatıyla 
olacaktır. Kutsal bir görev herke-
se nasip olmaz. Belediyede uzun 
yıllar park bahçe içinde çalıştım. 
Soranlara diyorum; fidan yetişti-
riyordum, fidan yetiştirmeye de-
vam ediyorum diyorum. Hepinizi 
saygılar sunuyorum” dedi.

3 HARİTANIN HAKKINI 
VERECEĞİZ

Eski AGD Konya Şube Başkanı 
ve AGD Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Parlak da konuşmasın-
da şunları söyledi: “Bugün devir 

teslim yaparken hem hüzünlü-
yüz hem de gururluyuz. Allah’a 
şükürler olsun. Bizden daha iyi 
hizmetler yapacak bir ağabeyi-
mize yıllardır bu teşkilatımızın 
içerisinde görev yapmış Ceylani 
Kılıç’a görevi devrettik. 3 harita 
yaptırmıştık. Bu haritaların ilki 
31 ilçenin de bulunduğu Konya 
haritasıydı. Her sabah geldiğimiz-
de haritaya bakarak, hangi ilçede 
eksiğimiz var ona bakardık. İkin-
cisi Türkiye haritasıydı. Sevdamız 
Türkiye diye bir sloganımız var. 
Yaptığımız işlerin Türkiye’nin 
geneline ulaşması için çalıştık. 
Hedefimiz bu. Üçüncü olarak da 
dünyaya haritasını oraya yaptır-
dık. Yaptırma sebebimiz ise yeni 
bir dünya hedefimiz var. Her gün 
bu haritayı gördükçe daha çok ça-

lışmamız gerektiğini söylüyorduk. 
İnşallah 3 haritanın hakkını belki 
veremedik. Ama bundan sonra 
vermeye çalışacağız. “Göreve ilk 
geldiklerinde Alaeddin Camii’nde-
ki Selçuklu Sultanlarının mezarla-
rını ziyaret ettiklerini hatırlatan 
Parlak, “Bu sultanlar bu bölgenin 
geçmişte istilaya uğramaması için 
mücadele ettiler. Alâeddin’deki 
sultanları ziyaret ettik. Daha son-
ra Ladikli Ahmet Efendi’yi ziyaret 
ettik. Ve o gün duamızı yaptık. 
Manevi ve maddi fetihler için dua 
ettik. Davamıza hizmet etmiş bü-
yüklerimizi ziyaret ettik. İstişare-
lerle bugüne kadar görev yaptık. 
AGD bu zaman zarfında Meram 
Arifan Yurdu kazandı, Huzur Ari-
fan Yurdu kazandı. Bosna Arifan 
Yurdumuzu hizmete açtık. Genç-
liği hedef alan çalışmalar yaptık. 
MİLKO ve İl Teşkilatımızla koor-
dineli bir şekilde çalıştık. Yusuf 
Güneş, Sahip Eke, Mehmet Şen, 
Lütfi Yalman ve isimlerini saya-
madığımız başkanlarımız da bu 
bayrağı bugüne kadar getirdiler. 
Biz de inşallah bu süreçte Ceylani 
başkanımıza devrettik. Biz bura-
nın sahibi değil emanetçisi olarak 
görev yaptık. Cenabı Allah yar ve 
yardımcınız olsun. Genel merke-
zimizde çalışmalarımıza devam 
edeceğiz” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Taşkentliler Kültür ve Daya-
nışma Derneği İstanbul Şubesi, 
İstanbul’da etli pilav organizas-
yonuyla bir araya geldi. Taşkentli 
hemşerilerimiz İstanbul/Çatal-
ca’da Dernek Başkanı Fikret Soy-
dabircan ve ekibinin öncülük ettiği 
organizasyonda piknik, müzik ve 
geleneksel Taşkent pilavıyla bir-
likte stres attı. Özellikle çocuklara 

dağıtılan çeşitli hediyelerde keyifli 
anların yaşandığı etkinlikte misa-
firler oldukça neşeli vakit geçirdi. 
Dernek Başkanı Fikret Soydabir-
can katılan tüm misafirlere bir 
teşekkür konuşması yaparken bu 
tarz etkinliklerin devamının gele-
ceğini ve hemşerilerinden destek 
beklediğini sözlerine ekledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

31 Mart Yerel seçimlerin-
de Cumhur İttifakı listelerinden  
seçilen MHP’li Yunak Belediye 
Meclis Üyeleri Metin Algı ve Fik-
ret Çil, belediye meclisine vermiş 
oldukları dilekçe ile Yunak’ta uy-
gun görülen  bir park cadde veya 
sokağa Dr. Devlet Bahçeli isminin 
verilmesini talep etti.

MHP Yunak İlçe Başkanı Bay-
ram Çil konu ile alakalı yapmış 
olduğu açıklamada, “Bilindiği 
üzere 15 Temmuz Hain Darbe 
girişiminin ardından liderimiz 
MHP Genel Başkanı Dr. Devlet 
Bahçeli’nin dik bir duruş sergile-
yerek Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yanında yer al-
ması ülkemizin bölünmez bütün-
lüğünü bozmaya yönelik oynanan 

oyunları bozmuştur. Gerek genel 
gerekse yerel seçimlerde Cum-
hur İttifakı ruhuna sahip çıkan, 
ülkenin bölünmez bütünlüğü  
ve bekası söz konusu olduğunda 
her daim önce ülkem ve milletim 
sonra partim ve ben diyerek  yüce 
milletimizin sevgi ve saygısına 
mazhar olan  ülkücü hareketin ve 
Türk dünyasının lideri Genel Baş-
kanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin 
isminin Yunak Belediyesi tara-
fından  merkez de uygun göre-
ceği  bir sokak, cadde veya parka 
verilmesi bizleri ve Cumhur İtti-
fakı bünyesinde yüksek bir azim 
ve gayret gösteren seçmenimizi 
ziyadesi ile memnun edecektir” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Taşkentliler İstanbul’da 
biraraya geldi

MHP’li meclis üyelerinden
Devlet Bahçeli önerisi

Tutal, hacdan dönen hemşerilerini ziyaret etti
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal,  Seydişehir’den 
kutsal topraklara giderek hac 
vazifesini yerine getiren hacıla-
rı evlerinde ziyaret ederek hayır 
dualarını alıyor. Kutsal toprak-
lardan dönen hacıları evlerinde 
ziyaret eden ve hayırlı olsun di-
leklerinde bulunan Başkan Tu-
tal, “Hac ibadetlerini yerine geti-
rerek  kutsal topraklardan dönen 
hacılarımızı evlerinde ziyaret 
ederek onların hayır dualarını 
alıyoruz. Hac vazifesi İslam’ın 
en önemli şartlarından birisidir 
ve gücü yeten her Müslüman 
mukaddes topraklara giderek bu 

kutsal görevi yerine getirmeli-
dir. Allah hacı kardeşlerimizin 
yapmış olduğu ibadetleri kabul 

ve makbul eylesin. Tüm Müs-
lüman kardeşlerimize o kutsal 
topraklara gidip, o manevi iklim-

de ibadetlerimizi tamamlayarak 
hacı olarak memleketimize dön-
meyi nasip etsin” dedi. 

Hac ibadetini yerine geti-
re hemşehrileri ile sohbet eden 
Başkan Tutal; Peygamber Efen-
dimizin doğup büyüdüğü mü-
barek topraklara, kıblemize, 
Kabe’mize, kutlu bir yolculuk 
yaptınız. O mübarek havayı te-
neffüs etmek oralarda namaz 
kılmak çok güzel bir duygu.O 
mübarek beldede ülkemizin bir-
liği ve dirliği için sizlerin yapmış 
olduğu  duaları Allah kabul eder 
inşallah” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Asırlardır sofraları süsleyen kış lezzeti: tarhana

Konya’da kış sofralarının vaz-
geçilmez yiyeceği olan “tarhana” 
yapımı, asırlardır süregelen bir 
gelenek olarak devam ediyor. Yaz 
mevsiminin gelmesi ve hava sı-
caklıklarının artmasıyla Beyşehir 
ilçesinde aileler, evlerinin önünde 
imece usulüyle tarhana imal edi-

yor. Uzun bir mesainin ardından 
hazırlanan tarhanalar kış sofrala-
rını süslüyor. Tarhananın çorba-
sını yapan aileler, genelde soba 
üzerinde ya da yağda kızartarak 
ceviz, badem, fıstık gibi ürün-
lerle çerez olarak tüketiyor. Yöre 
halkı tarhanaları güneşli, sıcak ve 

havaların yağışlı olmadığı günler 
bekliyor. Ailelerin zorlu mesaisi 
Eylül ayının ortalarına kadar de-
vam ediyor. Yuvarlak şekil verilen 
tarhanalar çitlerin üzerine seril-
dikten sonra kurumaya bırakılı-
yor. Aileler, güneş altında kuru-
tulan tarhanaların başında nöbet 

tutarak kuşların zarar vermesine 
engel oluyor. Tarhanalar daha 
sonra sofralarda tüketilmek üze-
re toplanıyor. Tarhana yapımında 
ailesine yardım eden Sebahattin 
Keleş, tarhananın kış mevsiminin 
vazgeçilmezi olduğunu söyledi.
n AA

Aksaray’da başka bir ara-
cın sıkıştırdığı öne sürülen 
otomobil, şarampole devri-
lerek takla attı. Kazada, aynı 
aileden 2’si çocuk, 5 kişi 
yaralandı. Kaza, saat 05.30 
sıralarında Aksaray-Adana 
karayolunun 6’ncı kilomet-
resinde meydana geldi. Ai-
lesiyle birlikte Hatay’dan 
Ankara’ya gitmek için yola 
çıkan Bedirhan Elaldırsın 
(35) yönetimindeki 06 ZEV 
77 plakalı otomobil, iddiaya 
göre başka bir aracın sıkış-
tırması sonucu sürücüsünün 
kontrolünden çıkıp şaram-

pole devrildikten sonra takla 
attı. Kazada, sürücü Bedir-
han Elaldırsın, annesi Son-
gül (67), eşi Gizem (29), ço-
cukları Burak (3) ve Batuhan 
Elaldırsın (1) yaralandı. İh-
bar üzerine olay yerine polis 
ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Sağlık ekibinin ilk müdaha-
lelerini olay yerinde yaptığı 
yaralılar, ambulanslarla Ak-
saray Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne kaldırılarak 
tedaviye alındı. Yaralıların 
sağlık durumunun iyi oldu-
ğu belirtildi.
n DHA

Karaman’da düzenlenen 
uyuşturucu operasyonunda 
adliyeye sevk edilen 3 şüpheli-
den 2’si tutuklandı. İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şubesi ekiplerince 
gözaltına alınan Ayşe E, Mah-
mut K ve Kenan G’nin po-
listeki işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye sevk edilen şüpheli-
lerden Ayşe E., ve Mahmut K. 
tutuklandı, Kenan G. ise adli 
kontrol şartıyla serbest kaldı. 
Karaman’da dün düzenlenen 
uyuşturucu operasyonunda 
Ayşe E., Mahmut K. ve Kenan 
G. gözaltına alınmıştı.
n AA

Takla atan otomobildeki 
5 kişi yaralandı

Uyuşturucu operasyonunda
3 kişiden 2’si tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya’daki müjdelerine değinen KTB Başkanı Hüseyin Çevik, “Konya Ovası’nın 
tamamı suyla buluşturulduğu takdirde tarımsal üretim artacak ve buna bağlı ticaret değer kazanacaktır” dedi

Ova suya doyacak, 
tarımsal üretim artacak

Koç-teke üretim istasyonu kuruluyor

Konya Ticaret Borsası (KTB) 
Başkanı Hüseyin Çevik, Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Konya’daki 
toplu açılış töreninde verdiği 
müjdelere ilişkin, “Konya Ova-
sı’nın tamamı suyla buluşturul-
duğu takdirde tarımsal üretim 
artacak ve buna bağlı ticaret 
değer kazanacaktır.” dedi.

Çevik, Mavi Tünel ile 600 
bin dekar arazinin suyla buluş-
turulmasının önemli olduğunu 
söyledi. Bu proje ile asırlık yıllık 
hayalin gerçeğe dönmesinden 
ötürü Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve emeği ge-
çenlere teşekkür eden Çevik, 
havzalar arasında su transferi 
yapılarak Konya Ovası’nın ku-
zey kesimlerinin de suyla bu-
luşturulması için bir çalışma 
başlatılması gerektiğini ifade 
etti.

Çevik, Hükümetin tarımsal 
ticarete büyük önem verdiği-
ni bunun için de ovanın suyla 
buluşturulmasının büyük önem 
arz ettiğini dile getirdi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın, Mavi 
Tünel ile hedeflenen 600 bin 
dekar arazinin sulamaya açıla-
cağını açıklamasının çiftçileri 
oldukça memnun ettiğini anla-
tan Çevik, şunları kaydetti:  “İç 

Anadolu ve geçit bölgelerinde 
4,5 milyon hektar civarında 
nadas alanı bulunmaktadır. 
Tarım potansiyelinin önündeki 
en büyük engel, bu potansiye-
lin kullanılamıyor olmasıdır. 
Bunun en büyük nedeni de su 
yetersizliğidir. Nadasa bıra-
kılan alanların suyla buluştu-
rulması halinde yıllık tarımsal 
hasılamız 20 milyar lira artış 
gösterecektir. Sürdürülebilir 
bir tarım ve verimlilik için bel-
li ilkeler çerçevesinde havzalar 

arasında su transferinin yapı-
larak, tarımın iklim şartlarına 
bağımlılığının azaltılması gere-
kir. Özellikle Türkiye’deki kıraç 
alanların yüzde 16’sına sahip 
Konya Ovası’nın yağışa bağlı 
tarım yapılan kuzey kesimleri-
nin de suyla buluşturulması ge-
rekmektedir. Konya Ovası’nın 
tamamı suyla buluşturulduğu 
takdirde tarımsal üretim arta-
cak ve buna bağlı ticaret değer 
kazanacaktır.”
n AA

Konya Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği, koç-teke üre-
tim istasyonunun kurulması için 
harekete geçti. Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Türkiye genelinde 34 
ilde damızlık koyun ve keçi yetişti-
ricileri birlikleri bünyesinde, koç ve 
teke istasyonu kurulmasına yetki 
verdi.

Yetki verilen 34 ilden biri olan 
Konya’da da Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği, son teknoloji 
koç-teke üretim istasyonunun ku-
rulması için harekete geçti. Konya 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Birliği Başkanı Fettah Öztürk, 
Türkiye’de örnek olacak koç-teke 
istasyonunun yapımına başladıkla-
rını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
istasyonlara verdiği 500 başlık sa-
yının, Konya için bin 500’e çıkarıl-
dığını ifade eden Öztürk, “İnşaatı-
na başladığımız İstasyonun 90 gün 
içerisinde tamamlanması bekleni-
yor.” dedi. 

Irk olarak daha kaliteli ve dere-
cesi yüksek küçükbaş hayvan üret-
meyi hedef alan projeden, Konya 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği üyelerinin faydalanabilece-
ğini dile getiren Başkan Öztürk, 
şunları kaydetti: “Üreticiye devlet 
destekli olarak verilecek olan koç 
ve tekeler, daha kaliteli bir kü-
çükbaş hayvancılık için önemli bir 
adımdır. Hükümetimiz küçükbaş 
hayvan yetiştiricilerinin daha ve-
rimli ve daha karlı üretim yapa-
bilmeleri için devletin imkanlarını 
seferber etmiştir. Projeye destek 

veren tüm yetkililere ve üyelerimi-
ze teşekkür ederiz. Konya merkez 
ve ilçelerinde birliğimize ait 10 bin 

aktif üye bulunurken, 1 milyon 
300 bin küçükbaş hayvan mevcut-
tur.”  Öztürk, koç-teke istasyonu-

nun Konya-Adana kara yolunun 
60. kilometresine kurulmakta ol-
duğunu bildirdi. n AA

Hüseyin Çevik

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
4 Eylül 2019 Çarşamba  • Yıl: 12 • Sayı: 3737

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

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

Afyonkarahisar’da hüküm-
lü bulunduğu cezaevinden 
firar eden Ali Mıngır, geldiği 
Konya’da eşi Birsen Mıngır’ın 
(48) bir erkekle birlikte yaşa-
dığı iddia edilen eve molotof-
kokteyli atarak yangın çıkardı. 
Ali Mıngır, yangın nedeniyle 
dışarı çıkan eşi Birsen Mıngır’ı 
pompalı tüfekle öldürüp, kaçtı.

Olay, saat 05.30 sıraların-
da merkez Meram ilçesi Sa-
hibata Mahallesi Balıklı Çeş-
me Sokak’ta meydana geldi. 
Afyonkarahisar’da hükümlü 
bulunduğu açık cezaevinden 
firar eden Ali Mıngır, eşi Bir-
sen Mıngır’ın, B.D. adlı erkek-
le birlikte yaşadığı iddia edilen 
eve geldi. Ali Mıngır, arkadaki 
mutfak penceresinden moto-

lofkokteyli atarak yangın çı-
kardı. Birsen Mıngır, yangın 
nedeniyle panikle evden dışarı 
çıktı. Bu sırada Ali Mıngır, eşi-
ne pompalı tüfekle ateş açtı. 
Sırtından vurulan Birsen Mın-
gır, kanlar içinde yere yığılır-
ken, Ali Mıngır olay yerinden 
kaçtı.

Silah sesini duyan B.D. de 
iki oğluyla birlikte dışarı fır-
ladı. İhbar üzerine çağrılan 
ambulansla Konya Numune 
Hastanesi’ne kaldırılan Birsen 
Mıngır, doktorların tüm mü-
dahalesine rağmen yaşamını 
yitirdi. Alevler itfaiye ekipleri 
tarafından söndürüldü. Polis, 
kaçan Ali Mıngır’ın yakalan-
ması için çalışma başlattı.
n DHA

Cezaevinden firar etti, 
yangın çıkarıp öldürdü

4 yıl önce Ramazan Bayramı’nda öldürülen Mehmet Akif Güçlü ve oğlu Can Güçlü’nün katil 
zanlısı Yüksel Güçlü cinayetin ardından geçen 4 yıl rağmen bulunamadı. Aile, bu duruma sitem etti

4 yıldır bulunamayan
katil kuzen aranıyor!

Aksaray’da 4 yıl önce Ramazan 
Bayramı’nda kuzeni Yüksel Güçlü 
tarafından öldürülen Mehmet Akif 
Güçlü ve oğlu Can Güçlü’nün katil 
zanlısı halen yakalanamazken, öldü-
rülen baba ve oğlun yakınları olayın 
ardından 4 yıl geçmesine rağmen fi-
rar olan cinayet zanlısının yakalana-
mamasına sitem etti, yetkililerden 
yardım istedi. 

Olay, 17 Temmuz 2015 tari-
hinde Aksaray’ın Ağaçören ilçesine 
bağlı Camili köyünde meydana gel-
di. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğünde 
memur olarak görev yapan Mehmet 
Akif Güçlü (35), Camili köyünde ya-
şayan anne ve babasını ziyaret için 
ailesiyle birlikte gittiği köyde, ziyaret 
sırasında önceden aralarında alacak 
verecek meselesi bulunan kuzeni 
Yüksel Güçlü (45) ile karşılaştı. İki 
kuzen arasında tartışma çıktı. Tartış-
ma kısa sürede kavgaya dönüştü ve 
Yüksel Güçlü belinde taşıdığı taban-
cayı çıkartarak Mehmet Akif Güç-
lü’ye ve daha sonra babasına sarılan 
Can Güçlü’ye ateş ederek öldürdü. 

‘KARDEŞİM VE YEĞENİMİN 
MEZARINA BAŞIM DİK GİTMEK 

İSTİYORUM’
Olayın ardından 4 yıl geçmesi-

ne ve cinayet zanlısının kimliğinin 
bilinmesine rağmen hala yakalana-
madığını belirten Mehmet Akif Güç-
lü’nün ablası Saynur Güçlü Yüksel 
(40), “Katil zanlısı Yüksel Güçlü, am-
camın oğlu olur. Kardeşim ve yeğe-
nimin canına kastetti. Hiçbir sebep 
yokken, hiçbir sorgu, sual olmadan 
ikisinin de canına kastetti. O tarihten 

bu tarafa hiçbir haber alamıyoruz, 
bulunamıyor. Ben Cumhurbaşkanı-
mıza seslenmek istiyorum. Eminim 
ki haberleri olduğu takdirde bana da 
yardım elini uzatacaktır. Kardeşimin 
ve yeğenimin canına kasteden za-
limin ve o zalime yardım ve yatak-
lık edenlerin araştırılarak bulunup, 
adalet önünde yargılanmasını istiyo-
rum. O zalimin bulunduğu takdirde 
kardeşim ve yeğenimin yanına ba-
şım dik bir şekilde bulunduğunu ha-
ber vererek gitmek istiyorum” dedi. 

‘BİZ AİLECE BU ACIYLA 
KAVRULUYORUZ’

Oğlu ve torunu öldürülen Ferazi 

Güçlü (60) da Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne inandığını ve güvendi-
ğini belirterek, “17 Temmuz 2015 
yılı Ramazan Bayramı’nın 1. günü 
oğlum ve torunum Camili köyüne 
yakınlarına bayramlaşma ziyare-
ti amacıyla gitmişlerdi. Bu Yüksel 
Güçlü denen katil, katil diyorum, 
zanlı demiyorum çünkü tanıkların 
sabit ifadelerine göre katil olduğu 
besbelli. Bayramlaşma bahanesi 
ile babamın evine çocuklarım ora-
dayken bu katil de 2. defa geliyor. 
Bizim geleneklerimize göre bir yere 
2 defa bayramlaşmaya çok önemli 
bir mazeret olmadıkça gelinmez. Bu 

adam 2. defa geliyor, bayramlaşma 
bahanesiyle benim çocuğuma yak-
laşıyor ve hiçbir şey söylemeden 
fiilini gerçekleştiriyor. Ateşli silahla 
fiilini gerçekleştiriyor. Elini kolunu 
da sallayarak kaçıp gidiyor. Aradan 
4 yıl geçmesine rağmen hakkında 
yurt içi ve yurt dışında arama kararı 
olmasına rağmen bu adam buluna-
mıyor. Bu adamın Türkiye’de aile-
sinden kimse yok, kardeşleri annesi 
Avusturya’da kalıyor. Kendisi Türk 
kökenli Avusturya vatandaşı olarak 
İsviçre’de kalıyor. Bunun çocukları 
Avusturya’da yalan yanlış adres-
ler göstererek sosyal yardım alarak 
hayatlarını idame ettiriyorlar. Avus-
turya’da ailesine de gizlice gelip 
gittiğini haber alıyorum. Devlet yet-
kililerimize defalarca yazmama, ya-
zışmama rağmen hala bir sonuç alı-
namıyor, alamıyoruz. Biz ailece bu 
acıyla kavruluyoruz. Önce Allah’ın, 
sonra da hükümetimin, yargının 
adaletine haddinden fazla muhtaç 
ve ihtiyaç duyuyoruz. Bu adamın el-
bette ki sahte kimlik ve değişik kıya-
fetle dolaştığı malum. Yoksa bugü-
ne kadar barınması mümkün değil. 
Ben daha hala Türkiye Cumhuriyeti 
yargısının ve yetkililerinin üzerinde 
olan güvenimin sarsılmasını iste-
miyorum. Hala güven besliyorum, 
hala o mutlu haberi bekliyorum. 
İçimizdeki acımızı bir nebze olsun 
hafifletecek haberi hala bekliyorum. 
Yargı önünde o vicdansızın hesap 
verdiğini görmek istiyorum” şeklin-
de konuştu.
n İHA

Tutuklanan eski eş, ‘keçi kesecektim’ dedi
Mersin’in Mut ilçesinde ya-

şayan N.A. adlı kadının, “Beni 
öldürmeye geliyor” ihbarı üzeri-
ne Karaman’da yolcu otobüsün-
de yakalanıp, gözaltına alınan 
eski eşi M.A., çıkarıldığı mah-
kemece tutuklandı. Üzerinden 
tabanca, bıçak, plastik kelepçe, 
ip ve koli bandı çıkan M.A.’nın 
ifadesinde, “Memleketime gidi-
yordum. Gidince kurbanlık keçi 
alıp onu kesecektim. Koli bandı 
ve ipi de etleri çuvalla ve koliyle 
götüreceğim için paketleme ya-
parken kullanacaktım. Karımı 
öldürmek gibi bir planım yok-
tu” dediği öğrenildi.

Mut ilçesinde oturan N.A., 

dün saat 01.00 sıralarında, po-
lisi arayıp, İzmir’de oturan bo-
şandığı eşi M.A.’nın, kendisini 
öldürmek için ilçeye geleceği-
ni söyledi. İhbar üzerine, polis 
ekipleri yol üzerindeki Kara-
man polisine durumu bildirdi. 
Kent merkezi girişindeki uy-
gulama noktasında önlem alan 
polis, dün saat 08.00 sıraların-
da yolcu otobüsünü durdurup 
arama yaptı. Yolcular arasında 
bulunan M.A., gözaltına alındı. 

M.A.’nın yapılan üst ara-
masında, 9 milimetre çapında 
tabanca, bu silaha ait 14 mer-
mi, 28 santimetre uzunluğunda 
bıçak, 10 plastik kelepçe, 1’er 

metre olarak kesilmiş, uçla-
rı düğümlü 5 kendir ip ve koli 
bandı ele geçirildi.

‘KURBAN KESİP 
PAKETLEYECEKTİM, 

TABANCA DA EMANET’
Gözaltına alınan M.A., sor-

gulanmak üzere emniyete ge-
tirildi. M.A.’nın sorgusunda, 18 
aydır ayrı yaşadığı, 4 ay önce 
boşandığı N.A.’yı öldürme gibi 
bir planının olmadığını söyle-
diği öğrenildi. M.A.’nın ifade-
sinde, “İzmir’de yaşadığım için 
Kurban Bayramı’nda memleke-
time gidememiştim ve kurban 
kesememiştim. Memleketime 
gidiyordum. Gidince kurbanlık 

keçi alıp onu kesecektim. Akra-
balarımı ziyaret ettikten sonra 
da geri dönecektim. Koli bandı 
ve ipi de etleri çuvalla ve koliyle 
götüreceğim için paketleme ya-
parken kullanacaktım. Taban-
cayı ise daha önce bir arkada-
şımdan emanet olarak aldığım 
için yanımda bulunuyordu” 
dediği belirtildi. Sorgusunun 
ardından adliyeye sevk edilen 
M.A., çıkarıldığı mahkemece 
‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkındaki Ka-
nun’a muhalefet’ ve ‘adam öl-
dürmeye teşebbüs’ suçlarından 
tutuklandı.
n DHA
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Yeni eğitim yılı öncesinde 
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, İl milli eğitim müdür 
yardımcıları ve 31 ilçenin milli 
eğitim müdürlerinin katılımı ile 
toplantı düzenledi. Toplantıda 
2019/2020 Eğitim Öğretim yılı 
hazırlıklarının değerlendirilmesi 
yapıldı. Ayrıca 05-06 Eylül 2019 
tarihleri arasında yapılacak 
uyum haftası etkinlikleri, Kon-

ya 2023 Hedefine El Ele Proje-
sinin program doğrultusunda 
etkin bir şekilde yürütülmesi, 
Engeli Olan Çocuklar İçin Kap-
sayıcı Erken Çocukluk Eğitimi 
Projesi kapsamında yapılacak iş 
ve işlemler, 2018 TYT (Temel 
Yeterlilik Testi) sonuçlarının 
değerlendirilmesi gibi konular 
hakkında da görüşmeler yapıldı.
n HABER MERKEZİ

Konya’da, bir aracın çarp-
ması sonucu yaralandığı be-
lirtilen peçeli baykuş tedavi 
altına alındı. Alınan bilgiye 
göre, Doğa Koruma ve Milli 
Parklar 8. Bölge Müdürlüğü 
ekipleri, merkez Meram ilçe-
sine bağlı Aydoğdu Mahalle-
si’nde yaralı halde bulunan 
bir baykuş olduğunun bildiril-
mesi üzerine belirtilen adrese 
gitti. Milli parklar görevlileri, 

peçeli baykuş olduğunu tespit 
ettiği kuşun, bir aracın çarp-
ması sonucu yaralandığını 
belirledi. Yaralı baykuşun te-
davi edilmek üzere Karatay 
Hayvanat Bahçesi Veteriner 
Hekimliği’ne teslim edildiği, 
tedavisinin tamamlanmasının 
ardından ise doğal yaşam ala-
nına yeniden salınacağı öğre-
nildi.
n AA

Karaman’ın Ermenek ilçe-
sinde otomobilin çaptığı çocuk 
yaralandı. Kaza, akşam saatle-
rinde Lütfi Elvan Caddesinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, fırından ekmek aldıktan 
sonra evine dönen 8 yaşında-
ki B.İ.Ç. isimli kız çocuğuna, 
O.M.Y’nin kullandığı 33 TK 555 
plakalı otomobil çarptı. Kazada 
kız çocuğu yaralandı. Haber ve-

rilmesi üzerine olay yerine ge-
len sağlık ekiplerince ambulan-
sa alınan B.İ.Ç, Ermenek Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. İki aya-
ğında kırıklar olduğu belirtilen 
yaralı çocuk, burada yapılan ilk 
müdahalenin ardından Kara-
man Devlet Hastanesine sevk 
edildi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Yeni eğitim yılı öncesinde
istişare toplantısı yapıldı

Yaralı peçeli baykuş 
tedavi altına alındı

Otomobilin çarptığı
çocuk yaralandı

Metro Projesi’nin ihale edileceği müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden ASKON Konya Şube 
Başkanı Yakup Yıldırım, tamamlanması gereken elzem yatırımlardan birinin de çevreyolu olduğuna dikkat çekti

Yıldırım: Çevreyolu 
bir an önce bitirilmeli!

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği(ASKON) Konya Şube Baş-
kanı Yakup Yıldırım, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazar 
günü gerçekleştirdiği Konya mitin-
gini ve müjdelediği projeleri değer-
lendirdi.

Metro Projesi’nde ihale yapılacak 
olmasının sevinç verici olduğunun 
altını çizen Yıldırım, “İlk etap ihalesi 
eylül ayı içerisinde yapılacak Konya 
Metrosu büyük bir kamu yatırımıdır. 
Metro, merkez şehir olma yolunda 
ilerleyen Konya’nın hedeflerine bir 
katkı daha sağlayacaktır. 2021 İsla-
mi Dayanışma Oyunları’nın beşin-
cisinin ev sahibi olarak Konya’nın 
seçilmesini de şehrimizin tanıtımı 
açısından avantaj olarak görmekte-
yiz. Konya’da yapılan kamu yatırım-
ları 2008’de 235,3 milyon lira iken 
2018 sonunda yüzde 305,1 artışla 
953,3 milyon lira düzeyinde ger-
çekleşmiştir. Her alanda daha çok 
üreterek ve başarılar ortaya koyarak 
bu yatırımların karşılığını vereceğiz. 
Son derce önemli yatırım ve organi-
zasyonların müjdesini veren Cum-
hurbaşkanımıza ASKON Konya Şu-
besi olarak teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu.

ÇEVRE YOLUNU UMUTLA 
BEKLİYORUZ!

Konya siyaseti, STK’ları ve iş 
dünyası olarak Çevre Yolu projesi-
nin öneminin sayın Cumhurbaşka-
nı’na daha iyi anlatılması gerektiğini 
belirten Yıldırım, “Mitingde sayın 
Cumhurbaşkanımız’dan çevre yolu 

projesine dair güzel açıklamalar 
bekledik. Sayın bakanımızdan da 
bu noktada beklentilerimiz büyük. 
Metro noktasında güzel bir adım 
atıldı. Darısı çevre yolu projesine 
diyoruz. Çünkü çevre yolunun yapı-
mı özellikle iş dünyası adına büyük 
önem taşıyor. 2005 yılında yapım 
kararı çıkan fakat beklenenin üze-
rinde geciken Konya Dış Çevre Yolu 
Projesi’nin hala bitirilememesi tep-

kiler çekmeye devam etmektedir. 
Anadolu’nun, Akdeniz, Ege, Mar-
mara arasında geçiş güzergahı olan 
Konya’da, mevcut hatlar yoğunluğu 
kaldıramamakta, şehir içi trafiği de 
ciddi yönde aksama yaşamaktadır. 
Sanayisi, ticareti, turizmi ile potan-
siyel şehir olan Anadolu’nun direği 
Konya’nın en önemli problemle-
rinden olan ulaşım ve yol sorunu 
öncelikli olması gerekirken, henüz 

çözülememesi özellikle sanayici-
lerimizi üzüntüye uğratmaktadır. 
İzmir, Antalya gibi illerdeki çevre 
yolu yatırımlarının neticelendirilip, 
Konya’daki bekleyiş şehir insanını 
üzmektedir. Her zaman siyasette 
büyük etkisi olan, 15 milletvekili, 
2 bakanı bulunan Konya’da, halkın 
beklentileri çevre yolu noktasında 
giderek artmaktadır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Alternatif ürün üretimi 3 kat artırıldı 

Nüfusunun yüzde 80’inin ta-
rım ve hayvancılıktan geçimini 
sağladığı Aksaray’da, çitçilerin 
alternatif ürünlere yönlendiril-
mesi ile birlikte yıllık 10 bin ton 
üretimi olan sebze ve meyve 3 
katına çıkarak 30 bin ton oldu. 

Aksaray’da çiftçilerin alter-
natif ürünlere yönlendirilmesi-
nin ardından sebze ve meyve re-
koltesinde 3 katına çıkılırken, 15 
bin dekar arazide 30 bin ton seb-
ze ve meyve üretimi yapılıyor. 
Aksaray Ziraat Odası ve Tarım 

ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 
Tarımsal Yayın ve Danışmanlık 
Hizmeti kapsamında çiftçiler bil-
gilendirilerek alternatif ürünlere 
yönlendirildi. Yönlendirmenin 
ardından her yıl 5 bin dekar ara-
zide 10 bin ton sebze ve meyve 
üretimi yapılırken, 2019 yılında 
15 bin dekar arazide ekim yapı-
larak rekolte 30 bin tona çıkar-
tıldı. Alternatif ürünlere yön-
lendirilen çiftçiler ise mahsul ve 
rekolteden memnun. 

Konuyla ilgili bilgiler veren 

Aksaray Ziraat Odası Başkanı 
Emin Koçak, amaçlarının üreti-
mi ve kaliteyi artırmak olduğunu 
belirterek, “Ziraat Odası olarak 
tarım danışmanlarımız ile birlik-
te geçtiğimiz yıllarda Tarımsal 
Yayın ve Danışmanlık Hizmeti 
kapsamında yörenin alternatif 
ürünlere ihtiyaç duyduğunu tes-
pit ettik. Bu kapsamda çiftçilerle 
bir bir görüşerek başta soğan ve 
diğer sebze ürünlerinin ekilme-
sine, geliştirilmesi gerektiğini 
anlattık. Bu ürünler dekardan 

getirisi yüksek ürünler. Hem 
ülke ekonomisi kazanacak, hem 
de çiftçilerimiz kazanacaktı. Bu 
doğrultuda ekim alanımızı ar-
tırdık ve bu yıl hasatta bekledi-
ğimizin çok çok üstünde verim 
aldık. Ayrıca kalite değeri de son 
derece güzel. Normalde Aksaray 
genelinde 5 bin dekar alanda 10 
bin ton üretim vardı. Bu yıl ise 
rekolte sayımız 3 kat tırmanarak 
15 bin dekar arazide 30 bin ton 
ürün aldık” dedi. 
n İHA

Sahte bahis çetesi çökertildi: 43 gözaltı
Mersin merkezli Konya’nın 

da aralarında bulunduğu 8 ilde 
düzenlenen operasyonda, kaza-
nılmış görünümlü sahte ’iddaa’ 
kuponu düzenleyerek sosyal 
medya üzerinden dolandırıcılık 
yaptıkları iddiasıyla 43 kişi gö-
zaltına alındı.16 şüpheliyi yaka-
lama çalışmaları devam eder-
ken, şüphelilerin bugüne kadar 
yaklaşık 600 bin lira dolandır-
dıkları tespit edildi. Öte yandan, 
çete liderlerinin tosuncuk Meh-
met Aydın gibi lüks hayat yaşa-
yıp, pahalı arabalara bindikleri 
de belirlendi. 

Edinilen bilgiye göre, Mer-
sin İl Emniyet Müdürlüğü Ka-
çakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) Şube Müdür-
lüğü’ne bağlı Mali Suçlar Büro 
Amirliği ekipleri, Mersin ve 
birçok ilde ikamet eden şüpheli 
şahısların organize bir şekilde 
hareket ederek, üçüncü şahıs-
lardan sosyal medya hesaplarını 
para karşılığında temin ettikle-

ri, sosyal medya hesaplarından 
inandırıcılığı artırmak amacıyla 
yine birçok şahsın kimlik bilgi-
lerini, cep telefon numaraları-
nı bu şahısların dahilinde veya 
bilgileri olmadan temin ettik-
leri, aynı şekilde temin ettik-
leri bu sosyal medya hesapları 
üzerinden insanları yanıltıcı ve 
cazip gözüken oynanmış maç-
lara ait bahis kuponları yayın-
layarak insanları bahis kupon-
ları oynamaya teşvik ettikleri 

belirlendi. Yapılan uzun süreli 
takip ve incelemede, şahısların 
sahte olarak oluşturdukları ba-
his siteleri üzerinden 50, 100, 
200 lira tutarlı bahis kuponları 
oynattıkları veya sisteme giriş 
yapanlara oynamadıkları halde 
oynamış gibi göstererek daha 
sonra temin ettikleri GSM hat-
ları üzerinden bu şahıslarla 
iletişim kurdukları, bu şekilde 
iletişime geçtikleri şahıslara 40 
ile 90 bin lira aralığında bahis 

kazançları olduğunu, ancak bu 
kazançları hesaplarına aktarı-
labilmesi için kazancın yüzde 
20’lik olan vergi ödemesinin 
yapılması durumunda kazan-
cın hesaplarına aktarılabilece-
ğini söyledikleri tespit edildi. 
Bu paraları müştekilerden alan 
şüpheliler, daha sonra bir sorun 
çıktığını söyleyerek, bir kere 
daha yüksek oranlarda paralar 
istedikleri, paraları hesaplara 
göndermeyen şahıslara da ken-

dilerini ’avukat, polis’ olarak ta-
nıtarak, icra, haciz, adli işlemler 
yapılacağını söyleyerek korku 
ve baskı kurarak şahıslardan 10 
ile 65 bin lira arasında paralar 
isteyerek hesaplara aktardıkları, 
bu paraları da hemen başka he-
saplara aktararak veya hesap-
lardan paraları çekerek bloke 
konulmasının önüne geçtikleri, 
bu şekilde dolandırıcılık sonucu 
elde ettikleri gelirleri kendi ara-
larında paylaştıkları ortaya çıktı. 

TOSUNCUK GİBİ LÜKS HA-
YAT SÜRÜP, PAHALI ARABA-
LARA BİNİYORLARMIŞ 

Ekiplerin yaptıkları çalışma-
lar ve incelemeler de şüpheli 
şahısların Mersin, Ankara, İs-
tanbul, İzmir, Adana, Adıya-
man, Aydın, Hatay, Tekirdağ, 
Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, 
Muğla, Kocaeli, Aksaray, Mani-
sa, Karaman, Erzurum, Bitlis, 
Siirt, Bingöl, Şırnak, Hakkari 
ve Iğdır illerinde ikamet eden 
109 müştekiden 559 bin 56 
lira dolandırdıkları tespit edildi. 
Bunun üzerine Mersin merkezli 
İstanbul, İzmir, Adana, Artvin, 
Samsun, Batman, Osmaniye 
illerinde eş zamanlı operasyon 
düzenleyen ekipler, 43 şüphe-
liyi gözaltına alırken, 16 kişiyi 
arama çalışmasını sürdürüyor. 
Öte yandan, çete liderlerinin to-
suncuk Mehmet Aydın gibi lüks 
hayat yaşayıp, pahalı arabalara 
bindikleri de ortaya çıktı.
n İHA
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Neolitik Dönem’e ait en eski yerle-
şimlerden bir tanesi olan Çatalhöyük’e 
yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan 
Boncuklu Höyük’te, 2006 yılından bu-
yana arkeolojik kazı çalışmaları yapılı-
yor. Liverpool Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Douglas Baird’in kazı başkanlığı, 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan 
Mustafaoğlu’nun kazı başkan yar-
dımcılığını yaptığı kazı çalışmalarıyla 
önemli veriler elde edildi. Yaklaşık 
30 kişilik bir ekiple 4 bölgede devam 
eden, Orta Anadolu’da tarım ve hay-
vancılığın nasıl başladığını ve ilk köy 
yerleşmelerinin ortaya çıkışıyla ilgili 
yapılan araştırma sonucunda Bon-
cuklu Höyük’ün Çatalhöyük’ten en az 
1000 yıl daha önce kurulduğu sap-
tandı. Buna göre, bölgenin tarihinin 
Milattan Önce (MÖ) 7500 ile 8500 
arasına kadar uzandığı ortaya konulur-
ken, araştırmayı yapan bilim adamları 
bölgede yaşamış olan insanların Ça-
talhöyük insanının ataları olduğunu 
bildiriyor. Hatta bölgeden elde edilen 
veriler ve Avrupa’da yapılan bazı ge-
netik çalışmaların karşılaştırılması so-
nucunda, tarımın Avrupa’ya Boncuklu 
Höyük’ten taşındığını düşündürüyor. 
Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla 
Boncuklu Höyük, Neolitik Dönem’e ait 
en eski yerleşimlerden bir tanesi ola-
rak tanımlanan Çatalhöyük’ten daha 
eski bir yerleşim yeri olarak önemli bir 
turizm destinasyonu olmaya aday. 
YENİ BİR TURİZM DESTİNASYONU 

Geçtiğimiz günlerde National Ge-
ographic Türkiye Dergisi’nin Ağustos 
sayısına kapak olan Boncuklu Höyük, 
tüm dünyanın ilgisini çekti. Yeniden 
gündeme gelen ve Karatay İlçe sınırları 
içerisinde yer alan Boncuklu Höyük’le 
ilgili Karatay Belediyesi de harekete 
geçti. Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Boncuklu Höyük’ün önemli bir 
turizm destinasyonu olması için bele-
diye olarak gerekli desteği verecekleri-
ni açıkladı. Basın mensupları ile birlik-
te bölgeye bir gezi düzenleyen Başkan 
Kılca, burada yaptığı açıklamada Bon-
cuklu Höyük’ünde yapılan çalışmalar 
sonucunda bölgenin Çatalhöyük’ten 
1000 yıl daha önce oluşmuş bir yer-
leşim yeri olduğunun belirlendiğini 
söyledi.  Bölgede ilk tarımın yapıldı-
ğına dair bulgulara rastlandığını bil-
diren Başkan Kılca, “Hatta Avrupa’ya 
tarımın da bu bölgeden gittiğine dair 
kesin kanıtların olduğu iddiaları var 
bilim adamlarının. Turizm destinas-
yonlarından bir yenisini daha burada 
gezdik. Çatalhöyük var, Kilistra var, 
Karahüyük var birçok höyük çalışma-
ları var. Boncuklu Höyük de ilçemizde 
bulunan ve bunların tümünün belki de 
en eskisi olan bir mekandayız. Burada 
emeği olan hocalarımızı kutluyorum. 

Burada belediye olarak bizler de bu 
tarihi yapının daha iyi gezilebilmesi, 
daha iyi algılanabilmesi için, yolunun 
yapılması, çevre düzenlemesi yapıl-
ması, karşılama merkezinin yapılması, 
kazı alanlarının üstünün kapatılması 
ile ilgili projelerimiz var. Birlikte inşal-
lah buranın Konya’ya, Karatay’a yeni 
bir turizm destinasyonu olarak kazan-
dırılması için çalışıyoruz” diye konuştu. 

BİRÇOK KALINTI TESPİT EDİLDİ 
Boncuklu Höyük’teki kazı ekibinin 

başında yer alan ve proje yürütücüsü 
olan Liverpool Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Douglas Baird, Bon-
cuklu Höyük hakkında bilgiler verdi. 
Bölgede 2006 yılından buyana kesin-
tisiz kazı çalışması yapıldığının bilgisini 
veren Prof. Dr. Baird, kazı sonucunda 
elde ettikleri bulguları şöyle paylaştı, 
“Yaptığımız çalışmalarla bazı mimari 
sınırları açığa çıkarıyoruz. Kazmış ol-
duğumuz alanda çok yoğun mimari 
izler görmüyoruz. Boncuklu Höyük’ü 
Çatalhöyük’ten farklı olarak ortaya 
koyan evlerin sık yapılmaması ve bir-
birinden bağımsız olmaları. Aralarda 
kalan kazmış olduğumuz alanlarda 

insanların günlük aktivitelerini, yiye-
cek aktivitelerini, çeşitli alet yaptıkları 
alanlar olarak görüyoruz.  İnsanların 
yemeklerini pişirdikleri alan, gördüğü-
nüz çukur alan. Orada bir ocak kalıntısı 
ve küllerle birlikte yanmış organik ka-
lıntılar bulduk. Büyük ihtimalle insan-
lar burayı günlük ortak mutfak alanı 
olarak kullanıyorlardı. Böylece de bir-
birleriyle etkileşim halinde bulunuyor-
lardı. Aynı zamanda yemek pişirme ve 
sosyal aktivitelerinin bir parçası olarak 
çeşitli ihtiyaçlarını gördükleri tuvalet 
alanlarını da keşfettik. Yaptığımız ça-
lışmalarla bölgenin geçmişi, insanların 
sağlıklarına giden konularda bilgi sa-
hibi oluyoruz. Toplu olarak yapılan bir 
aktivite olarak da ilginç bir bölge. Aynı 
zamanda yapıların içerisinde birtakım 
inanışlarla ilgili olarak da bulgular var. 
Hane halkının inanç sistemiyle ilgili 
de ayrıntılı bilgi vermekte. Yaban do-
muzu alt çenesinin duvara iliştirilmiş 
halde bulduk. Bir ritüel açısından Bon-
cuklu Höyük bir örnek veriyor. Başta 
yaban öküzü olmak üzere bazı yaban 
hayvanlarının kafa taslarını evlerine 
monte ettiklerini biliyoruz. Ölüler ya-
pıların içlerinde gömülüyordu. Ölülere 
de rastlıyoruz.  Ev dışında da mezarlık 
alanları tespit ettik. Bu yıl kazılmış bir 
mezar var. Buradan hareketle sade-

ce evlerin tabanlarına değil dışarıdaki 
alanlarda da mezar olduğu tespit edil-
di. Ondan önceki yılda da çeşitli iskelet 
kalıntılarına rastlandı.”

2006 YILINDAN BUYANA
KAZILAR SÜRÜYOR 

Boncuklu Höyük’ün keşfedilmesiy-
le ilgili süreçten bahseden Prof. Dr. Ba-
ird, “Çalışmalarımı çok uzun zamandır 
sürdürüyorum. Ama 2006 yılında bu 
bölgede yaptığım yüzey araştırmaları 
sırasında, çalışmamın son gününde 
buradaki yüksekliği tekrar ölçmek is-
tedik. Bu sırada şuan bulunduğumuz 
bölgede yerde birtakım doğal cam bul-
duk. Buranın tarih öncesi bir yerleşim 
yeri olduğuna kanaat getirdik. Sonra-
sında da bu buluntular ışığında kazılar 
yapmaya karar verdik. 2006 yılından 
bu yana kazılar kesintisiz olarak devam 
etmektedir. Bu yıl 4 tane alanda kazı 
yapıyoruz. Yan tarafta kazmış olduğu-
muz evin devamını araştırıyoruz. En 
iyi koruma yöntemi olarak kazdığımız 
alanları tekrar kapatıyoruz. Toplam 4 
alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” 
diye konuştu.  

BULUNTULAR BÖLGEYLE İLGİLİ 

BİLGİ VERİYOR
Prof. Dr. Baird, yaptıkları çalışma-

larla elde edilen bulgularla, bölgenin 
coğrafi ve iklimsel birtakım özellikleri 
hakkında da bilgi sahibi olduklarına 
değindi. Konuyu ayrıntılı şekilde anla-
tan Prof. Dr. Baird, “Buradaki açmada 
da geçen yıl başladığımız çalışmaları 
derinleştirdik. Çok büyük bir çöplük 
alanıyla karşılaştık. İnsanların yemiş 
oldukları büyük memeli hayvanlara ait 
kemik kalıntılarına, balık ve su kuşla-
rına ait çeşitli hayvan kemikleri tespit 
ettik. Bunlar bize bölgenin yaklaşık 10 
bin yıl önce nasıl olduğunu gösterir 
izler vermektedir. Günümüzden farklı 
olarak o dönemde bölge oldukça sulak, 
bataklık ve göllerle kaplıydı. O nedenle 
su kuşları, su sürüngenleri, su kuşları 
da Boncuklu insanının besin sistemle-
rinin içerisinde yer almıştır” ifadelerini 
kullandı. 
30 KİŞİLİK BİR EKİP BULUNUYOR

Kazı çalışmalarını yürüten ekiple 
ilgili detayları paylaşan Prof. Dr. Ba-
ird, şunları kaydetti, “Bugüne kadar 
destek veren 60 kişilik bir ekipten 
bahsetmekle beraber şuanda kazı ça-
lışmalarını 30 kişilik bir ekip sürdürü-
yor. Aynı zamanda bu ekip uluslara-
rası bir ekip. Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi, Liverpool Üniversitesi, 

Queensland Üniversitesi hocaları ve 
öğrencileri olmakla birlikte, Ege Üni-
versitesi, Ankara Üniversitesi, Hacet-
tepe Üniversitesi’nden gelen öğren-
cilerin de katkılarıyla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.”

ÇATALHÖYÜK İNSANININ ATASI
Boncuklu Höyük’te yaptıkları ça-

lışmalar sonucu elde edilen verilen, 
Çatalhöyük’teki bulgularla örtüştü-
ğüne işaret eden Prof. Dr. Baird, şöy-
le devam etti, “Elimizdeki arkeolojik 
buluntuların bize söylediğini kadarıy-
la Boncuklu Höyük’te 50-100 kişinin 
yaşadığını tahmin ediyoruz. Arkeolojik 
veriler ışığı altında Boncuklu Hüyük’ün 
Çatalhöyük’ten 1000 yıl kadar eski ol-
duğunu söylüyoruz. Fakat kazılardan 
elde ettiğimiz bilgiler özellikle de mi-
mari ve yerleşim dinamikleriyle ilgili 
uygulamalar, bize bölgede yaşayan 
insanların Çatalhöyük’te yaşayan in-
sanların atası olabileceğini gösteriyor. 
Evlerin kirli ve temiz olarak ayrılması, 
tabanlara gömüler yapılmadı, hay-
van kafataslarının duvarlara asılması 
Boncuklu’da da görülüyor. 1000 yıl 
sonra Çatalhöyük’te de aynı örneklere 
rastlanması nedeniyle bunu söylemek-
te bir sakınca görmüyoruz.”

BONCUKLU’NUN İZLERİ 
AVRUPA’DA

Boncuklu Höyük’te yapılan ça-
lışmaların oldukça geniş kapsamlı 
olduğunu bildiren Prof. Dr. Baird, ça-
lışmaların Avrupa’daki bazı bilimsel 
çalışmalarla karşılaştırıldığını dile ge-
tirdi. Bunun sonucunda da önemli bil-
giler elde ettiklerini söyleyen Prof. Dr. 
Baird, “Son yıllarda yapmış olduğumuz 
DNA çalışması sayesinde Boncuklu’da 
yaşamış olan toplulukların Avrupa’ya 
doğru yayıldıklarının izlerini tespit 
ediyoruz. Bunu yaparken sadece bu-
radaki delilleri değil aynı zamanda 
Avrupa’daki meslektaşlarımızın da 
yapmış olduğu DNA çalışmalarıyla da 
karşılaştırmalar yaparak Boncuklu’da-
ki bireylerle akrabalık ilişkilerini ortaya 
çıkarmaya çalışıyoruz. Son yapmış ol-
duğumuz çalışmalarla da bunu ortaya 
koyduk. Orta Anadolu’nun Avrupa’ya 
tarım toplumlarının yayılmasında 
önemli bir bölge olduğunu söyleyebi-
liriz. Birtakım tarım ürünlerinin alışve-
rişine yönelik olarak çok basit düzeyde 
diyebileceğimiz ticari vasıtasıyla da bu 
tür yayılımın Avrupa’ya doğru olduğu-
nu söylemekte de sakınca görmüyo-
ruz” şeklinde konuştu. 
ÇALIŞMALAR 2 YIL DAHA SÜRECEK

Çalışmaların ne zaman tamamla-
nacağı ve bölgede yapılması düşünü-
len projeyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. 
Baird, şöyle devam etti, “Bizim burada 
sadece arkeolojik kazılar yaptığımızı 
düşünmeyin. Burada biz hazırlamış 
olduğumuz ziyaretçi merkezinin içine 
koyduğumuz İngilizce ve Türkçe bil-
gilerle buraya gelen insanları da bil-

gilendirmeyi amaçlıyoruz. Arkeoloji, 
çıkan bilgileri sadece bilim dünyası ile 
değil aynı zamanda çevre halkıyla ve 
diğer insanlarla da paylaşmayı gerek-
tiriyor. Son 2 yıldır Boncuklu Hüyük’e 
artan ilgi çok fazla. Bu yıl için 700’e 
yakın ziyaretçi ağırladık özellikle de 
çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Onlara 
yönelik hazırladığımız kitapçıklar da 
var. Kitapçıklarda Boncuklu Hüyük’te 
ne yaptığımıza dair bilgiler veriliyor. 
Öğretmenlerimiz de ilgi gösteriyor. 
Buradaki ziyaretçi evi ve deneysel ar-
keolojik evlerimizin bulunduğu alan-
larla birlikte, buraya gelen insanları 
bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. 2006 yı-
lından buyana devam eden kazılar 2 
yıl daha devam edecek. 2020 yılından 
itibaren de buluntuları değerlendirme-
ye başlayacağız. Hedefimizden biri de 
kazmış olduğumuz alandaki evlerimizi 
tekrardan açığa çıkartıp üstünü kapa-
tarak, gelen ziyaretçilerin orijinal evleri 
de görmesini sağlamak istiyoruz.” 

BULGULAR ARKEOLOJİ 
MÜZESİ’NDE 

Boncuklu Höyük isminin nereden 
geldiğini açıklayan Prof. Dr. Baird, “Çok 
zaman önce buraya Boncuklu Hüyük 
dendiğini biliyoruz. Burada çok miktar-
da boncuk çıkıyor. Özellikle yağmurlu 
bir dönemde kendiniz bile görebilirsi-
niz. Taş, kemik ve deniz kabuklarından 
yapılıyor boncuklar. Boncukların nasıl 
kullanılmış olabildiğini tahmin etme-
ye çalıştık. Mezarlarda bulduğumuz 
boncukların bir kısmı boyunlarda yer 
alıyordu. Bu kimlik göstergesi, kişilik 
aidiyet göstergesi, gurup aidiyet gös-
tergesi olabilir. Ama mezarlarda bu 
boncuklara sıklıkla rastlanıyor” dedi. 
Ayrıca Baird, Boncuklu Höyük’ten elde 
edilen bulguların kanun gereği Konya 
Arkeoloji Müzesi’nde tutulup sergilen-
diğinin bilgisini verdi. 

KONYA ÖNEMLİ BİR TARİH 
Yaklaşık 26 yıldır Konya bölgesin-

de çalışmalar yürüttüğünü belirten 
Prof. Dr. Baird, Konya’yı önemsediğini 
söyledi. “Konya oldukça önemli bir ta-
rihi geçmişe sahip. O nedenle bu tarihi 
geçmiş nedeniyle yerli ve yabancı bir-
çok arkeoloğun ilgisini çeken bir şehir” 
diyen Prof. Dr. Baird, şunları aktardı, 
“Konya çok önemli verilere sahip bir 
ilimiz. Bu nedenle ben de 20 yılı aş-
kın bir süredir Konya’da çalışmalarımı 
sürdürüyorum. Burada sadece yabancı 
ülkelerden bilim adamları yok, Zongul-
dak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden 
hocalar ve öğrencileri burada. Aynı 
zamanda Ege Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 
Trakya Üniversitesi gibi üniversite-
den gelen öğrencileri de ağırlıyoruz. 
26 yıldır çalışmalarını sürdürdüğüm 
Konya’da, Konya halkının arkeolo-
jik kazılara inanılmaz ilgi duyduğunu 
gördüm ve meraklarının arttığını fark 
ediyorum.”

BUĞDAY, BEZELYE, MERCİMEK 
BULGULARI VAR 

Boncuklu Höyük’teki tarımsal bul-
gularla ilgili bilgiler veren Avustralya 
Queennsland Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Andrew Fairbairn, kazı 
çalışmalarını titiz bir şekilde yürüt-
tüklerinin altını çizdi. “Burada buldu-
ğumuz kalıntılar dışında, kazdığımız 
toprakları eleyerek içindeki her türlü 
tohum ve hayvan kalıntılarını dikkatli 
bir şekilde topluyoruz” diyen Fairba-
irn, şu bilgilere yer verdi, “Çok dikkatli 
bir şekilde buluntular ayrıldıktan son-
ra bunların ne amaçla kullanıldığına 
dair incelemeler yapıyoruz. Çok küçük 
boyutlardaki tohumları gözden kaçır-
mamaya çalışıyoruz. En fazla elde et-
tiğimiz önemli deliller de tohumlardan 
geliyor. Özellikle burada yenmiş olan 
bitkilerin, hem tarıma alınmış hem 
de tarıma alınmamış bitkilerin izlerini 
bulmaya çalışıyoruz. Çatalhöyük’ten 
farklı olarak burada koyunun evcil-
leştirildiğine dair birtakım izler tespit 
ettik. Bunu da kemiklerde yaptığımız 
kimyasal analizlerle buluyoruz. Bura-
da çok düşük düzeyde bir hayvancılık 
ve de çok düşük düzeyde bitki yetiş-
tiriciliği yapıldığının izlerini tespit et-
miş bulunmaktayız. Çatalhöyük’teki 
yoğun tarım faaliyetlerinin aksine 
burada çok düşük düzeyde bir ta-
rım faaliyeti var. Boncuklu Höyük’ün 
Çatalhöyük’ten 1000 yıl kadar eski 
olduğunu unutmamak gerekiyor.  
Buğday, bezelye, mercimek bulguları 
var. Bakliyatın bazı türleri ile buğda-
yın bazı izlerine ait bulguları burada 
tespit etmiş bulunuyoruz.” 

DENEYSEL EVLER
 İNŞA ETMEYE ÇALIŞTIK 

Kazı Başkan Yardımcılığını yürü-
ten Zonguldak Bülent Ecevit Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gök-
han Mustafaoğlu da, “2014 yılında 
deneysel evlerimizi inşa etmeye ça-
lıştık. Deneysel arkeoloji çalışmala-
rını sürdürmeyi amaçladık. Burada 
arkeolojik verilerden elde ettiğimiz 
bilgilerle yeniden evler inşa ediyoruz. 
Boncuklu’da evler toprağa gömü-
lü, yarı oval kerpiçten evler. Çamur, 
kamış ve topraktan oluşan evler. Bu 
çalışmalarımız bittikten sonra böl-
geye gelen insanların sayısında artış 
olacaktır. Başkanımızın verdiği des-
tekle de çalışmalarımızı daha nitelikli 
hale getirmek istiyoruz. Boncuklu 
Evleri kirli ve temiz alan olmak üze-
re 2’ye ayrılıyor. Kirli alanda yemek 
yapma faaliyetleri sürdürüyorlar bu-
rada ocakları var. Temiz alanda ise 
onlarca belki de yüzlerce devam bu-
rayı tekrar sıvayarak beyaz ve temiz 
tutmaya çalışmışlar. Bu alanda uyu-
muşlar, ölülerini gömmüşler, çeşitli 
sosyal aktivitelerde bulunmuşlar” 
açıklaması yaptı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Çatalhöyük’ten 1000 yıl önceki hayat; Boncuklu!
Boncuklu Höyük’te 2006 yılından buyana devam eden arkeolojik çalışmalar sonucunda önemli bulgular elde edildi. Boncuklu Höyük’ten elde edilen 

envanter ve yerleşim yapısının incelenmesiyle ortaya çıkan sonuç, bölge insanının Çatalhöyük’te yaşamış olan insanların ataları olduğunu ortaya koydu 
Geniş bir kapsamda devam eden çalışmalar, farklı sonuçları da beraberinde getirdi. Buradaki verilerle Avrupa’da yapılan bazı genetik çalışmaların karşılaştı-
rılması, tarımın Avrupa’ya Boncuklu Höyük’ten taşındığı sonucunu çıkardı. Bölgeye duyarsız kalmayan Karatay Belediyesi de, çalışmalara destek verecek 

Karatay Belediyesi, Çatalhöyük’ten 1000 yıl öncesine ait bir yer-
leşim yeri olarak dikkatleri üzerinde toplayan Boncuklu Höyük’ün 

turizme kazandırılması için çalışmalar yürütecek. Çalışmalar 
kapsamında ulaşımdaki düzenlemeler de yer alacak. 

Geçtiğimiz günlerde National Geographic Türkiye Dergisi’nin Ağustos sayısına kapak olan ve yeniden gündeme gelen 
Boncuklu Höyük’e Karatay Belediyesi duyarsız kalmadı. Başkan Hasan Kılca bölgeyi basın mensuplarına gezdirirken, bölgenin 

turizme kazandırılması için çalışma yapacaklarını duyurdu.

Hasan Kılca Prof. Dr. Douglas Baird Prof. Dr. Andrew Fairbairn 
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EKERLER KAĞIT 
TORBA VE 

POŞET AMBALAJ 
SAN. VE TİC. A.Ş.

• 35 yaşını aşmamış , 

• En az Meslek Lisesi ya da       
Endüstri Meslek 
  Lisesi mezunu ,

• Askerlikle sorunu olmayan , 

• Vardiyalı sistemde çalışabilecek 

• Ayrıca Çay ve Sekreterlik İşini 

  Yapabilecek Bayan

ELEMAN ARIYORUZ

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:21 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ZAYİ
Meram Belediyesi tarafından, Atatürk Caddesi Hünkar Sokak No; 27/B Adresinde kapatılan İş yeri 

Kıraathane(Kahvehane) min ruhsatını kaybettim hükümsüzdür. Refik SEYREK Mevlana Vergi 

DAİRESİ: 7670023105

Z-517

 

BOZKIR GRUP SULARI ISLAH YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası  :2019/418180
1-İdarenin
a) Adresi   :Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi 2/A 42060 
     SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası :3322216100 - 3322216322
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@koski.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  :MUHTELİF ÇAPTA 45.364 MT BORU DÖŞENMESİ, ALTYAPI
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
     içinde bulunan idari 
     şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  :KONYA İLİ BOZKIR İLÇESİ
c) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   :Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  :NİŞANTAŞ MAH. VATAN CAD. NO:2/A 42060 
     SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati   :25.09.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
    uygulanacak   kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
 kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 
 bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
  tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 
 belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı 
             alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
      mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A/IV.GRUP İŞLER: İÇME - KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ
1.KANALİZASYON ŞEBEKELERİ
2.YAĞMURSUYU ŞEBEKELERİ
3.İÇME VE KULLANMA SUYU ŞEBEKELERİ
4.MİKROTÜNEL İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 
       indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ VE 
     KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4.KAT 415 NO’LU ODA adresine elden teslim
     edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1046001

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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‘Konya’nın iklimlendirme 
sanayi ihracatı artacak’

Avrasya bölgesinin lider 
iklimlendirme sistemleri fuarı 
ISK-SODEX, 2-5 Ekim 2019 
tarihleri arasında İstanbul’da 
düzenleniyor. Uluslararası re-
kabette yerini almak ve dünya 
devleriyle buluşmak isteyen 
Konyalı firmalar da fuara yo-
ğun bir ilgi gösteriyor. Konyalı 
üreticilerin, yılın ilk 7 ayında 
2,7 milyar dolar ihracata imza 
atan iklimlendirme sektörü-
nün başarısında kilit bir rol 
oynadığına dikkat çeken Han-
nover Messe Sodeks Fuarcı-
lık Genel Müdürü Alexander 
Kühnel, “Yakaladıkları ivmeyi 
daha ileri seviyeye taşımayı 
hedefleyen Konyalı üreticiler, 
bu yıl ISK-SODEX Fuarı’na 
yoğun ilgi gösteriyor. ISK-SO-
DEX Konyalı markaların tüm 
potansiyelini ortaya koyabi-
leceği güçlü bir vitrin olacak” 
dedi.

3 Eylül 2019 Konya - Kli-
ma sistemleri, havalandırma, 
yalıtım elemanları, tesisat 
ekipmanları ile ısıtma ve so-
ğutma sistemlerini kapsayan 
iklimlendirme sektörü, 2019 
yılında 5,5 milyar dolar ihra-
cat hedefiyle yeni pazarlarla 
yöneldi. 2 – 5 Ekim 2019 ta-
rihleri arasında İstanbul TÜ-
YAP Fuar Merkezi’nde düzen-
lenecek ISK-SODEX 2019, bu 
yıl da iklimlendirme sektörüne 
ihracatta yeni kapılar aralaya-
cak.

Konya’nın iklimlendirme 
sanayii için önemli üretim 
alanlarından biri olduğuna 
dikkat çeken Hannover Messe 
Sodeks Fuarcılık Genel Müdü-
rü Alexander Kühnel şunları 
ifade etti:  “Konyalı sanayici-
lerin geçtiğimiz yıl iklimlen-
dirme sanayii alanında ger-
çekleştirdiği 120 milyon dolar 
düzeyindeki ihracatının, bu yıl 
150 milyon dolara yaklaşacağı-
na inanıyoruz. İklimlendirme 
sanayicilerinin bu gelişimini 
uluslararası bir fuarda sergile-
mek çok önemli. Özellikle son 
yıllarda gerçekleştirdikleri bü-
yümeyle atağa geçen Konyalı 
markalar ISK-SODEX’e yoğun 
ilgi gösteriyorlar. Konyalı üre-
ticiler son teknoloji ürünleriyle 
bu yıl ISK-SODEX’te bir araya 
gelecekler. ISK-SODEX’te bu 
yıl Konya’dan ısıtma, soğut-
ma, klima, havalandırma, ya-
lıtım, pompa, vana, tesisat, 

su arıtma, yangın ve güneş 
enerjisi sistemleri gibi oldukça 
geniş bir yelpazeden katılımcı-
mız olacak.”
ULUSLARARASI ZİYARETÇİLER 

ISK-SODEX’TE OLACAK
ISK-SODEX 2019, dün-

yanın lider fuar organizas-
yon firmalarından Deutsche 
Messe’nin Türkiye ofisi Han-
nover Messe Sodeks Fuarcı-
lık tarafından ISKAV, DOSİ-
DER, İSKİD, İZODER, TTMD, 
POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, 
MTMD ve KBSB işbirliğiy-
le gerçekleştiriliyor. Fuarda 
bu yıl, Almanya, Çin, Fransa, 
Hindistan, Hollanda, İtalya, 
Güney Kore, Tayland, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Lübnan, Pa-
kistan, İspanya, İran, Rusya, 
Yunanistan, Amerika Birleşik 
Devletleri, Mısır, Tayvan ve 
Japonya gibi ülkelerden de ka-
tılımcılar yer alacak.  Alım He-
yeti kapsamında ISK-SODEX 
Fuarı İkili İş Görüşmeleri’ne 
tüm dünyadan HVAC&R sek-
tör alıcıları katılacak.  Türkiye 
iklimlendirme sektörünün dış 
pazarlarda ciddi bir rekabet üs-
tünlüğü elde ettiğini belirten 
Hannover Messe Sodeks Fuar-
cılık Genel Müdürü Alexander 
Kühnel, yatırımcıların Türki-
ye’ye gelme noktasında artık 
çok daha istekli olduklarını 
belirterek “İklimlendirme sek-
törü Türkiye sanayinde önemli 
ihracat alanı ve her geçen yıl 
büyüme rakamlarıyla yeni re-
korlar kırıyor. Sektörün son 
yıllarda AR-GE ağırlıklı ileri 
teknoloji ürünlere odaklanma-
sı özellikle dış pazarlarda reka-
bet üstünlüğü kazandırırken, 
bu yatırımlar yabancıların da 
dikkatini çekiyor. Türkiye ik-
limlendirme sektörünün önde 
gelen üreticileri ile ticari işbir-
likleri yapmak isteyen yabancı 
yatırımcıların sayısındaki ar-
tış hızla devam ediyor. Artan 
bu ilginin de etkisi ile sektör 
temsilcileriyle birlikte 2 – 5 
Ekim 2019’da gerçekleştirile-
cek ISK-SODEX Fuarı hazırlık 
çalışmalarımız kapsamında, 
iklimlendirme sektörü ihracat 
hacminin yüksek olduğu pa-
zarların yanı sıra, düşük ha-
cimli yeni pazarlarda da ticaret 
hacmini pekiştirmeye yönelik 
çalışmalarımız hız kesmeden 
devam ediyor” dedi. 
n HABER MERKEZİ

MÜSİAD Konya’da her Cuma 
gerçekleştirilen programların bu 
haftaki konuğu, MÜSİAD Konya 
4. Dönem Başkanı Selçuk Öztürk 
oldu.  MÜSİAD Konya Şubesi 4. 
Dönem yöneticileri, tecrübelerini 
paylaştı. 

Kızılören, Kuruçeşme Han Ker-
vansarayında düzenlenen progra-
mın açılış konuşmasını yapan MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, “MÜSİAD Konya 
olarak kuruluşundan bugüne her 
Cuma günü programlar gerçekleş-
tiriyoruz. Bu dönem gerçekleşti-
rilen hasbihallerde önceki dönem 
başkanlarımızı ve yönetim kurulu 
üyeleriyle üyelerimizi bir araya 
getiriyoruz. Üyelerimiz arasında 
kaynaşmayı artırmanın yanı sıra o 
dönemdeki uygulamalarını, anek-
todlarını paylaşıyoruz. Bugün 4. 
Dönem Başkanımız Selçuk Öztürk 
ve yönetim kurulu üyelerini ağırlı-
yoruz” dedi.

Başkan Okka’nın ardından sözü 
alan MÜSİAD Konya 4. Dönem 
Başkanı Selçuk Öztürk, “MÜSİ-
AD’ın çatısı altında bizleri bir araya 
getirdiği için Başkanımıza ve emeği 

geçen herkese teşekkür ediyorum. 
MÜSİAD şubeleri arasında en et-
kin şube olarak faaliyetlerini sür-
düren Konya şubesi, şehre büyük 
katkılar sağlamaktadır. Tarihi ve 
kültürel mirasımıza sahip çıkarak 
Kızılören Kuruçeşme kervansa-
rayında düzenlenen 1343. Cuma 
toplantısında geçmişten günümüze 
birlikteliğin ve beraberliğin önemi-
ne bir kez daha vurgu yapılmıştır. 
Ülkemizin geçirdiği zor zamanla-

rında birçok savrulmalar olmasına 
rağmen MÜSİAD Konya, dirayeti 
ile hep ayakta kalmıştır. Kuruma 
emeği geçen çalışma arkadaşları-
ma bir kez daha teşekkür ediyor, 
ahirete hicret edenleri de rahmetle 
yâd ediyorum. 

MÜSİAD çatısı altında 28 Şubat 
gibi zorlu bir dönemi beraber atlat-
tık. Faaliyetlere, özellikle de Cuma 
toplantılarına hiç ara vermedik. Sa-
mimiyet ve sağlam temeller üzeri-

ne kurulmuş birlikteliğimiz ile tüm 
bu badirelerin üstesinden geldik. 
Kurumlarımız iş birliği içerisinde 
çalışmaya devam etti. MÜSİAD’ın 
ekonominin gelişmesi için ciddi 
katkıları oldu” dedi. Önceki dönem 
yönetim kurulu üyelerinin hatırala-
rını anlattıkları ve güncel ekonomik 
konular hakkında görüş alışverişi 
ile devam eden toplantı, hatıra fo-
toğrafı çekilmesi ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin Ortadoğu ve Körfez ülkeleriyle ticareti, bölgede yaşanan çeşitli sorunlara rağmen artmaya devam ediyor. 
ticaret hacminin genişlemesiyle birlikte Arapça mütercim tercümanlara olan ihtiyacı gün geçtikçe artıyor

Arapça tercümanlara 
olan ihtiyaç artıyor

Ortadoğu’daki siyasi belirsizlik 
ve istikrarsızlıklara karşın Türki-
ye’nin bölge ülkeleriyle ticari ve 
ekonomik ilişkileri gelişmeye de-
vam ediyor. 2019’un ilk çeyreğinde 
Ortadoğu’ya yapılan ihracat, geçti-
ğimiz yılın aynı dönemine göre yüz-
de 8,87 arttı. Türkiye’nin toplam ih-
racatında Ortadoğu ülkelerinin payı 
ise yüzde 15’e dayandı. Konya Tica-
ret Odası (KTO) Karatay Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
Bölümü akademisyenlerinden Dr. 
Öğr. Üyesi Fatih Cura, “Yakın geç-
mişte hayatımızdaki önemi giderek 
artan küreselleşme kavramı, dev-
letlerin yerel pazarlar için koyduk-
ları engelleri kaldırıp tüm pazarları 
birleştiren bir etki oluşturmuş ve 
yerel üretimin dış pazarlara sunu-
larak ekonomilerin serbestleşmesi 
şeklinde konumlanmıştır. Günü-
müzde de sürdürülebilir kalkınma 
adına devletlerin yaptıkları üretimi, 
uluslararası ticaret faaliyetleriyle 
birleştirerek ekonomilerini güçlen-
dirdikleri görülmektedir. Bu doğrul-
tuda dış pazarların fiziksel yakınlığı 
önem arz eden konuların başında 
gelmektedir.” ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU ÜLKELERİ İLE 

TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET 
HACMİ 40 MİLYAR DOLAR
Türkiye İhracatçılar Meclisi 

(TİM) verilerine göre Türkiye’nin 
dünya genelinde savunma ve hava-
cılık sanayideki ihracatı 2019’un ilk 
çeyreğinde önceki yıla oranla yüzde 
57 arttı. “Ülkemiz açısından bak-
tığımızda, Türkiye’nin Orta Doğu 
ülkeleriyle olan komşuluk bağı ve 
ortak kültürel paydası, bu ülkelere 
yapılan ticaretin üst seviyede ol-
masını zaruri hale getirmektedir” 
diyen Cura, “Hali hazırda ülkemiz 
ile Orta Doğu ülkeleri arasındaki 
ticaret hacmi, yıllık 40 milyar dola-
rı aşmış durumdadır. 2019 yılı iti-
bariyle, Türkiye’nin en çok ihracat 
yaptığı bölge ülkeleri arasında Irak, 
Suudi Arabistan ve İran yer almak-
tadır. Türkiye’nin komşu ülkeler ile 
ticareti geliştirmeye yönelik belir-
leyeceği isabetli stratejiler ile sağ-
layacağı entegrasyon ve bölgede 
yer alan ülkelerdeki siyasi istikrarın 
devamlılığı, Türkiye ve Orta Doğu 
ülkeleri arasındaki ticaretin önü-
müzdeki yıllarda daha da gelişme-
sini sağlayacaktır.” şekline konuştu.
‘ARAPÇA, 200 MİLYONA YAKIN 

BİR NÜFUS TARAFINDAN 
KONUŞULUYOR’

Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri 
arasındaki ticaret hacminin geniş-
lemesi ise Arapça bilen tercüman-
lara olan ihtiyacı her gün arttırıyor. 
Dış ticaret alanında işletmelerin 
amaçlarını ve çevreyle olan ilişki-
lerini kavrayabilen, yeterli düzey-
de yabancı dil bilgisine sahip, bilgi 
ve becerilerini kullanarak verileri 
yorumlayabilen ve değerlendirebi-
len, çözüm önerileri geliştirebilen 
bireyler sektörde ön plana çıkıyor. 
Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Arap-
ça tercüman ihtiyacını karşılayacak 
mesleki bilgi ve donanıma sahip çe-
virmenler yetiştirdiklerini aktaran 
KTO Karatay Üniversitesi Yabancı 
Diller Yüksekokulu Mütercim-Ter-
cümanlık Arapça Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Tacittin Uzun, “Arapça, 22 
Ortadoğu ülkesinde 200 milyona 
yakın bir nüfus tarafından konu-
şulan bir dildir. Ayrıca 24 Arap ol-
mayan Müslüman ülkede 1 milyara 
yakın bir nüfus tarafından kullanı-
lan bir dildir. Kullanıldığı coğrafya 
itibariyle, dünya tarihinin, kültürel 
birikiminin ve ekonomi gerçekle-
rinin temel merkezini oluşturmak-
tadır. İşte bu, Arapça öğrenimini 
önemli hale getirmektedir. Türkiye, 
Arapça konuşulan birçok ülke ile 

ciddi ilişkiler içindedir. Irak, Suudi 
Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik 
Arap Emirlikleri; Türkiye ile önem-
li ilişkileri olan ülkeler arasındadır. 
Irak’ın büyük bir bölümünde de 
Arapça konuşulmaktadır. Suudi 
Arabistan gibi bir ülke ile de hem 
hac hem de ticari birçok münase-
betimiz vardır. Ayrıca Kuzey Afri-
ka’da Mısır, Libya, Sudan, Cezayir, 
Fas, Tunus gibi ülkelerde de Arap-
ça konuşulmaktadır. Bundan dolayı 
çok sayıda Arapça konuşan insan 
ülkemize gelirken, birçok Türk va-
tandaşı da Arapça dilinin konuşul-
duğu bu ülkelere seyahat etmek-
tedir. Ticari, iş gücü, turistik, resmi 
birçok amaçla gerçekleştirilen bu 
seyahatler neticesinde ise ülkeler 
arasında ciddi bağlantılar oluşmak-
tadır. Son yıllarda bölgemizde ya-
şanılan savaş ve benzeri sorunlarla 
ülkemize yerleşen Arapça konuşan 
insan sayısında da artış olduğu dü-
şünülürse Türkiye için Arapçanın 
önemi çok açıktır. Pek çok Arap 
turistin ülkemizi ziyaret etmesi se-
bebiyle turizm/rehberlik alanında 
ve Orta Doğu üzerinde çalışan aka-
demisyenler için Arapça bilmek çok 
önemlidir” dedi.
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Selçuk Öztürk MÜSİAD’da tecrübelerini anlattı

Havaların soğumasını ve kış 
gelmesini kimse istemese de se-
rinleten, sıcaklardan sonra rahat bir 
nefes aldıran sonbaharı sevmemek 
mümkün değil. Sonbahar denilince 
akla sarı renk ve düşen yapraklar 
gelir. Yazın sıcak günleri sona erer. 
Önce geceleri serinlemeye başlar. 
Artık akşamüstleri kısa kollularla 
hafiften ürperir insan da ince bir 
ceket ister sırtına. Derken yaprak-

lar dökülmeye, yaz boyunca hasret 
kalınan yağmurlar yağmaya başlar. 
Hele o ilk yağmurun kokusu. Topra-
ğın uzun süre sonra kana kana içine 
çektiği yağmur suyuna karşılık bize 
cömertçe sunduğu nefis koku. Son-
bahar hareketin mevsimidir. Bir hazır-
lık, bir enerji vardır her yerde. Okulun 
ilk zili sonbaharda çalar. Sonbaharda 
okul çocuklarının ve anne babaların 
heyecanı, hareketi sarar sokakları. 
Yazlıklardaki arkadaşlarla bir sene 
sonrası için sözleşerek ayrıldıktan 
sonra okul için alışverişler başlar. 

Dükkanlar da kış ve okul alışverişi için 
hazırdırlar. Vitrinleri yazlıklardan arın-
mış, kış için donanmıştır. Sonbahar 
yaşayacağımız en hüzünlü aylarımız-
dandır. Hüznün eksik olmadığı gibi 
insanlar içine kapanır. Sonbahar ayları 
kapalı geçerek insanların kendisine 
gelmesini sağlar. Yaşayanlar hüzne 
boğularak çevresine ve yaşamına ba-
kar. Hayatından her şey giderek yeni 
bir yaşama geçmiş olur. Mevsimlerin 
değişimi insanları en derinden etkile-
yendir. Yaz ve kış mevsimi arasında-
dır. İnsanların havalar ısındığı zaman 

bunalırken, kışında soğuktan şikayet 
ederler. Sonbahar ise tam ortası ol-
ması rahat bir yaşam sürdürürler 
sağlar. Güz ve hazan dönemleri ola-
rak bilinip her yarım kürede yaşanan 
dönemdir. Kuzey kutuplarında yer 
alan ülkemiz için Eylül, Ekim, Kasım 
aylarını kapsamaktadır. Kışın haber-
cisi olup sonbahar havanın gittikçe 
soğuyarak hazırlanmamız gerektiğini 
hissettirir. İnsanlar kışa hazırlanması 
için uyardığı gibi yemyeşil görüntülere 
kavuşması sağlanmaktadır. Ağaçlar-
daki ve çevredeki bitkilerin yaprakları 

sararak dökülmeye başlar. Mevsim 
aldatıcı bir hava olarak görülerek sı-
caklık soğukluk ne zaman olacağı bi-
linmez. Evlerdeki kış hazırlığı, yeni bir 
okul döneminin başlamasıyla her öğ-
rencinin “bu sene daha çok çalışaca-
ğım” diye kendisine söz vermesi, kış 
öncesi yapılan dip bucak temizlikler 
ve serin, terletmeyen, üşütmeyen, bizi 
düşünen havasıyla sonbahar. İşte bu 
yüzden sonbahara solan yaprakların 
mevsimi diyenler haksızlık yapıyorlar 
bence. Sonbahar  tam da başlangıç-
ların, dirilişin mevsimi.

SONBAHAR

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Prof. Dr. Tacittin Uzun Dr. Fatih Cura
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TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü verilerine göre Ağustos ayında Konya’da TÜFE yıllık bazda yüzde 
15,49 arttı. Ağustosta fiyatı en çok artan ürünler, sigara grubu, doğalgaz ve sarımsak oldu

Hulusi-Nimet Tok çiftinin oğlu Oğuzhan ile Yasemen-Hasan Kama 
çiftinin kızı Büşra düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdiler

Konya Eski Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Mustafa Çıpan, kızı Ayşe’yi 
Hasip Büyükcan’ın oğlu Sait ile evlendirdi

Enflasyon yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
2019 Ağustos ayı Konya’nın Tü-
ketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 
değişim oranlarını açıkladı. TÜİK 
Konya Bölge Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya göre; 2019 
yılı Ağustos ayında TR52 Konya, 
Karaman Bölgesinde bir önceki 
aya göre yüzde 0,86, bir önce-
ki yılın Aralık ayına göre yüzde 
7,96, bir önceki yılın aynı ayına 
göre (yıllık) yüzde 15,49 ve on 
iki aylık ortalamalara göre yüzde 
20,67 oranında artış gerçekleşti.

TÜFE aynı dönemde Tür-
kiye geneli için, bir önceki aya 
göre yüzde 0,86, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre yüzde 7,35, 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 15,01 ve on iki aylık orta-
lamalara göre yüzde 19,62 artış 
gerçekleşti.

Konya, Karaman Bölgesinde 
aylık bazda en yüksek artış alkol-
lü içecekler ve tütün ana harca-
ma grubunda gerçekleşti.

TÜİK Konya Bölge Müdür-
lüğünden yapılan açıklamaya 

göre; 2019 yılı Ağustos ayında 
ana harcama gruplarına göre; 
TR52 Konya, Karaman İstatistiki 
Bölgesinde aylık bazda en yük-
sek artış yüzde 20,54 ile alkol-
lü içecekler ve tütün grubunda 
gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 
4,25 ile eğitim grubu ve yüzde 
1,92 ile konut, su, elektrik, gaz 
ve diğer yakıtlar grubu izledi. 
Aylık olarak, en çok düşüş göste-
ren grup ise yüzde 2,24 ile ulaş-
tırma oldu. 

Aynı dönemde Türkiye gene-
linde bir önceki aya göre en yük-
sek artış yüzde 19,11 ile alkollü 
içecekler ve tütün grubunda 
gerçekleşirken, bunu yüzde 4,26 
ile eğitim grubu ve yüzde 2,04 
ile konut, su, elektrik, gaz ve di-
ğer yakıtlar grubu izledi. Aylık 
olarak en çok düşüş gösteren 
grup ise yüzde 1,94 ile ulaştırma 
grubu oldu. 
KONYA, KARAMAN BÖLGESİNDE 

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN; 

SARIMSAK OLDU
TR52 Konya, Karaman İsta-

tistiki Bölgesinde 2019 yılı Ağus-
tos ayında fiyatı en çok artan 
ürünler; sarımsak (yüzde 28,96), 
salatalık (yüzde 20,15), doğalgaz 
(yüzde 16,33) oldu. Fiyatı en çok 
düşüş gösteren ürünler; çarlis-
ton biber (yüzde 37,19), kuru 
soğan (yüzde 25,08) ve tavuk eti 
(yüzde 15,70) oldu.

TÜFE’de Türkiye geneline 
bakıldığında 2019 yılı Ağustos 
ayında fiyatı en çok artan ürünler 
salatalık (yüzde 23,35), sigaralar 
(yüzde 20,44) ve özel üniversite 
ücreti (yüzde 16,39) olurken, fi-
yatı en çok düşüş gösteren ürün-
ler; sivri biber (yüzde 29,82), 
kuru soğan (yüzde 22,38) ve ha-
vuç (yüzde 16,35) oldu.

Ağustos 2019’da endekste 
kapsanan 418 maddeden; 43 
maddenin ortalama fiyatlarında 
değişim olmazken, 243 madde-
nin ortalama fiyatlarında artış, 
132 maddenin ortalama fiyatla-
rında ise düşüş gerçekleşti.
n EMİNE ÖZDEMİR 

Hadim ilçesinde yol geniş-
letme çalışmaları sürüyor. Ha-
dim Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu, Bozkır-Hadim kara 
yolunun 26 ve 40’ıncı kilomet-
releri arasında yol yapım çalış-
maları nedeniyle ulaşımın kont-
rollü olarak sağlandığını söyledi. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından yapımı devam eden 
kara yolunun bölge için olduk-
ça önemli olduğunu ifade eden 

Hadimioğlu, “Bozkır-Hadim ara-
sını birbirine bağlayan ve Gezle-
vi ile Dedemli mahallelerimize 
ulaşımı sağlayan yolda menfez, 
istinat duvarı ve yol genişletme 
çalışmaları devam ediyor. Şu ana 
kadar çalışmalarda yüzde 58’lik 
kısmı tamamlandı. Çalışmala-
rın tamamlanmasının ardından 
daha güvenli ve konforlu bir yol-
culuğa kavuşacağız.”
n AA

Türk Eğitim-Sen Konya 1 
Nolu Şube Başkanlığı yönetim 
kurulu üyesi ve öğretmen Em-
rah Çolak, oğlu Mesut Erkut’u 
sünnet ettirdi. Kevser ve Emrah 
Çolak’un oğlu Mesut Erkut, Bey-
şehir İlçesi Akburun köyünde 
organize edilen sünnet töreniyle 
erkekliğe ilk adımı atarak sünnet 
oldu. Sünnet törenine katılan 
misafirlere yemek ikram edildi. 

Küçük Çolak’ın annesi Kevser ile 
babası Emrah Çolak da misafir-
leriyle yakından ilgilenerek, ya-
şadıkları mutluluğu onlarla pay-
laştı. Yenigün Gazetesi olarak 
sünnet olarak erkekliğe ilk adımı 
atmanın mutluluğunu yaşayan 
Mesut Erkut Çolak’a geçmiş ol-
sun dileklerimizi sunar, ailesini 
tebrik ederiz. ”
n HABER MERKEZİ

Hadim’de yol genişletme
çalışmaları devam ediyor

Mesut Erkut Çolak 
sünnet sevinci yaşadı

Tok ve Kama 
ailelerinin mutlu günü

Ayşe ile Sait
muratlarına erdi

Konya’nın tanınmış ai-
lelerinden Hulusi Nimet 
Tok çiftinin oğlu Oğuzhan 
ile Yasemen Hasan Kama 
çiftinin kızı Büşra hayat-
larını birleştirdi. Düğüne 
MHP Konya İl Başkanı Mu-
rat Çiçek, MHP İl teşkilatı, 
İYİ Parti Konya İl Başkanı 
Avukat Gökhan Tozoğlu, 
aile yakınları, arkadaşları 
ile çok sayıda davetli katıl-
dı. Çiftin nikahında Meh-
met Teoman Yılmaz, Sel-
çuk Üniversitesi Biyokimya 

dalı Prof. Dr. Ali Ünlü, Doç. 
Dr. Hüsamettin Vatansev, 
Doç. Dr. Abdullah Sivrika-
ya, Doç. Dr. Bahadır Öztürk 
şahitlik yaptı. MHP Millet-
vekili Mustafa Kalaycı, Bur-
sa Milletvekili MHP Genel 
Sekreteri İsmet Büyükata-
man, Taş Medreseli Ülkü-
cüler Genel Başkanı ve Yö-
netimi Naim Yanık telgraf 
ile tebriklerini iletti. Çifte 
mutluluklar diler, ailelerini 
tebrik ederiz.
n HABER MERKEZİ

Konya Eski Kültür ve Turizm İl 
Müdürü Dr. Mustafa Çıpan, kızı-
nı evlendirdi. Konya’nın tanınmış 
ailelerinden Ayşe - Hasip Büyük-
can’ın oğlu Sait ile geçtiğimiz haf-
tasonu Öncü Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen nikâh merasimin-
de, genç çiftlerin nikâhını Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca 
kıydı. Nikâh töreninden sonra da-
vetlilere Konya Pilavı ikram edildi. 
Genç çiftler, davetlilere “Çiçekler 
açsın gönlünüzde” yazılı tohumlu 
kurşun kalem hediye ettiler. Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca, Konya Türk Tasavvuf Müziği 
Topluluğu Müdürü Fahri Özçakıl, 
Sille Sanat Sarayı’nın kurucusu 

ve uluslararası fotoğraf sanatçısı 
Reha Bilir, akademisyenler ile çok 
sayıda davetlinin katıldığı düğün-
de Dr. Mustafa Çıpan, biricik ke-
rimesinin mürüvvetini görmekten 
son derece mutlu olduğunu belir-

terek ömür boyu saadetler dile-
di. Genç çifte kurdukları yuvada 
ömür boyu mutlu olmalarını diler, 
Çıpan ve Büyükcan ailelerini teb-
rik ederiz.
n HABER MERKEZİ
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Karapınar’da Akören Mahal-
lesi 1. domates hasat etkinliği 
gerçekleştirildi. Uğurlu Otomo-
tiv organizesiyle düzenlenen 
etkinlik, saygı duruşunda bu-
lunulması ve İstiklal marşının 
okunmasıyla başladı. 

Uğurlu Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Uğurlu, 
yaptığı konuşmada, Akören Ma-
hallesi’nde 10 bin dekar alanda 
domates üretildiğini belirterek, 
“Ancak üreticilerimizin yeni tek-
nolojilere ihtiyacı var. Makine 
ve elektrik mühendislerinden 
faydalanarak yeni teknolojilerle 
donatılan makinaların üretil-
mesini ve dışarıya dövizimizin 
çıkmamasını diliyorum. Ayrıca 
üniversitelerimiz de öğrencileri 

bu konuda tam donanımlı yetiş-
tirmelerini diliyorum. Zor şartlar 
altında üretilen ürünlerin bol ve 
bereketli olmasını diliyorum.” 
dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü 
Ali Ergin ise Uğurlu Otomotiv 
katkılarıyla düzenlenen birinci 
geleneksel Akören Domates Ha-
sat Etkinliği’nin Karapınar’a ha-
yırlı olmasını diledi. Akören Ma-
hallesi Camii İmam Hatibi Murat 
Küçükdemirci’nin yaptığı dua ile 
domates hasat etkinliği başlatıl-
dı. Programa, Karapınar Beledi-
ye Başkanı Mehmet Yaka, Tarım 
ve Orman İlçe Müdürü Tayfun 
Gökçe, sivil toplum örgütlerinin 
temsilcileri ile üreticiler katıldı.
n AA

Karapınar’da domates 
hasadı etkinliği yapıldı

Okul Gıdası logolu ürünlerin henüz ellerinde olmadığını belirten Konya Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı 
Mehmet Adil, bakanlık düzeyinde yaptıkları görüşme neticesinde bir süreliğine logosuz ürün satma izni aldıklarını söyledi

Kantinciler ‘Okul Gıdası
Logosu’na hazır değil!

Konya Kahveciler, Çay Ocakla-
rı ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı 
Mehmet Adil, ‘Okul Gıdası Logosu’ 
uygulaması kapsamında bakanlık 
düzeyinde görüşmeler yaptıklarını 
belirterek, bu doğrultuda kantin iş-
letmeci esnafın ve tedarikçi firma-
ların uygulamaya hazır olana kadar 
yetkililerin kendilerine yardımcı ola-
caklarını belirttiklerini söyledi. 

Konya Kahveciler, Çay Ocakla-
rı ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı 
Mehmet Adil, 20 Haziran 2019 ta-
rihinde yürürlüğe giren ‘Okul Gıdası 
Logosu’ uygulaması hakkında açık-
lamalarda bulundu. Bu uygulamaya 
henüz firmaların ve kantincilerin 
hazır olmadığını dile getiren Adil, 
“Bu yıl kantin ürünlerinde logo uy-
gulamasına geçildi. 2011 yılında 
yapılan düzenlemeyle kolalı, gazlı, 
aromalı nektar ve meyveli içecekler, 
cipsler, patates kızartması ve diğer 
kızartmaların tamamına yakını, şe-
kerli sakız, kekler ve tüm tatlı satış-
larının tamamı bir genelge ile yasak-
lanmıştı. Diğer taraftan 20 Haziran 
2019 tarihli Resmi Gazetede yayım-
lanarak yürürlüğe giren okul gıdası 
logosu uygulaması usül ve esasları 
hakkında tebliğ hükümleri doğrul-
tusunda kantinlerde satışları yapıla-
cak ve kriterleri Sağlık Bakanlığınca 
belirlenecek hazır ambalajlı ürünle-
re, logo bulundurması zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu yasaklamalar ve 
logo uygulaması kantin işletmeciliği 
sektöründe hizmet sunan ve büyük 
çoğunluğu mütevazi aile işletme-
sinden oluşan, yılda 160-170 gün 
çalışan 365 gün kıt kanaat geçinen, 
binlercesi de ek iş yaparak evine ge-
lir kazandırmaya çalışan meslekta-
şımızdan oluşmaktadır. Dolayısıyla 
bu mağduriyetin giderilmesi için bu 
logo uygulamasının, biz yasaklara 

karşı değiliz, destekçisiyiz, fakat bu 
logolu ürünlerin uygulamasında he-
nüz şu aşamaya kadar firmaların ge-
rekli bir çalışması, altyapısı, AR-GE 
çalışması mevcut bulunmamakta-
dır. Okullarımızın açılmasına şurada 
8-10 gün kaldı, satacak logolu ürün-
lerimiz mevcut değildir maalesef” 
şeklinde konuştu. 

‘BAKANLIK DÜZEYİNDE 
GÖRÜŞMELER YAPTIK’

Konya Kahveciler, Çay Ocakları 
ve Büfeciler Esnaf Odası ve Güç Bir-
liği Platformu olarak, logolu ürünler-
le ilgili bakanlıklarla görüşmeler ger-
çekleştirdiklerini kaydeden Başkan 
Adil, “Sorunlar ve çözüm önerileri 
ile ilgili Konya Kahveciler Odası ola-
rak bizim de içinde bulunduğumuz 
Güç Birliği Platformu olarak Milli 
Eğitim Bakan Yardımcımız Reha 
Denemeç beye, Strateji Geliştirme 

Daire Başkanı Mehmet Fatih Leb-
lebici beye, Daire Başkanı Fazlı Sarı 
beye, Tarım Bakanlığı Gıda ve Kont-
rol Müdürü Mümtaz Sinan beye, 
Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar 
Genel Müdürü Necmettin Erkan 
beye makamlarında ziyaret ederek 
sorunlarımızı ve çözüm önerileri-
mizi sunduk. Bu konuda yardımcı 
olacaklarına dair, logolu ürünlerin 
yaygınlaşıp, üretime sunulmasına 
kadar mevcut ürünleri satabileceği-
mize dair kendileri yardımcı olacak-
larını taahhüt ettiler bize. Biz de oda 
olarak, Güç Birliği Platformu olarak 
bunun takipçisi olacağımızı belirtir, 
bakanımıza, genel müdürlerimize 
ve bizlere yardımlarını esirgemeyen 
tüm yetkililerimize teşekkür ederiz” 
ifadelerini kullandı. 

KANTİNCİ ESNAFIYLA 
İSTİŞARE TOPLANTISI 

Öte yandan, Konya Kahveci-
ler, Çay Ocakları ve Büfeciler Esnaf 
Odası tarafından, oda üyesi kantinci 
esnaflarının sorunlarının konuşul-
duğu ve esnaflarla görüş alışverişin-
de bulunulduğu istişare toplantısı 
gerçekleştirildi.

 Toplantıya Konya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak, 
Konya Kahveciler Esnaf Odası Baş-
kanı Mehmet Adil, Türkiye Kantin-
ciler Platformu (TÜRKAP) Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Bartın Kahveciler 
Şerbetçiler ve Kantinciler Esnaf 
Odası Başkanı Ayhan Tepe, Konya 
Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası 
Başkanı Veli Baranok ve kantinci 
esnafı katıldı. Toplantıda kantinci 
esnafının sorunları dinlendi ve isti-
şarelerde bulunuldu.
n İHA

Bahçesini hayvanat bahçesine çevirdi

Konyalı kadın hastalıkları ve 
doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal, 
yoğun ve stresli olan işinden arta 
kalan zamanını evinin bahçesin-
de baktığı çok sayıda kedi, köpek, 
at ve kaplumbağa ile geçiriyor.

Ünsal, zor operasyonlar ve 
yorucu mesailerin ardından solu-
ğu 2 bin metrekare alana kurulu 
bahçeli evinde alıyor. Burada 20 
kedi, 3 at, 2 kaplumbağa ve 2 kö-
pek besleyen Ünsal, sokakta bul-
duğu yaralı hayvanları da kendi 
imkanlarıyla tedavi ediyor. 

Ünsal, hayvan sevgisinin 
çocukluğundan, at sevgisinin 
de Yörük atalarından geldiğini 
söyledi. Hem insanlarla hem de 
hayvanlarla içli dışlı bir hayat 

yaşadığını anlatan Ünsal, “Mes-
leğimiz gereği insanlarla iç içe-
yiz ama hayvanlara da çok fazla 
düşkünlüğüm ve bağımlılığım 
var. Bazen kendimi sınadığımda, 
aslında bu sevgiden çok üzüldü-
ğüm zamanlar da oluyor. Bazen 
yaralı hayvanlar görüyorum, kötü 
muameleler görüyorum. Aslında 
bu beni çok yıpratıyor ama ken-
dimi yine de hayvanlarla ilgilen-
me, onları koruma içgüdüsünden 
alıkoyamıyorum.” ifadelerini kul-
landı.

‘ONLARDAN AYRI HAYAT 
DÜŞÜNEMİYORUM’

İşinden arta kalan zamanları 
hayvanlarıyla geçirdiğini belirten 
Ünsal, şöyle devam etti: “Burada 

3 atımız var, 20 kadar kedimiz 
var. Dönem dönem sokak kö-
pekleri de geliyor ama özellikle 2 
tanesi sabit. Bu sayı bazen 7-8’e 
çıkabiliyor. 2 kaplumbağamıza 
da burada bakıyoruz. Tüm hay-
vanları çok severim ama özellikle 
atlara ayrı bir ilgim var. Biz ‘sarı-
keçili Yörükleri’ndeniz, çocuklu-
ğumuz atların içinde geçti. Atlar 
bizim Yörükler için vazgeçilmez 
hayvanlar. Babamın, dedemin 
her zaman atları vardı. Babamın 
da dedemin de her dönem en az 
üç tane atı olurdu. Atlarla tabiri 
caizse kopamıyoruz. Onlardan 
ayrı bir hayat düşünemiyorum. 
Hayatımı da planlarken aslında 
tamamen atlara ve diğer hayvan-

lara göre dizayn ediyorum.”  
Sokakta bulduğu yaralı hay-

vanları tedavi etmek için sahip-
lendiğini anlatan Ünsal, veteri-
nerlik üzerine çok sayıda kitap 
okuduğunu, bilgilerini geliştir-
diğini dile getirerek hayvanların 
bakımlarıyla da ilgilendiğini vur-
guladı.

HAYVANLAR İÇİN AYLIK 5 BİN 
LİRA MASRAF YAPIYOR

Ünsal, hayvan bakımının 
maddi ve manevi anlamda bir 
sorumluluk gerektirdiğine dik-
kati çekerek, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Bu hayvanlar için aylık 
ortalama 5 bin lira kadar bir mas-
raf yapıyorum. Ancak hayatımın 
her döneminde şunu hissediyo-

rum, inanırsanız ‘hayvanların 
duası’ dersiniz, inanmazsanız 
daha ‘değişik bir sevgi’ dersiniz, 
hayvanlar hayatıma her zaman 
güzellik katıyor. Onlara ne ka-
dar harcasam, maddi ve manevi 
olarak daha fazlası geliyor bana. 
Hayatımın her döneminde önüm 
açılıyor, iyi noktalara geliyorum. 
Onların benim için dua ettiğine 
inanıyorum. İyi niyetli bir şekil-
de onlara sahip çıktığınız zaman 
manevi olarak, Allah tarafından 
güzel bir geri dönüş alıyorsunuz.” 

‘BU SEVGİ, 
ÇOCUKLUĞUMDAN GELİYOR’
Hayvanların kendisini rahat-

lattığını, psikolojisi için fayda-
lı olduğunu dile getiren Ünsal, 

şunları kaydetti: “Çok stresli bir 
mesleğim var. Kanser ameliyat-
ları yapıyorum, çok ağır operas-
yonlar yapıyorum. Hayvanlarla 
bu kadar haşır neşir olmasam bu 
stresi kaldıramayabilirdim. On-
ların sevgisi bana ciddi manada 
terapi gibi geliyor. Sıkıntılı, zor 
bir ameliyattan çıkınca hemen 
buraya geliyorum. Zaten her gün 
geliyorum ama ne zaman boşlu-
ğum olsa, mesaimden arta kalan 
zaman olursa kafelere ya da eğ-
lence mekanlarına gitmek yerine 
kendimi buraya atarım. Bana çok 
iyi geldiğini düşünüyorum. Bu 
sevgi, çocukluğumdan gelen bir 
alışkanlık.”
n AA

Seydişehir’de 
ilki yapılacak olan 
Devlet Parasız Yatılı 
sınavlarına katılmak 
üzere, gece saat 
03.00’da kalkıp, 
Köyüm Oğlakçı’ya 
sekiz kilometre 
uzaklıktaki Çavuş 
Köyü’ne yaya olarak 
gidecektik.

Ayakkabılarım, o 
zaman “uğur yemeni” diye tabir 
edilen lastik ayakkabılardı.

Şehre bu lastik ayakkabılarla 
gidecektim mecburen.

Birden babamın aklına; o 
tarihlerde İzmir’de bir nakliyat 
ambarında çalışan dedemin, 
“babam için gönderdiği iskarpin 
ayakkabılar gelivermiş...

“Bir dakika oğlum” deyip ya-
nımdan ayrıldı.

Ayakkabıları sakladığı yerden 
çıkarıp getirdi.

“Giy oğlum bakayım şu 
ayakkabıları” dedi.

O zaman ilkokulu yeni bitir-
miştim, yaşım 12-13 civarınday-
dı.

Ayakkabıları giydim ama ne-
redeyse bir tekinin içine ayağı-
mın ikisi de sığacak kadar büyük 
geliyordu bana.

Burun kısmına bez, kâğıt 
parçaları falan doldurup giydim 
ayakkabıları ve düştük yola...

Çavuş’a yaklaştığımızda hava 
da aydınlanmaya başlamıştı.

Bir ara, ben önde babam 

arkada yürürken, ba-
bamın kahkahalarla 
güldüğünü duydum.

Dönüp baktığım-
da elleriyle kasıklarını 
tutarak yere doğru 
eğilmiş ve gülmeye 
devam ediyordu.

“Hayırdır baba 
niye gülüyorsun?” 
dedim...

“Oğlum ayakkabı-
larına gülüyorum.

 Neredeyse senden daha 
önce varacaklar Çavuş’a” der-
ken, kalktığı gibi beni kucakla-
masıyla havalara kaldırması bir 
olmuştu. Bu manzara hala gözü-
mün önündedir...

Geçenlerde bir sanatçının 
evine “çat kapı” yapılan bir prog-
rama takıldı gözüm...

Evin görkemli hali bir yana, 
elbise dolaplarındaki elbiseleri, 
ayakkabılıktaki ayakkabıları daki-
kalarca gösterildi seyirciye.

Sanatçı(!) kardeşimin 220 
çift ayakkabısının bulunduğunu 
öğrendiğimde; bir bahar günün-
de, 1972 yılında köyden Çavuş’a 
yaya olarak giderken, babamın; 
“oğlum ayakkabıların senden 
önce Çavuşa’ varacak” diyerek 
aslında içinde kopan fırtınaları 
gülmeye vurdurup, espri yap-
ması geldi aklıma...

Vefat etmiş tüm babalara 
Allah’tan rahmet, yaşayanlara 
sağlıklı ömür diliyor, hepsinin 
ellerinden öpüyorum.

Önümde yürüyen ayakkabılarım

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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Yeni Malatyaspor, 11 transfer yaptı
Futbolda 2019-2020 Yaz Trans-

fer Dönemi sona ererken Btc Turk 
Yeni Malatyaspor kadrosuna 11 fut-
bolcu dahil ederek transferi hareketli 
geçiren takımlardan birisi oldu. Sa-
rı-kırmızılılar 11 transfer yaparken, 
10 futbolcusuyla da yollarını ayırdı. 
Transferin son gününü sessiz geçi-
ren Btc Turk Yeni Malatyaspor’da en 
dikkat çeken transferler Beşiktaş’tan 
alınan Gökhan Töre, Konyaspor’dan 
alınan Adis Jahovic ve Fofana ile 
Empoli’den kadroya katılan Achuah 
oldu. Btc Turk Yeni Malatyaspor’un 
2019-2020 futbol sezonu yaz trans-
fer döneminde kadrosuna kattığı ve 
takımdan gönderdiği isimler şöy-
le:  Gelenler - Moryke Fofana, Adis 

Jahovic, Murat Akşit, Özer Özdemir, 
Teenage Lingani Hadebe, Gökhan 
Töre, Guilherme Costa Marques, 
Ufuk Ceylan, Ghaylen Chaaleli, Af-

riyie Acquh, Sakıb Aytaç. Gidenler - 
Adem Büyük, Danijel Aleksic, Bülent 
Cevahir, Ömer Şişmanoğlu, Abou-
bakar Kamara, Murat Akça, Michael 

Pereira, Mustafa Eskihellac, Ertaç 
Özbir.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Süper Lig’in 3. haftasını Alan-

yaspor yenilgisiyle kapatan Btc Turk 
Yeni Malatyaspor’da verilen milli 
maç arasına rağmen hazırlıklar hız 
kesmeden devam ediyor. Teknik Di-

rektör Sergen Yalçın’ın milli ara izni 
vermediği sarı-kırmızılı oyuncular 
Nurettin Soykan Tesisleri’nde ça-
lışmalarını sürdürdü. Antrenmanda 
Alanyaspor karşısında forma giyen 
futbolcular yenileme çalışması ya-
parken, diğer futbolcular ise nor-
mal program doğrultusunda çalıştı. 
Morallerin bozuk olduğu çalışmaya 
sakatlığının tedavisi devam eden 
Gökhan Töre katılmadı. Töre’nin 
önümüzdeki haftadan itibaren düz 
koşulara başlayacağı belirtildi. 
Sarı-kırmızılılar, ligin 4. hatasında 
oynayacağı Ankaragücü maçına bu-
gün yapacağı antrenmanla devam 
edecek. 
n İHA

Falcao: Doğru 
karar vermişim

Galatasaray’ın yeni transferi Radamel Falcao, Galatasaray’a gelerek en doğru tercihi 
yaptığını söyledi. Galatasaray’ın 3 yıllığına kadrosuna kattığı golcü futbolcu Radamel 

Falcao ve takım kaptanı Fernando Muslera, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu
Galatasaray’ın büyük bir kulüp oldu-

ğunu bildiği ve coşkulu bir karşılama ola-
cağını tahmin ettiği için ailesiyle beraber 
İstanbul’a geldiğini belirten Kolombiyalı 
futbolcu, “Havaalanından çok farklı ve 
yoğun duygularla ayrıldım. İçeriye girmek 
istemedim hatta uzun dakikalar orada ta-
raftarımızla birlikte olmak istedim. Ailem 
de burada olsun istedim, eşim ve çocukla-
rım da yanımda olsun istedim.” ifadelerini 
kullandı. Çok mutlu olduğunu dile getiren 
33 yaşındaki futbolcu, “Bir kez daha an-
ladım ki çok doğru bir karar vermişim. Bu 
süreçte Başkanımız ve Abdurrahim Bey 
çok fazla uğraştılar. Yusuf Bey ve Fernan-
do Muslera da aynı şekilde çok uğraştılar. 
Bugün bir kez daha gördüm ki verilen bü-
tün çabalar ve benim dik duruşum boşuna 
değilmiş. İnanılmaz önemli bir ana tanık-
lık ettim, hayatımdaki en büyük anlardan 
biriydi belki de.” açıklamasında bulundu.

Galatasaray’ın çok önemli bir futbol-
cu kazandığını söyleyen kaleci Fernando 
Muslera şöyle konuştu: “Ben elimden 
geldiği kadar destek olmaya çalıştım, 
diğer taraftan Fatih Hocamız da çok is-
tiyordu kendisini. Benim verebileceğim 
destek sadece onunla konuşma kısmında 
olabilirdi. Hemen hemen her gün Falcao 
ile konuştum. Hocam da bana soruyordu 
neler olup bitiyor diye ben de kendisini 
bilgilendiriyordum.”

Falcao’ya da teşekkür eden Musle-
ra, “Diğer taraftan Falcao’ya da teşekkür 
etmek istiyorum. O da çok dik durdu, her 
zaman buraya gelmek istediğini söyledi. 
Konuşmaya başladığımız ilk günden beri 
hep Galatasaray gibi büyük bir camiada 
forma giymek istediğini söyledi. O da çok 
dik durdu. Milli Takımlar seviyesinde ne 
yazık ki kendisinden çok çektim ama artık 

aynı takımdayız, aynı soyunma odasını 
paylaşacağız. Bu kadar büyük bir futbolcu 
ile aynı soyunma odasını paylaşacağım 
için çok mutluyum.” değerlendirmesinde 

bulundu.
YENİ TRANSFERLERE

 İMZA TÖRENİ
Galatasaray Kulübü, 1. transfer ve 

tescil döneminde kadrosuna kattığı futbol-
cular için bugün imza töreni düzenleye-
cek. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açık-
lamada, yeni transferler için bugün saat 
20.00’de Türk Telekom Stadı’nda imza tö-
reni gerçekleştirileceği ifade edildi. Saha 
içinde yapılacak imza töreninin, sarı-kır-
mızılı taraftarlara açık olacağı aktarıldı. 
Kombine kart sahipleri ile GS Store’dan 
minimum 250 liralık alışveriş yapan taraf-
tarların, imza törenine ücretsiz girebilece-
ği kaydedildi. İmza töreninin biletlerinin 
“passo.com.tr” üzerinden 23 liraya satışa 
sunulduğu ve passolig kartı bulunmayan 
taraftarların Aslanlıyol gişelerinden kağıt 
bilet satın alabilecekleri bildirildi. Açıkla-
mada, imza töreninde meşale yakmanın 
yasak olduğu belirtilirken, stada giriş es-
nasında taraftarların üzerinde meşale, bo-
zuk para, çakmak, kesici alet gibi yasaklı 
maddeler bulunması halinde, el konulaca-
ğı vurgulandı. 
n AA

Medipol Başakşehir 
sil baştan kadro kurdu

Ünal Karaman, Şenol Güneş’i yakaladı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal 

Karaman, 2010-2011 sezonundan sonra 
bordo-mavili takımın toparlanma süre-
cine etki eden isimlerin başında geliyor. 
Geçtiğimiz sezon sıkıntılı bir süreçte bor-
do-mavili takımın başına gelen ve söz 
konusu sezonda 63 puanla ligi 4. sırada 
tamamlayarak, Trabzonspor’u Avrupa 
kupalarına taşıyan isim olan Ünal Ka-
raman, Karadeniz ekibinde son 9 sezon 
içinde görev alan 9 teknik adamlar ara-
sındaki en başarılı isim oldu. Karaman, 
1,83 puan ortalamasıyla bordo-mavili 
takımda Şenol Güneş’ten sonra görev 
yapan teknik adamlar içerisinde en iyi 
performansı gösteren isim oldu. 

ÜNAL KARAMAN İLE 37 LİG MAÇI 
Bordo-mavililerin teknik patronu 

Ünal Karaman, Süper Lig’de Karadeniz 
ekibiyle 37 maça çıktı. Karadeniz ekibi 
söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 11 be-
raberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 68 
puan toplarken, 1.83’lük puan ortalama-
sı yakaladı. Karaman, Şenol Güneş’ten 
sonra bordo-mavili takımda görev yapan 
çalıştırıcılar içerisinde ligde en iyi puan 
ortalamasını yakalayan isim oldu. 

GÜNEŞ’İ YAKALAYACAK 
Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Şe-

nol Güneş’in 4. kez görev yaptığı 2009-
2010 sezonunun 20. haftasından 2012-
2013 sezonunun 19. haftasına kadar olan 
dönemde oynadığı 107 lig maçında 56 
galibiyet, 30 beraberlik ve 21 mağlubi-
yetle 1,85’lik puan ortalaması yakala-

mıştı. Trabzonspor’da Şenol Güneş’in 
ardından görev yapan 9 teknik adam 
içerisinde en iyi puan ortalamasına Ünal 
Karaman sahip oldu. Karaman, Güneş’i 
yakalamaya tek aday. Trabzonspor’da 
Şenol Güneş’in ardından Tolunay Kafkas, 

Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, 
Vahid Halilhodziç, Sadi Tekelioğlu, Şota 
Arveladze, Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay 
bordo-mavili takımda görev alan teknik 
adamlar oldu. 
  n İHA

Umar Aminu 
Çaykur Rizespor’da

Eray Birniçan 
Alanyaspor’da

Çaykur Rizepsor, Umar Aminu ile 3+1 yıllığına söz-
leşme imzaladı. Karadeniz ekibinde geçtiğimiz sezon 
kiralık olarak forma giyen Nijeryalı oyuncu, bu yıl ye-
şil-mavili renklere 3+1 yıllığına imza attı. 24 yaşındaki 
oyuncu sözleşmeyi Çaykur Rizespor Sportif Direktörü 
Yılmaz Bal ile İstanbul’da imzaladı. 

Çaykur Rizespor resmi internet sitesinden yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çaykur Rizespor’u-
muz geçtiğimiz sezon kiralık olarak formamızı giyen 
Umar Aminu ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Nijer-
yalı oyuncu kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere 
bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor sportif direktörü 
Yılmaz Bal ile bugün İstanbul’da imzaladı.”   n  İHA

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, kaleci Eray Bir-
niçan ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı. Alanyaspor, 
transferin son gününde kaleye takviye yaptı. Turun-
cu-yeşilli ekip, Kasımpaşa forması giyen 31 yaşında-
ki kaleci Eray Birniçan ile bir yıllık anlaşmaya vardı. 
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, transfer 
döneminin son gününde kaleci Eray Birniçan ile 1 yıl-
lık sözleşme imzaladı” denildi. Kaleci Birniçan, daha 
önce Konyaspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve 
Kasımpaşa takımlarında forma giymişti. Öte yandan 
Alanyaspor Kulübü futbolcusu Hasan Ayaroğlu’nun bu 
sezon sonuna kadar, 1 yıllığına Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor’a kiralandığı duyurdu.   n İHA

Geride kalan sezonlarda genel hatlarıyla kadrosu-
nu koruyarak yola devam eden Başakşehir, 2019-2020 
sezonunda ise adeta sil baştan bir takım kurdu. Turun-
cu-lacivertliler, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimin-
de tam 15 oyuncuyu renklerine bağladı. Türkiye’de 1. 
Transfer Tescil Dönemi, dün gece yarısı itibariyle sona 
erdi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sezona 
şampiyonluk parolasıyla başlayan turuncu-lacivertli-
ler, geçtiğimiz sezonlara göre ise değişik bir transfer 
politikası izledi. Geçmiş dönemlerde genelde kadro 
yapısını koruyarak ve birkaç takviye ile yola devam 
eden İstanbul ekibi, 2019-2020 sezonunda ise adeta 
sil baştan bir takım kurdu. 15 yeni ismi bünyesine ka-
zandıran turuncu-lacivertli takım, Mossoro, Adebayor, 
Emre Belözoğlu gibi önemli futbolcularıyla da yollarını 
ayırdı. 2018-2019 sezonunda 30.4 yaş ortalaması ile 
Süper Lig’in en yaşlı takımı olan turuncu-lacivertliler, 
yeni sezon öncesi ise 30 yaş ve üzeri futbolcularla yol-
larını ayırdı. Transferde de daha genç oyunculara önce-
lik veren Başakşehir, bununla birlikte yaş ortalamasını 
da 28.7’ye düşürdü. 2019-2020 sezonu öncesi transfer 
edilen oyuncuların yaş ortalaması 25.4 olurken, Mos-
soro, Adebayor, Mevlüt Erdinç, Emre Belözoğlu gibi 
giden oyuncuların yaş ortalaması ise 32.7.   n  İHA
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Selçuklu’da spor okulları 
meyvelerini veriyor!

Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Ahmet Ekrem Taşkınoğlu, ‘Uluslararası Mehmet Akif 
Pirim Yıldızlar Greko-Romen Güreş Turnuvası’ndan bronz madalya ile döndü. Selçuklu Güreş Takımı 

Başantrenörü Yavuz Özkış, başarılı sporcunun Selçuklu Spor Okulları’nda eğitim aldığını belirtti

Selçuklu Belediyespor Kulübü 
güreş branşında başarılı sonuçlar 
almaya devam ediyor. Milli sporcu 
Ahmet Ekrem Taşkınoğlu Rize’de dü-
zenlenen Uluslararası Mehmet Akif 
Pirim Yıldızlar Greko-Romen Güreş 
Turnuvası’nda üçüncülük elde ede-
rek bronz madalyanın sahibi oldu. 4 
ülkeden yaklaşık 100 sporcunun mü-
cadele ettiği turnuvada, Milli Takım 
adına yarışan Selçuklu Belediyespor 
Kulübü sporcusu Ahmet Ekrem Taş-
kınoğlu 45 kg da bronz madalya ka-
zanarak önemli bir başarıya imza 
attı. Turnuvada 235 puan toplayan 
Türkiye Güreş Takımı ise takım ha-
linde şampiyonluğa ulaşmayı başar-
dı. Selçuklu Spor Okullarından yeti-
şen ve kısa sürede önemli başarılara 
imza atmayı başaran Taşkınoğlu tur-
nuvada elde ettiği sonucun ardından 

ekim ayında düzenlenecek olan U15 
Balkan Şampiyonası’nda şehrimizi 
ve ülkemizi temsil etme hakkı kazan-
dı.

ÖZKIŞ: ÇALIŞMALARIMIZIN 
KARŞILĞINI ALIYORUZ

Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Güreş Takımı Başantrenörü Yavuz 
Özkış Turnuvayı değerlendirdi. Öz-
kış, ‘Selçuklu Spor Okullarımızdan 
yetiştirdiğimiz sporcumuz Ahmet Ek-
rem Taşkınoğlu’nun başarısı bizleri 
çok gururlandırdı. Milli Takım adına 
yarışmak ve madalya kazanmak çok 
emek isteyen bir iş. Sporcumuzun 
verdiği emeğin karşılığını alması 
bizleri mutlu ediyor. Antrenman di-
siplini, çalışkanlığı ve yetenekleri ile 
gelecek de kulübümüzü ve ülkemizi 
en iyi şekilde temsil edeceğine ina-
nıyorum. Selçuklu Belediye Başkanı-

mız Ahmet Pekyatırmacı’ya kulü-
bümüze ve sporcularımıza vermiş 
olduğu destek nedeniyle teşekkür 
etmek istiyorum” dedi.

SPOR OKULLARI 
MEYVESİNİ VERİYOR

Selçuklu Belediyesi Spor 
Okulları’dan eğitim alan öğren-
ciler katıldıkları turnuvalarda 
önemli başarılar elde etmeye de-
vam ediyor. Son olarak geçtiğimiz 
günlerde sona eren Yaz Spor Okulla-
rı’dan tam 14 bin öğrenciye eğitim 
verildi. Selçuklu Belediyesi yaz spor 
okulları şehrin her bölgesine yayılan 
modern tesisleri ile bu yıl da öğrenci 
ve ailelerden büyük ilgi gördü. Yaz 
Spor okullarında bu yıl 14 branşta 
14 bin 410 sporcu eğitim gördü. Sel-
çuklu’nun her bölgesinde 35 tesis ve 
56 salonda yürütülen çalışmalarda, 

spor okulları her geçen yıl sporcu sa-
yısı artırarak hizmet vermeye devam 
ediyor. Profesyonel antrenörler gö-
zetiminde ulusal standartlara uygun 
tesislerde, sporculara hijyenik şart-
larda teknik donanıma sahip alanlar-
da eğitim veriliyor. Selçuklu Beledi-
yespor Kulübü’nde Türkiye, Avrupa 
ve Dünya derecesi yapan sporcuların 
birçoğu spor okullarından yetişti.
n SPOR SERVİSİ

Konyalı sporcular 
bronz madalya kazandı

Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası’na odaklandı
Bolu Aladağ’da kamp yapan Greko-

romen Güreş Milli Takımı’nda yer alan 
Cenk İldem ve Atakan Yüksel, Kazakis-
tan’da yapılacak Dünya Şampiyonası 
öncesi iddialı. Grekoromen Güreş Milli 
Takımı, Kazakistan’ın başkenti Nur Sul-
tan’da 14-22 Eylül tarihlerinde düzen-
lenecek Dünya Şampiyonası öncesi 
Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi’nde 
milli takım teknik direktörü Salih Bora 
gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. 
Şampiyonada Türk bayrağını göndere 
çektirmek için 97 kiloda mücadele ede-
cek Cenk İldem ve 67 kiloda mindere 
çıkacak Atakan Yüksel, günde çift ant-
renman yaparak çalışmalarına devam 
ediyor.

İLDEM: “UZUN SÜREDİR UZAK 
KALDIĞIM MİNDERİ ÖZLEDİM”
Cenk İldem, yaptığı açıklamada, 

şampiyona tarihi yaklaştıkça heyeca-
nın da arttığını söyledi. Şampiyonanın 
önemine işaret eden İldem, “Bu, aynı 
zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın 
kotası.” dedi. İldem, spor kariyerini 
olimpiyatlarda madalya alarak bitirmek 
istediğini dile getirerek, “Bu neden-
le Dünya Şampiyonası benim için çok 
önemli. Daha önce Dünya Şampiyona-
sı’na 4 defa katıldım. İki dünya madal-

yam var. Uzun süredir uzak kaldığım 
minderi özledim çünkü son Dünya Şam-
piyonası’na katılmamıştım. İnşallah 
burada gücümüzü göstereceğiz. Dünya 
Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekil-
de temsil edeceğiz. Artık özlediğim o 
madalyaya kavuşmak istiyorum.” diye 
konuştu.

Yaklaşık 55 rakibinin olduğunu ak-
taran İldem, “Gerçekten güçlü rakipleri-
miz var ama kilomdaki bütün rakiplerim 
daha önceden yendiğim kişiler. Bazen 
de yenildim ama yenilmeyecek rakip 
yok. Gününde olan, formda olan kazana-
cak. Biz de formda olmak için elimizden 
gelen her şeyi yapıyoruz. Evimizden ve 
sevenlerimizden uzak bedel ödüyoruz. 
Buradan ülkemize madalyalarla dön-
mek istiyoruz. İnşallah her şey bizim is-
tediğimiz gibi olur.” ifadelerini kullandı.

İldem, Dünya Şampiyonası’na iyi 
bir kadroyla katıldıklarını belirterek, bu 
organizasyondan olimpiyat vizesi alarak 
dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

YÜKSEL: “HEDEFİM 
ZİRVEDE YER ALMAK”

Milli güreşçi Atakan Yüksel, Dünya 
Şampiyonası’na sayılı günler kaldığı-
nı dile getirerek, “İnşallah 14-22 Eylül 
tarihlerinde Kazakistan’da yapılacak 

Dünya Şampiyonası’nda 67 kiloda ül-
kemi temsil edeceğim. Hedefimiz ta-
kım olarak 6 sıklette olimpiyat vizesi 
almak. Ayrıca takım olarak dünya şam-
piyonu olup, ülkemize altın madalyalar 
getirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu. 
Yüksel, son Avrupa Şampiyonası’nda 
zirvede yer aldığını hatırlatarak, “Dünya 

Şampiyonası’nda da inşallah aynı şekil-
de hedefim zirvede yer almak. Zirvede 
yer alıp, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 
ülkemi en iyi şekilde temsil edip, İstiklal 
Marşı’mızı okutmak ve bayrağımızı gön-
dere çektirmek istiyorum.” değerlendir-
mesinde bulundu.
  n AA

Konyaspor Futbol Okulları yaz kampı başladı Atamer, Eskişehir’den altın madalya ile döndü

Konyaspor Futbol Akademi 
bünyesinde planlanan ‘Yaz Kampı 
projesi’ başladı. Geçtiğimiz sezon 
içinde Futbol Okulları için ilk kez ger-
çekleştirilen ‘Sömestr Kış Kampı’nın 
ardından hayata geçirilen ‘Yaz Kampı 

projesine ilgi büyük oldu. Konyaspor 
Futbol Okulları’nda faaliyet gösteren 
çocukların sosyal, kültürel ve fiziksel 
gelişimlerine katkı sağlamak, aynı 
zamanda maç tecrübelerini artırmak 
için Ankara Anadolu Hotels Esenboğa 

Thermal’de 2-5 Eylül 2019 tarihleri 
arasında 4 gün sürecek Yaz Kampı’n-
da akademide görev alan antrenörler 
de sporcuların gelişimi yakından göz-
lemleme imkanı bulacak.
n SPOR SERVİSİ

1 Eylül 2019 tarihinde Eski-
şehir ilinde yapılan Eskişehir 
Kurtuluş Yarı Maraton’unda 
Türkiye Spor Yazarları Derneği 
Konya Şubesi sporcularından 
Seyfi Atamer 1. olarak kürsü-
ye çıktı. 21 bin190 metrelik 
yarışmada Türkiye Spor Ya-
zarları Derneği adına yarışan 
Seyfi Atamer tüm rakiplerine 
geride bırakarak 1. oldu. Ba-
şarılı sporcu yarışma sonunda 
altın madalya-kupa ve para 
ile ödüllendirildi. Spor Genel 
Müdürü Mehmet Baykan’ın 
başlatmış olduğu ve Gençlik 
Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ün 
sürdürdüğü proje doğrultusun-
da antrenmanlarını yapan Seyfi 
Atamer, kendisine bu imkanın 
sunan, Türkiye Spor Yazarları 
Derneği Konya Şube Başkanı 

Murat Dönmez ve yönetim ku-
rulu üyelerine teşekkür eder-
ken yeni başarılara imza atmak 

için çalışmalarına devam ede-
ceğini söyledi.
n SPOR SERVİSİ

Mert Can Özsoy 
Sarayönü Belediye’de

Eskrimde Konyalı 
sporculara 5 madalya

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta yer alan Konya 
ekiplerinden Sarayönü Belediyespor, yeni sezon önce-
si transfer çalışmalarına devam ediyor. Şampiyonluk 
kadrosu kurmak isteyen yeşil siyahlı takım, geçtiğimiz 
sezon Kırıkkale Büyük Anadolu Spor forması giyen, 
eski oyuncusu Mert Can Özsoy ile sözleşme imzaladı. 
İlçeye gelen 27 yaşındaki oyuncu resmi sözleşmeye 
imza attı. Orta sahada görev yapan Özsoy, daha önce 
2015-2016 sezonunda Sarayönü Belediyespor forması 
giymişti. O sezon şampiyon olan Konya ekibi, 3. Lig’e 
çıkmayı başaramadı.   n SPOR SERVİSİ

Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet takviminde yer 
alan Veteranlar Türkiye Eskrim Şampiyonası 01 Eylül 
2019 tarihinde Sivas’ta yapıldı. Veteranlar Türkiye Es-
krim Şampiyonası’nda Konyalı sporcularından V1 Er-
kekler Epe kategorisinde Alper Karaçor 2’nci, Kamuran 
Şekerci 3’üncü oldu. V1 Kadınlar Epe kategorisinde ise 
Gülsen Kaymak 2’nci Emel Eken ve Birsel Şeker 3’üncü 
oldu. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
yaptığı açıklama ile sporcuları tebrik etti.
 n SPOR SERVİSİ

Gençler Kick Boks Avrupa Şampiyonası’nda Konya-
lı sporcular Zeliha Çavuşoğlu ve Fatih Avrupa 3’üncüsü 
oldu. Macaristan’ın Györ kentinde 24 Haziran’da başla-
yan ve 1 Eylül’de tamamlanan Gençler Kick Boks Avru-
pa Şampiyonası’nda Konyalı sporcu Zeliha Çavuşoğlu 
57 kiloda, Fatih Koçyiğit ise 57 kiloda Avrupa 3’üncüsü 
oldu. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açık-
lamada, “Sporcumuz Zeliha Çavuşoğlu ve antrenörü 
Ömer Sevinç ile, sporcumuz Fatih Koçyiğit ve antrenörü 
Mevlüt Aker’i tebrik eder, başarılarının devamını dile-
riz” ifadelerine yer verdi.    n SPOR SERVİSİ



Güven Öten’den 
Petar açıklaması

Konyaspor’da Petar Filipovic’in sürpriz bir şekilde Avustur’ya transfer 
olmasına taraftarlar şaşkınlıkla karşılık verdi. Oyuncunun gönderilmesinde 
bonservis ücretinin alınıp alınmadığını merak eden taraftarlara Konyaspor 
Basın Sözcüsü Güven, sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Öten yaptığı 
açıklamada, “Futbolcumuz Petar Filipovic ile yapılan görüşmeler sonu-
cunda sözleşmesi iyi niyet çerçevesinde karşılıklı olarak fesh edilmiş ve 
oyuncumuz Avusturya’nın LASK Linz kulübüne bonservis bedeli alınarak 
transfer edilmiştir. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar 
diler kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Not: Oyuncumuzun 
sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor ve boşa çıkıyordu. Oyuncumuz yedek 
kalmaktan ziyade ilk 11’de oynayacak bir takımda olmak istediğini de be-
lirtmiştir.” ifadelerine yer verdi. n SPOR SERVİSİ

Kartal gençleşti!
Spor Toto Süper Lig’de yaz dönemi transfer süresi sona erdi. Yeşil beyazlı temsilcimiz Konyaspor, maliyeti yüksek ve yaşlı 

oyuncuları ile yollarını ayırırken, genç oyuncular ile kadrosunu güçlendirdi. Kartal, 6 oyuncu ile sözleşme imzaladı
Süper Lig’de transfer döneminin sona 

ermesinden sonra takımların kadroları da 
şekillendi. Temsilcimiz Konyaspor, 6 yeni 
oyuncu ile sözleşme imzaladı ve altyapıdan 
gelen genç oyuncular ile kadrosunu güç-
lendirdi. Pilot takımdan da oyuncu takviyesi 
yapan yeşil beyazlı kulüp, yaşlı ve maliyeti 
yüksek oyuncular ile yollarını ayırdı. Kon-
yaspor’da son olarak Avusturya’ya transferi 
için izin isteyen Petar Filipovic, yaklaşık 500 
bin Euro bonservis bedeli karşılığında Lask 
Linz’e transfer oldu.

MALİYETLİ OYUNCULAR 
İLE YOL AYRIMI

Konyaspor’da sezonun bitmesinden 
sonra maliyetli oyuncular ile yollar ayrılma-
ya başladı. Sözleşmesi biten Abdou Razack 
Traore ile yeni bir anlaşma sağlanmazken, 
oyuncu Sivasspor’un yolunu tuttu. 33 yaşın-
daki forvet oyuncusu Mustafa Yatabare de 
Konyaspor’dan ayrılmasının ardından Si-
vasspor’a imza attı. Geçtiğimiz yıl verimsiz 
bir sezon geçiren Adis Jahovis ise yaklaşık 
500 bin Euro bonservis bedeli ile Yeni Ma-
latyaspor’a satıldı. Yeşil beyazlı takımda 
sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılmak 
isteyen Moryke Fofana da Malatyaspor’a 
imza attı. 

6 YENİ İSİM İLE 
SÖZLEŞME İMZALANDI

Konyaspor’da yönetim kurulu Teknik Di-
rektör Aykut Kocaman ile yapılan görüşme-
nin ardından transfer çalışmalarına başladı. 
İlk olarak Gençlerbirliği’nin sol bek oyuncusu 
Alper Uludağ kadroya dahil edildi. Adis jaho-
vic ve Yatabare’nin yerine ise yeşil beyazlı 
takımın eski oyuncusu Riad Bajic, Udine-
se’den kiralandı. Stopere ise Maric Anicic 
ile takviye yapıldı. Konyaspor, 23 yaşındaki 
Levan Shengelia, 21 yaşındaki Farouk Miya 
ve 19 yaşındaki kaleci Ozan Can Oruç ile söz-
leşme imzalayarak ileriye dönük transferler 
de yaptı. 

PİLOT TAKIMDAN VE 
ALTYAPIDAN TAKVİYE

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konyaspor, 
takıma kazandırdığı yeni isimlerin yanı sıra 
altyapıdan ve pilot takımdan da takviye yaptı. 
Daha önce transfer edilen ve gelişim göster-
mesi adına ilk olarak 1922 Konyaspor’da for-
ma giyen, geçtiğimiz sezon ise 1. Lig tecrü-
besi kazanan Savaş Polat ve Ali Yaşar, yeni 
sezonda kadroda kaldı. Sezonun ilk maçla-
rında forma şansı bulan Ali Yaşar, taraftarın 
beğenisini topladı. Anadolu Kartalı, geçti-
ğimiz sezon yabancı kontenjanına takılan 
Erdon Daci’yi A takıma kazandırarak önemli 
bir hamle daha gerçekleştirdi. Öte yandan 
geçtiğimiz sezonun son haftalarında kadroya 
dahil edilen altyapı oyuncusu Ali Karakaya 
da yeni sezonun önemli bir parçası olacak.

PETAR FİLİPOVİC İLE YOLLAR 
AYRILDI

Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’da 
transfer süresini bitmesine dakikalar kala 
Filipovic şoku yaşandı. Tecrübeli oyuncu 
Konyaspor’dan ayrılarak Avusturya’nın Lask 
Linz takımına transfer oldu. Yeşil beyazlı 
kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcu-
muz Petar Filipovic ile kulübümüz arasında 
yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi 
karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüz-
de forma giydiği süre içinde yüksek aidiyet, 
çalışkanlık, uyum, disiplin ve sempatisiyle 
taraftarlarımızın sevgisini kazanan Petar Fi-
lipovic’e takımımıza ve camiamıza katkıları 
nedeniyle teşekkür ediyor, yeni kulübünde 
başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı. Öte 
yandan Konyaspor’da bu sezon kadroda dü-
şünülmeyen Uğur Demirok ve Leonard Zuta 
başka bir takımla anlaşamadı. Lisansları çı-
karılmayan oyuncuların durumu önümüzdeki 
günlerde belli olacak.
n SPOR SERVİSİ

Ali Karakaya, U18 Milli Takımı’na davet edildi
U18 Milli Takımı’nın Litvanya 

maçları aday kadrosu açıklandı. 
Kadroda Konyaspor’un genç oyun-
cusu Ali Karakaya da yer aldı. U18 
Milli Takımımızın 10-12 Eylül 2019 
tarihlerinde Litvanya’da, Litvanya ile 
oynayacağı hazırlık müsabakalarının 
aday kadrosu açıklandı. Aday kadro-
ya Ali Karakaya da davet edildi. Aday 
kadroya davet edilen oyuncular, 06 
Eylül 2019 Cuma günü saat 12.00’de 
İstanbul Kavacık Limak Eurasia 
Luxury Otel’de toplanacak.

U18 Milli Takımı’nın Litvanya 
maçları aday kadrosuna şu oyun-
cular davet edildi: Kaleciler: Murat 
Akşit (Btc Turk Yeni Malatyaspor), 
Doğan Alemdar (İstikbal Mobilya 
Kayserispor).

Defans: Yusuf Şahin Örnek (1.FC 
Köln), Furkan Metin (Altınordu), 
Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Mert 
Ahmet Akbulut (Borussia Dortmund), 
Muhammed Emin Sarıkaya (Medi-
pol Başakşehir FK), Gürkan Başkan 
(Fenerbahçe A.Ş.), Çağatay Kuruka-
lıp (Kasımpaşa A.Ş.). 

Orta Saha: Muhammet Tunahan 
Taşçı (Ajax), Halil İbrahim Sevinç 
(Antalyaspor A.Ş.), Vefa Temel (Bur-
saspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe 
A.Ş.), Bozan Uymaz (Galatasaray 
A.Ş.), Nurettin Korkmaz (İstikbal 

Mobilya Kayserispor), Ali Karakaya 
(Konyaspor), Hakan Yeşil (Trab-
zonspor A.Ş.).

Forvet: Ali Akman (Bursaspor), 
Serhat Ahmetoğlu (Fenerbahçe 
A.Ş.), Muhammet Akpınar (Trab-

zonspor A.Ş.). 
Genç Milli Takımlar Sorumlusu: 

Tolunay Kafkas. 
Teknik Direktör: Şenol Ustaö-

mer.
n SPOR SERVİSİ

RPS

Konyaspor’un harcama 
limiti 83 Milyon TL

Ankaragücü transfer 
yasağını kaldıramadı

Kayserispor’dan 
federasyona tepki

Yaz transfer sezonunun son gününde MKE Anka-
ragücü, yaptığı açıklama ile transfer yasağını kaldı-
ramadığını duyurdu. Süper Lig’in ilk 3 haftasında 5 
puan toplayarak 6. sırada yer alan MKE Ankaragücü, 
yaz transfer döneminin bitimine saatler kala transfer 
yasağının sürdüğünü duyurdu. Başkent ekibi açıkla-
masında, “Yönetim kurulumuz tarafından yoğun bir 
şekilde transfer yasağını kaldırmak adına mücadele 
verilmiştir. Yoğun istek ve arzuya rağmen yapılan tüm 
girişimler sonucu transfer yasağımız kaldırılamamış-
tır” ifadelerine yer verdi. Sarı-lacivertli kulübün, res-
mi siteden yaptığı açıklama şu şekilde: “Son 7 yılda 
verilen mücadele sonucu 2. Lig ve 1. Lig’de şampiyon 
olarak, camiamızın desteği ile kulübümüz hak ettiği yer 
olan Süper Lig’e yükselmiş, büyük bir başarı serüveni 
ile Süper Lig’de kalıcı olan bir takım haline gelmiştir. 
İmkansız denilen olaylar karşısında ciddi mücadeleler 
veren ve tüm engelleri bir bir atlatarak bugünlere gelen 
kulübümüz için yönetim kurulumuz tarafından yoğun 
bir şekilde transfer yasağını kaldırmak adına mücadele 
verilmiştir. Yoğun istek ve arzuya rağmen yapılan tüm 
girişimler sonucu transfer yasağımız kaldırılamamış-
tır.” n  İHA

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hik-
met Karaman, TFF’ye tepki gösterdi. 

İstikbal Mobilya Kayserispor’da teknik direktör 
Hikmet Karaman, TFF’nin 4. hafta maç programını 
açıklamamasına tepki gösterdi. Antrenman öncesinde 
basın mensuplarına açıklama yapan Hikmet Karaman, 
“İlk üç haftada 9 puanda alabilirdik, 0 puan da alabilir-
di, 6 puan veya 4 puanda alabilirdik. Ama maalesef 1 
puandayız. Galatasaray maçına baktığımızda 5 kırmızı 
kartın ve 8 dakika uzatmanın olduğu 99. dakikada gol 
yiyen bir Kayserispor var. Artık Antalyaspor maçına 
odaklanmalıyız. Çıkışa geçmek için iyi hazırlanmalı-
yız” dedi. Antalyaspor ile deplasmanda oynayacakları 
maçın tarihinin belli olmaması ile ilgili; “Daha prog-
ram belli değil. Hangi gün oynayacağımız belli değil. 
Bunu ayarlamak ve yapmak çok mu zor. Plan ve prog-
ramlama yapacağız. Milli takım arası geldi, acaba ne 
yapabiliriz yeni gelen oyuncular var bir kamp düşünü-
lür mü? Antalya’ya ne zaman gidebiliriz. Uçak saatle-
rini ayarlayacağız. Direk uçaklar var ama maç tarihini 
bilmiyoruz ki. Niye bu maç tarihlerini önce açıklayamı-
yorlar. Bu bir kere çok büyük bir sorun. Çalışanlar çok 
tembel. Kimse kusura bakmasın. Hata yapabiliriz ama 
çalışanlar çok tembel demek ki” diye konuştu.   n  İHA

Kulüp Lisans Kurulu, 2 Eylül 2019 tarih ve 5 No’lu 
toplantısında 2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Har-
cama Limitleri’ni belirledi. Belirlenen limitlerle kulüp-
lerin yıl içinde ne kadar harcama yapabileceği rakamla 
ortaya kondu. Yapılan açıklamada Konyaspor harcama 
limiti 83.192.355 TL olarak belirtildi. TFF’den yapılan 
açıklamada, “Geçen sezon TFF 1. Lig’den Süper Lig’e 
yükselip 2019-2020 Sezonunda Süper Lig’de mücadele 
etme hakkı kazanan kulüplerin Takım Harcama Limitle-
ri, 2018-2019 Sezonunda Süper Lig’i 7-15.’lik arasında 
tamamlamış kulüplerin 2019-2020 Sezonunda belirle-
nen Takım Harcama Limitleri’nin ortalaması alınarak 
tespit edilmiştir” denildi.   n  SPOR SERVİSİ
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