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İlk ders ahlak 
ve maneviyat

Mahrem abilere 
operasyon 

Ağırlaştırılmış 
müebbet istendi

Şiddetin her 
türlüsü kötüdür 

Yeni eğitim yılının açılışında 
yaptığı açıklamayla ahlak ve 
maneviyat eğitiminin önemine 
işaret eden AGD Konya Şube 
Başkanı Ceylani Kılıç, “İlk ders 
ahlak ve maneviyat olmadan 
hiçbir mesele çözülemez” 
dedi.  n SAYFA 5’TE

FETÖ’nün mahrem asker 
abilerine yönelik olarak Konya 
merkezli 28 ilde gerçekleştirilen 
operasyon kapsamında ‘mah-
rem asker abileri’ olduğu iddia 
edilen 53 şahıs hakkında gözaltı 
kararı çıkarıldı.  n SAYFA 6’DA

Eşini 46 yerinden bıçaklayarak 
ölümüne neden olan Bekir Erkol 
hakkında ‘canavarca hisle eşi 
kasten öldürmek’ suçundan 
hazırlanan iddianame, Konya 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
kabul edildi.  n SAYFA 7’DE

NEÜ Aile ve Gençlik Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi 
Kurucu Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Doç. Dr. Barbaros 
Yalçın, şiddet olaylarına ilişkin, 
“Şiddet sadece kadına değil 
kime yapılırsa yapılsın her türlü 
şiddete karşı olmalıyız.” dedi. 
n SAYFA 12’DE

Afetlere hazırlık yılı
AFAD Konya İl Müdürlüğü tarafından AFAD Konya hizmet 
binasında 2019 yılı Afetlere hazırlık kapsamında gerçekleştirecek 
olan temalar düzenlenen program ile basın mensuplarına 
tanıtıldı. Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, “Bizler Türk toplumu 
olarak afete hazırlık bir toplum değiliz. Ama buna hazırlıklı 
olmamız lazım” dedi. 

Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yıldız Tosun da, 
“Afetlere Hazırlık Yılı, zihinsel dönüşümü hedefleyen bir süreci 
işaret ediyor. İnsanlara, Afetlere Hazır Ol çağrısının yapılacağı 
programla, 12 ay boyunca çok sayıda faaliyet ile etkinliğin 
gerçekleştirilmesi planlanıyor” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Kültürü yaşatıyorlar
Konya Büyükşehir 

Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan 

Kalehan Ecdat Bahçesi 
mistik yapısıyla 

dikkatleri toplarken, 
bahçenin içinde bulunan 

Sanat Sokağı’nda 
ise geleneksel Konya 

sanatları yaşatılıyor

TÜRK SAHNAT SOKAĞI 
BULUŞMA NOKTASI

Her ay Konya’nın farklı turizm mekânında 
bir araya gelen Konya Turizmciler Top-
luluğu üyelerinin bu seferki durağı Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre ka-
zandıran Kalehan Ecdat Bahçesi içerisinde 
yer alan Türk Sanat Sokağı oldu. Türk Sanat 
Sokağında bir araya gelen turizmciler so-
kak içerisinde bulunan geleneksel Türk el 
sanatlarını yakından tanımanın yanında, bir-
lik ve beraberliğe katkı sağladı. 

KONYA’NIN TANITIMINA 
KATKI SAĞLIYORLAR

Türk Sanat Sokağı içerisinde yer alan Cam 
Ceran Hakan Aydoğdu, “Türk Sanat Soka-
ğımız ile hem sokağımızda bulunan sanat-
larının tanıtılması ile birlikte sanat sokağında 
bulunan ürünlerle Konya’nın tanıtımına katkı 
sağlıyoruz” dedi. Ayşe Kıyak ise, “Soka-
ğımız Konyamız için oldukça önemli. Bu 
sokağımızı Konya’mıza kazandıran Konya 
Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.   n HABERİ SAYFA 2’DE

MAKİNE SANAYİNDE 
LOKOMOTİFİZ

PİRİNCİN İÇİNDEKİ 
TAŞI BULMAK LAZIM

GÖKSU’NUN SUYU 
OVA’YLA BULUŞTU

Prof. Dr. Faruk Ünsacar: 

Hayatı çizerek anlatıyor 

KOP’tan Hotamış’a akıyor 

KTO Karatay üniver-
sitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Faruk Ünsaçar, 
Konya’nın tarımsal 
makine ve ekipman-
lar, metal işleme, araç 
üstü ekipman ve sa-
vunmada Türkiye’nin 
önde gelen şehirlerin-
den olduğunu söyledi.

Dededen aldığı 
karikatüristlik mirasını 
sürdüren Mustafa 
Dursun, kendince 
ortaya koyduğu çizgi-
lerle hayatı anlatıyor. 
Karikatüristliğin zor 
bir iş olduğuna deği-
nen Dursun, “Pirincin 
içindeki taşı bulmak 
lazım” diyor.

KOP’un Konya-Çumra 3. Merhale etabında işletme-
ye alınan Bağbaşı Barajı ile Yukarı Göksu Havzası 
suyu, önce Mavi Tünel daha sonra yapımı tamam-
lanan Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı vasıtasıyla 
Konya Ovası’na aktarılıyor.

n HABERİ SAYFA 10’DA

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 10’DA

04 KOSKİ’de endüstri
 4.0 semineri yapıldı 06 Devrilen traktörün 

altında can verdi 12 Yazar Ayşe Karaca
ilk kitabını imzaladı

Avrupa’nın en büyük 
tropikal kelebek 
müzesini Konya’ya 
kazandıran Selçuklu 
Belediyesi, yaz 
döneminde 4 farklı 
aktivitenin yer aldığı 
Macera Kulesi ve 
zeplin teleferik 
hattı ile 12 yaş ve 
üzeri adrenalin 
tutkunlarına hizmet 
veriyor.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Servislerde hız kesici olmalı Metroda 1 milyarlık kazanç 
Makina Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, 
okulların açılmasıyla birlikte geleceğin 
teminatı olan çocukların, okula ve 
evlerine taşınmasının aileleri en çok 
düşündüren konu olduğunu belirtti. 
Çocukların sağlıklı ve güvenli bir 
biçimde okul ve evlerine taşınmasının 
çok önemli olduğunu söyleyen Altun, 
okul servis araçlarında ‘Dur’ yazılı 
uyarı işaretinin ve hız kesicinin olması 
gerektiğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
bilgilendirmelerde bulundu. 
Geçtiğimiz günlerde Konya’ya gelen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın metro müjdesini hatırlatan 
Başkan Altay, metro taşıt alımlarının 
belediyeden alınıp Ulaştırma 
Bakanlığı’na verilmesinin Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyar 
liralık katkı sağlayacağını söyledi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Elmalı Hamdi Hoca 
Caddesi yenilendi

‘Aşure, birlik ve 
beraberliğin simgesi’

Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde 
sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra büyük caddelerde de asfalt 
yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Elmalı 

Hamdi Hoca Caddesi tamamen yenilendi.
 n SAYFA 12’DE

Karatay Belediyesi, Muharrem Ayı ve Aşure Günü dolayısıyla 
Aziziye Camii önünde vatandaşlara Aşure ikramında 

bulundu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Aşure’nin 
dayanışmanın ifadesi, birlik ve beraberliğin simgesi 

olduğunun altını çizdi.  n SAYFA 10’DA
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Kalehan Ecdat Bahçesi mistik yapısıyla 
dikkatleri toplarken, bahçenin içinde bulunan Sanat Sokağı’nda ise geleneksel Konya sanatları yaşatılıyor

Kültürü yaşatıyor, sanat
yapıyor, turist topluyor
Profesyonel Turist Rehberi İb-

rahim Mayda tarafından kurulan 
ve her ay Konya’nın farklı turizm 
mekânında bir araya gelen Konya 
Turizmciler Topluluğu üyelerinin 
bu seferki durağı Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından şehre kazandı-
ran Kalehan Ecdat Bahçesi içerisin-
de yer alan Türk Sanat Sokağı oldu. 
Türk Sanat Sokağında bir araya ge-
len turizmciler sokak içerisinde bu-
lunan geleneksel Türk el sanatlarını 
yakından tanımanın yanında, birlik 
ve beraberliğe katkı sağladı. Düzen-
lenen programa Selçuk Üniversitesi 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmi Uyanık, Selçuk Üniversite-
si Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Dalkıran,  Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Turizm 
Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Abdurrahman Dinç, Sel-
çuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Fakültesi Seramik Bölüm Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Uysal Başer 
ve çok sayıda turizmci katıldı. 
 ‘TOPLULUK OLARAK AMACIMIZ 

BİRLİK VE BERABERLİK’
Düzenlenen programın açılış 

konuşmasını gerçekleştiren Konya 
Turizmciler Topluluğu başkanı İb-
rahim Mayda topluluk olarak hedef-
lerinin Konya turizm paydaşlarının 
bir araya getirmek olduğuna dikkat 
çekerek, “Konya Turizmciler Top-
luluğu içerisinde turist rehberleri, 
acenteciler, turizm akademisyen-
leri, hediyelik eşyacılar ve turizm 
sahası içerisindeki tüm meslek pay-
daşlarının oluşturduğu bir topluluk. 
Topluluk olarak amacımız birlik ve 
beraberlik. Bunları gerçekleştirir-
ken de Konya’nın tarihi, kültürel 
ve sanatsal eserlerini da tanıtmak 
istiyoruz.  Konya’nın üstü tozlanmış 
sanatlarını gün yüzüne çıkarmak ve 
Konya Turizmciler Topluluğu olarak 
buna vesile olmak için buradayız. 
Bizler ne kadar çok bir araya gele-
bilirsek, birlik ve beraber olursak o 
kadar çok büyüyebiliriz. Bizler top-
luluk üyelerimizle bir araya geldik-
çe Konya’nın daha iyi tanıtılmasına 
vesile olacağız. Bu şehrin turizmine 
ve  tanıtılmasına katkıda bulunu-
yoruz. Etkinlik duraklarımızdan bir 
tanesi de bugün Ecdat Parkı oldu.  

Konya tarihi ve kültürel anlamda 
Türkiye’de İstanbul’dan sonra ikin-
ci en zengin vilayet.  Konya Neolitik 
dönemin merkezi. İseviliğin merke-
zi. 211 yıllık Selçuklu payitahtı ve 
Mevleviliğin  merkezi olarak baktı-
ğımızda tarihi ve kültürü çok zengin 
bir şehir. Konya sanatsal olarak da 
zengin ancak bunun tanıtımı biraz 
geride kalmış. Bu sanat eserleri-
ni tek bir noktada görebileceğimiz 
böyle bir güzel sokağımız var. Kon-
ya Büyükşehir Belediyesine bu an-
lamda teşekkür ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

ETKİNLİK KONYA TURİZMİNE 
KATKI SAĞLIYOR 

Konya Turizmciler Topluğu ta-
rafından düzenlenen etkinliklerin 
Konya Turizmi açısından önemli ol-
duğuna dikkat çeken Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Turizm Rehber-
liği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Abdurrahman Dinç, “Konya Turiz-
mciler Topluluğu olarak her ay fark-
lı etkinlikler yapılıyor. Bugün de et-
kinlik için Ecdat Parkı seçildi. Bu tür 

düzenlenen etkinlikler Konya’nın 
daha yakın tanınması ve gezilen 
gidilen yerlerin sosyal medya ara-
cılığa birçok kişiye ulaşmasına katkı 
sağlıyor.  Bu tur düzenlenen etkin-
liklerde kaynaşmanın yanında yeni 
fikirler oluşmasına katkı sağlıyor. 
Turizmciler olarak Konya turizmin 
daha iyi yerlere gitmesi için çalışa-
cağız. Etkinliklerin artması Konya 
turizmine çok faydası olacağına 
inanıyorum” dedi.  Konya yaşayan 
kültürü ile Selçuklu medeniyetinin 
önemli merkezi olduğuna dikkat 
çeken Selçuk Üniversitesi Turizm 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi 
Uyanık, “Konya 10 bin yıllık mede-
niyet. Çok güçlü bir medeniyetimiz 
var. Çatalhöyük yanı başımızda ve 
hak ettiği yerde değil. Bu bölgede 
çok sayıda kurulmuş farklı medeni-
yetler var. Selçuklu medeniyeti bu-
gün Türk İslam kültürü açısından 
Selçuklu devleti Osmanlı devleti 
için önemli bir hoca. Milyonlarca 
insanı bu coğrafyada barındırmışız 
ve bu coğrafyanın içerisinde yer 

almışız. Çok zengin ve renkli kültü-
rümüz var. Konya yaşayan kültürü 
ile Selçuklu medeniyetinin önemli 
merkezi. Bizler geçmişten gelen 
kültürümüzü doğru bir şekilde tanı-
mamız ve tanıtmamız lazım. Kültü-
rümüzü doğru tanıtmak için doğru 
tanımamız lazım. Kültürümüzü 
doğru tanımak için bu tür kültürel 
etkinliklerin çok büyük önemi var” 
şeklinde konuştu.
TÜM KONYALILAR TARİHİ SANAT 

SOKAĞINA BEKLİYOR
Kalehan Ecdat Bahçesi içerisin-

de yer alan Türk Sanat Sokağında 
birbirinden önemli sanatlar ziyaret-
çiler ile buluşuyor. Türk Sanat So-
kağı içerisinde yer alan Cam Ceran 
Hakan Aydoğdu, “Konya Turizm-
ciler Topluluğun bir paydaşı olarak 
Kalehan Ecdat Bahçesi içerisinde 
yer alan Türk Sanat Sokağının ta-
nıtılması amacı ile bir etkinlik ger-
çekleştirdik. Türk Sanat Sokağı-
mız ile hem sokağımızda bulunan 
sanatlarının tanıtılması ile birlikte 
sanat sokağında bulunan ürünlerle 
Konya’nın tanıtımına katkı sağlıyo-
ruz. Sokağımızda önemli sanatları-
mız ve sanatçılarımızın temsilcileri 
var.  Konya Turizmciler Topluluğun 
sokağımızı tanıtılması amacı ile 
düzenledikleri etkinlikten oldukça 
memnun kaldık. Etkinliğe katılan 
turizmciler bu sokağımızı çevrele-
rindeki insanlara da anlatarak soka-
ğımızın daha fazla isme ulaşmasını 
sağlayacağız” ifadelerini kullandı. 
Geleneksel Türk El Sanatlarının ta-
nıtılmasına katkı sağladıklarını ifade 
eden ve Tarihi Sanat Sokağı içerisin-
de işyeri bulunan Ayşe Kıyak, “Kon-
ya Büyükşehir Belediyemiz tarafın-
dan şehrimize kazandıran Kalehan 
Ecdat Bahçesi içerisinde bulunan 
Türk Sanat Sokağımızda geleneksel 
türk el sanatlarımızı burada tanıtıl-
masına katkı sağlıyoruz. Sokağımız 
Konyamız için oldukça önemli. Bu 
sokağımızı Konya’mıza kazandıran 
Konya Büyükşehir Belediyesi yetki-
lilerine teşekkür ediyoruz. Konya’da 
yaşayan tüm hemşerilerimizi Türk 
Sanat Sokağımıza davet ederek sa-
natlarımızı daha yakından görmeye 
davet ediyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Toyota Plaza Otojen’de
Hilux için büyük fırsat
Konya Toyota Plaza Oto-

jen, Eylül kampanyasında 
Hilux için benzersiz bir avan-
taj sunuyor. Her türlü yol 
koşullarının üstesinden ba-
şarıyla gelen efsane pick-up 
2018 model 4x2 Hilux Düz 
Vites versiyonu ile birlikte 
2019 model tüm Hilux’lar 
için, 50 bin TL’ye 12 ay va-
dede 0 finansman avantajı 
sunuluyor.  Eylül ayında ay-
rıca matrahları yükseltilen 
hurda indirim avantajları da 

Toyota Plaza Otojen’de tüm 
modeller için sürüyor. Yüzde 
1.39’dan başlayan finans-
man oranları ve her bütçeye 
göre şekillendirilebilen 60 
aya varan vade seçenekleri 
ile Toyota Plaza Otojen’in ey-
lül kampanyasından yararla-
nanlar için markası ne olursa 
olsun eski araçlarını değiş-
tirip yeni bir Toyota almak 
isteyenlere takas imkanı da 
bulunuyor.
n HABER MERKEZİ

İbrahim Mayda 

Prof. Dr. Necmi Uyanık

Doç. Dr. Abdurrahman Dinç

Ayşe Kıyak



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   16 °C   29 °C

Karaman             12 °C 28 °C 

Aksaray               15 °C  28 °C

Ankara                 16 °C 28 °C
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Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, okulların açılmasıyla birlikte, çocukları evlerinden alıp 
okula götüren, okuldan alıp evlerine götüren servis araçlarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi

Okul servislerinde
hız kesici olmalı!

Makina Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Aziz Hakan 
Altun, okul servis araçlarında ‘Dur’ 
yazılı uyarı işaretinin ve hız kesici-
nin olması gerektiğini söyledi. Al-
tun, okulların açılmasıyla birlikte 
geleceğin teminatı olan çocukla-
rın, okula ve evlerine taşınmasının 
aileleri en çok düşündüren konu 
olduğunu belirtti. Çocukların sağ-
lıklı ve güvenli bir biçimde okul ve 
evlerine taşınmasının çok önemli 
olduğunu söyleyen Altun, velilerin 
çocuklarını emanet ettikleri okul 
servis araçlarını itina ile takip et-
meleri gerektiğini kaydetti. Altun, 
“Öğrencilerin güvenli ulaşımı için 
2017’de revize edilen Okul Ser-
vis Araçları Yönetmeliği’ne göre, 
okul servislerinde araç takip sis-
temi, 3 noktalı emniyet kemeri 
ve sensörlü koltuk bulundurmak 
zorunludur. Ancak Sensörlü kol-
tuk kriteri mali sebeplerden dola-
yı 3 Eylül 2020’ye ertelenmiştir. 
Türkiye’de devreye girişi ötelenen 
yeni okul servisi mevzuatı yük-
sek güvenlikli bir okul aracını ta-
nımlamaktadır. Bu nedenle yurt 
dışındaki güvenlik kriterleri ile 
Türkiye’deki durumu kıyaslayarak 
okul servis aracı mevzuatı ve de-
netimine dikkat çekmek istiyoruz. 
Okul servis araçlarında güvenliği 
en üst seviyede tutan Amerika 
Birleşik Devletleri’nde (ABD) öğ-
rencilerin sadece yüzde 1’i okul 
otobüsünde yaşanan kazalarda 
hayatını kaybediyor. ABD’de okul 
yolunda trafik kazasında yaşamını 
yitirenlerin sadece yüzde 1’i (yılda 
4-6 kişi) okul otobüsünde, yüzde 
58’i kendi kullandıkları araçlarda 
ve yüzde 23’ü de yetişkinlerin kul-
landığı araçlarda yaşamını yitiren 
öğrenciler. Amerikan ulusal trafik 
güvenliği dairesi NHTSA (National 
Highway Traffic Safety Administ-
ration) ‘Okul araçları ABD’nin en 
güvenli araçları olmak zorunda’ 
ve ‘Okul araçlarıyla okuluna gidip 
gelen öğrenciler otomobille giden-
lere kıyasla 70 kat daha güvenli’ 
sloganıyla koydukları mevzuatla 
çok güvenli araçlar geliştirilmesini 
istemektedir. Araçların bu yüksek 
güvenlik özelliklerini, iniş ve biniş-
lerde trafiğin kesinlikle durmasını 
sağlayarak da pekiştiriyorlar ve 
durmayan araçların sürücülerine 
büyük cezalar veriliyor. Okul oto-
büslerinde Emniyet Kemeri zorun-
lu, ancak aracın içi ve koltuklar o 
şekilde tasarlanıyor ki öğrenciler 
takmasalar da yaralanma olasılığı 
en aza indiriliyor” dedi.

‘OKUL SERVİS ARAÇLARININ 
BAKIMLARI 6 AYDA BİR 

YAPILMALIDIR’
Bu kapsamda Türkiye’deki 

okul servis araçlarında da dikkat 
edilmesi gereken hususlar hak-
kında bilgi veren Altun, “Dur uya-
rı işareti ne yazık ki Türkiye’deki 
araçlarda yetersiz. ABD örneği ya-
pılmalı. ‘Dur’ uyarısını gören diğer 
araçların belli bir mesafede dur-
ması ve okul aracını asla geçme-
mesi gerekmektedir. Okul servis 
araçlarındaki dış mekan kamera 
sistemi uygulanmalıdır. Bu sistem 
takip edilerek gerekli denetim ya-

pılmalı ve ceza kesilmelidir. Bu iki 
noktanın dışında çok hayati olan 
üçüncü bir nokta ise: son aylarda 
ülkemizde yaşanan otobüs yan-
gınları göz önüne alınarak yangın 
algılama sistemi tüm servis araç-
larında zorunlu hale getirilmelidir. 
Okul servislerinde devreye alına-
cak bu karmaşık düzeneğin pe-
riyodik denetiminde bağımsız ve 
etkin bir teknik denetim uygulan-
malıdır. Okul servis araçlarının ar-
kasında ‘Okul taşıtı’ yazısı bulun-
ması zorunludur. Servis aracının 
arkasında, öğrencilerin iniş ve bi-
nişleri sırasında yakılmak üzere en 
az 30 santimetre çapında kırmızı 
ışık veren bir lamba ve bu lam-
banın yakılması halinde üzerinde 
siyah renkte büyük harflerle ‘Dur’ 
yazısı okunacak şekilde olmalıdır. 
Okul servis aracı yaş sınırı 12’dir. 
12 yaşından büyük araçlar servis 
aracı olarak kullanılamaz. Okul 
servis araçlarının bakımları 6 ayda 
bir yapılmalıdır. Araç Muayenesi 
yapılmamış okul servis araçlarının 
servise çıkmaları mümkün değil-
dir” şeklinde konuştu.

‘KAPILARIN HAKİMİYETİ 
SÜRÜCÜDE OLMALIDIR’

Servis hizmeti veren araçların; 
kanun ve yönetmeliklere uygun 
işaretler taşımak zorunda olduğu-
nu dile getiren Altun, “Bunun ya-
nında can ve mal güvenliğini sağ-
lamak amacı ile gerekli önlemler 
alınmalıdır. Bu kapsamda; taşıtın 
cam ve pencereleri sabit olmalı, 
iç düzenlenmesinde yaralanma-
ya neden olabilecek demir aksam 
yumuşak bir madde ile kaplanma-
lıdır. Ayrıca bu araçlar; temiz, ba-
kımlı ve güvenli durumda bulun-
durulmalı ve altı ayda bir Yetkili ve 

yetkin kayıt içi çalışan servislerde 
bakım ve onarımları yapılmalıdır. 
Servis araçlarının kapıları iniş ve 
binişlerde güvenli ve emniyetli 
olmalı ve kapıların hakimiyeti sü-
rücüde olmalıdır. Taşıtlarda her 
öğrenci için standarda uygun em-
niyet kemeri bulunmalı ve kulla-
nımına dikkat edilmelidir. Servis 
için kullanılan taşıtlarda görüntü 
cihazları ve müzik sistemi kulla-
nılmamalıdır. Bu araçların teknik 
özellikleri ile yerleşim şeması araç 
içinde görülür bir yere asılmalıdır. 
Şoförler, öğrencilerin güvenli, ra-
hat bir şekilde gideceği güzergah-
ta, kanun ve yönetmeliklere uygun 
olarak taşımakla yükümlüdürler. 
Şoför, E sınıfı sürücü belgesi için 3 
yıllık, B sınıfı sürücü belgesi için 5 
yıllık tecrübe şartını sağlamalıdır. 
Ayrıca şoförün hizmet sicillerinin 
temiz olmasına özen gösterilmeli 
ve kılık kıyafeti yönetmeliklere uy-
gun olmalı, bunların yanında, Mali 
Sorumluluk Sigortası yapılmalı, 
servis aracı kaza, trafik sıkışıklığı 
ve benzeri gibi sorunlar yaşadığın-
da veli, okul aile birliği ve diğer kişi 
ve kurumlarla mobil iletişimi sağ-
layacak şekilde donanımlı olmalı-
dır” ifadelerini kullandı.
‘GÖRÜNTÜ VE MÜZİK SİSTEMLERİ 

TAŞIMA HİZMETİ SIRASINDA 
KULLANILMAMALIDIR’

Yol üstü denetimlerin resmi 
olarak emniyet müdürlüğünce 
yapıldığını hatırlatan Altun, “Stan-
dart dışı ve yönetmeliklere uygun 
olmayan servis araçları çocukla-
rımızın can güvenliği için büyük 
tehdittir. Servis araçlarının bağlı 
bulundukları örgütler; kuruluş 
amaçlarının en temel maddesi 
olan güvenli ulaşımın sağlanması 
için alınan servis ücretlerinin doğ-
ruluğu da dahil olmak üzere tüm 
kendi iç denetimlerine özen gös-
termelidirler. UKOME (Ulaşım Ko-
ordinasyon Müdürlüğü) açıkladığı 
ücretlerin uygulanabilirliğini de-
netlemelidir. Başta okul yönetimi 
olmak üzere Okul Aile Birliği, okul 
yönetimi ve veliler, öğrencilerin, 
can ve mal güvenliği için oto kont-
rolde kendilerini görevli görmeleri 
çözümün ana kaynağı olacaktır. 
Servis araçlarının teknik muaye-
nelerinin yapıldığı resmi birimler; 
en önemli denetim noktası olma-
nın verdiği görev ve sorumluluk 

bilinci ile davranmalıdır. Taşıtların 
cinsine göre Karayolları Trafik Yö-
netmeliğinin öngördüğü yıllık pe-
riyodik Araç Muayeneleri de yaptı-
rılmış olmalıdır. Gerektiği hallerde 
ilgili meslek odası, okul veya iş yeri 
ve öğrenci velileriyle haberleşebil-
mek için telsiz veya mobil telefon 
bulunmalıdır. Taşıtlarda görüntü 
ve müzik sistemleri taşıma hiz-
meti sırasında kullanılmamalıdır. 
Okul servis araçlarında görev ya-
pan hosteslerin sorumlu ve yetkili 
oldukları işin niteliklerine sahip ki-
şilerden seçilmesi gerekmektedir. 
Servis rehber elemanı 22 yaşını 
doldurmuş, en az lise mezunu ol-
malıdır” diye konuştu.
‘BU KONUDA BİLİNÇLİ OLMAK HER 
VELİNİN ASLİ GÖREVLERİNDENDİR’

Egzoz gazının belirli bir mikta-
rını motorun yanma odasına gön-
derip Nox emisyonlarını azaltan 
donanımın iptal edilip edilmedi-
ğinin kontrol edilmesi gerektiği-
ni aktaran Altun, “Araçlar içinde 
Euro 6 emisyon homologasyonları 
olanların yakıt püskürtme, ve öze-
likle enjektörlerinin tadilat ile Euro 
5 ve daha düşük (Euro 4, Euro3) 
emisyon sınırlama değerlerine 
tadil edilip edilmediği muhakkak 
kontrol edilmelidir. Servis araçları-
nın EN 590 Dizel yakıt standardı-
nın dışında bir karışım ile trafikte 
dolaşmasına müsaade edilmeme-
lidir. Bu servislerin soluduğumuz 
havayı kirletmediğinden muhak-
kak emin olunması gerekmekte-
dir. Okul Servis Araçları Hizmet 
Yönetmeliği’nde belirtilen şartla-
rın uygunluğunu kontrol etmek 
her bilinçli velinin asli görevlerin-
dendir. Bu şartlar çocuklarımızın 
okullarına sağ salim, güvenli ve 
emniyetli bir şekilde gidip gel-
meleri için gerekli olan şartlardır. 
Ayrıca velilerin dışında hiçbir ku-
rum veya kuruluş günlük olarak 
bu araçları kontrol etme imkanına 
da sahip değildir. Çocuklarımızın 
güvenliği ve emniyeti açısından 
bunlara dikkat etmek ve bu ko-
nuda bilinçli olmak her velinin asli 
görevlerindendir. Çocuklarımızın 
sağlıklı ve emniyetli bir şekilde ta-
şımacılık hizmetlerinden faydalan-
malarını, kazasız belasız okullarına 
gidip gelmelerini dilerim” ifadele-
rine yer verdi.
n HABER MERKEZİ

Meram’da bulunan 205 okulda, 
71 bin 757 öğrenci ile 4 bin 120 ida-
reci ve öğretmen 2019-2020 eğitim 
öğretim yılı için ders başı yaptı. Yeni 
eğitim yılı için Meram Niyazi Usta ve 
Abdussamet Fazilet Kuzucu İlköğ-
retim Okullarında düzenlenen töre-
ne Meram Kaymakamı Resul Çelik, 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş ve Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Koca da katıldı.  

Tüm Türkiye’de olduğu gibi 
Meram da yeni eğitim öğretim yı-
lına ‘Merhaba’ dedi. Meram’da 
71.757 öğrenci ile 4120 idareci ve 
öğretmen 205 resmi ve özel okulda, 
2019-2020 eğitim öğretim yılı için 
ders başı yaptı.

ÖĞRENCİLERİN YENİ EĞİTİM 
YILI HEYECANINA ÇELİK, KAVUŞ 

VE KOCA DA ORTAK OLDU 
Yeni eğitim öğretim yılının baş-

laması dolayısıyla Meram Niyazi 
Usta ve Abdussamet Fazilet Kuzucu 
İlköğretim Okullarında düzenlenen 
törene Meram Kaymakamı Resul 
Çelik, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Mustafa Koca da 
katıldı.  Törene katılan protokol yeni 
eğitim yılına başlayan çocukların 
heyecanlarına da ortak oldu. Gittik-
leri okullarda sınıfları tek tek dolaşan 
Çelik, Kavuş ve Koca öğrenci ve öğ-

retmenleri tebrik ederek, başarılar 
dilediler. Öğrencilerle, öğretmen-
ler ve idarecilerle sohbet eden her 
üç isim sıralara oturarak öğrencilik 
günlerine döndüler. Öğrenciler, yeni 
eğitim yılı heyecanını kendileriyle 
paylaşan protokole verdikleri çiçekle 
teşekkür ettiler.     

‘YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
TÜM ÖĞRENCİ 

VE ÖĞRETMENLERİMİZE 
HAYIRLI OLSUN’

2019-2020 eğitim öğretim yı-
lının, öğrencilere, öğretmenlere ve 
velilere hayırlar getirmesini temen-
ni eden Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, “Bireylerin, şehirle-
rin, toplumların, ülkelerin ve hatta 
tüm dünyanın değişim ve dönüşü-
münde başlangıç noktası eğitim ve 
öğretimdir. Birbirinden ayrılmaz ve 
birbirinin tamamlayıcısı bu iki kav-
ram yılın 365 günü insan hayatının 
parçalarıdır. Biz bugün eğitim ve öğ-
retimin en büyük parçası olan okul-
larımızın açılışı için çocuklarımız ve 
öğretmenlerimizle birlikte onların 
heyecanına ortak olduk.  Yeni eğitim 
öğretim yılımız geleceğimizin temi-
natı çocuklarımıza, çocuklarımızın 
yetişmesinde büyük fedakarlık gös-
teren öğretmen ve idarecilerimize 
hayırlı olsun” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Birlikte bir hayata 
09.09.2019 tarihinde ‘Evet’ de-
mek isteyen genç çiftler, Me-
ram’da nikah memurluğuna 
adeta akın etti. Bu özel günde 
evlenen bazı çiftlerin nikahı Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş tarafından kıyıldı.

Hayatlarını, 09.09.2019 
tarihi gibi özel bir günde bir-
leştirmek isteyen onlarca genç 
çift, nikahlarını kıydırmak için 
Meram Belediyesi’ne akın etti. 
Tarihin Pazartesiye rastlamasına 
aldırış etmeyen Meramlılar ni-
kahlarını bugüne denk getirmek 
için aylar öncesinden müracatta 
bulundular.

Evlilik için bugünü seçen 
genç çiftlerden bazılarının nikah-
larını kıyan Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, tüm çiftlere 
ömür boyu mutluluklar diledi. 
Kıydığı nikahlarda evlilik cüz-
danını kadınlara veren Başkan 
Kavuş, genç çiftlere evlilik ve 
aile kurumunun önemi hakkında 

açıklama yaparak tavsiyelerde 
bulundu. Toplumun en temel 
yapı taşı olması bakımından ai-
lenin önemine dikkat çeken Baş-
kan Kavuş, “Son dönemde aile 
değerlerimizde ciddi erozyonlar 
yaşanıyor. Her şeye rağmen var-
lığını güçlü şekilde sürdüren bir 
aile kurumumuz var. Sizlerin ve 
çocuklarınızın mutluluğu ve top-
lumumuzun geleceği bakımın-
dan birbirinize ve aile kurumuna 
sahip çıkmanız bugün herşeyden 
çok daha önemli” diye konuştu.

Başkan Kavuş’un, bir nikah 
sırasında ‘Bugünü nikah ve ev-
lilik günü olarak belirlemenin 
önemli yararları olacak. Özellikle 
hiçbir erkek evlilik gününü ya da 
yıldönümünü unuttum bahane-
sine sığınamayacak’ şeklindeki 
sözleri salonda gülüşmelere ne-
den oldu. Genç çiftler ve ailele-
ri Başkan Kavuş’a nikahlarında 
kendilerini unutmadıkları için 
teşekkür ettiler.
n HABER MERKEZİ

Meramda yaklaşık 72 
bin öğrenci okula başladı

Meram’da nikahlarda 
09/09/19 yoğunluğu
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Büyükşehir Belediye Meclisi’nde konuşan Başkan Altay, metro taşıt alımlarının belediyeden alınıp Ulaştırma 
Bakanlığı’na verilmesinin Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyar liralık katkı sağlayacağını söyledi

Konya’ya 1 milyarlık
katkı sağlamış olacak

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın Konya için verdiği müj-
deler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ın Karma Endüstri 
Bölgesi kurulması konusunda açık-
lamalarını değerlendirerek, “Tüm 
bu işler Konyamızın çok güzel bir 
geleceğe hazırlanması için” dedi. 
Altay, özellikle metro taşıt alımları-
nın Konya Büyükşehir Belediyesi’n-
den alınıp Ulaştırma Bakanlığı’na 
verilmesinin Büyükşehir’e 1 milyar 
liralık katkı sağlayacağını belirte-
rek, “Bu, Konya Büyükşehir Bele-
diyesi için bir dönüm noktasıdır” 
diye konuştu. Meclis toplantısına 
katılan AK Parti Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız da Konya millet-
vekilleri olarak bugüne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra da Konya’ya 
daha nitelikli, daha kaliteli ve daha 
rekabetçi hizmet edebilmek için 
birlik ve beraberlik içinde çalışmaya 
devam edeceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, baş-
kanlık ettiği Meclis toplantısında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın Konya ziyaretinde müjde-
sini verdiği Konya Metrosu’nun ilk 
etabının bu ay içinde ihale edilmesi, 
2021 İslam Dayanışma Oyunları-
nın Konya’da yapılması ve pancar 
fiyatları konusunda açıklamalarda 
bulundu. 

‘CUMHURBAŞKANIMIZA 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Metro taşıtlarının alımının Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
alınmasıyla ilgili Ulaştırma Bakanlı-
ğı ile bir protokol yapılmış olduğu-
nu kaydeden Başkan Altay, “Bu, 1 
milyar liralık bir rakam. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın, Ulaştırma Baka-
nımızın, Genel Başkan Yardımcımı-
zın, bakanlarımızın, teşkilatımızın 
desteğiyle bu taşıt alımları Konya 
Büyükşehir Belediyesi uhdesinden 
alınarak bütün yükümlülük Ulaş-
tırma Bakanlığı’na verildi. İhalenin 
içine de bunlar dahil edildi. Hem 
metro müjdesi için hem de metro 
taşıtları alımının Büyükşehir’den 
alınıp Ulaştırma Bakanlığı’na ve-
rilmesinden dolayı başta Cumhur-
başkanımız olmak üzere Ulaştırma 
Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanımıza, Sağlık Bakanımıza, Genel 
Başkan Yardımcımıza, İl Başkanı-
mıza teşekkür ediyorum. Bu Konya 
Büyükşehir Belediyesi için bir dö-
nüm noktasıdır” dedi. 

KARMA ENDÜSTRİ BÖLGESİ 
KURULUYOR 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ın hafta sonu ger-
çekleştirdiği Konya programına da 
değinen Başkan Altay, “ASELSAN 
Konya’ya çok önemli bir yatırım 
gerçekleştiriyor. 300 bin metreka-
relik alanda temeli atıldı, imalatlar 
devam ediyor. Bunun etrafında 
mülkiyeti Büyükşehir Beledimize 

ait 1,5 milyon metrekarelik alanı 
Milli Emlak’a devrediyoruz. Bura-
da Karma Endüstri Sanayi Bölgesi 
kurulması için Sayın Bakanımızdan 
söz aldık. Böylece Konya’da özellik-
le silah ve savunma sanayinde yeni 
bir atılım başlayacak, yeni yatırım-
lar gelecektir. Tüm bu işler Konya-
mızın çok güzel bir geleceğe hazır-

lanması için. Şehrimiz adına hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” diye 
konuştu. 

‘HİZMET ÇITASINI ÇOK DAHA 
YUKARILARA ÇIKARACAĞIZ’ 
Meclis toplantısına katılarak 

bir konuşma yapan AK Parti Kon-
ya Milletvekili Ziya Altunyaldız da 
31 Mart Yerel Seçimlerinde hizmet 

çıtasını daha üst noktaya taşımak 
üzere Büyükşehir Belediye Başka-
nına ve ilçe belediye başkanlarına 
yetki verildiğini söyledi. Konya mil-
letvekilleri olarak bugüne kadar ol-
duğu gibi bundan sonra da ilçelerle 
birlikte Konya’ya ve Konya’daki her 
bir ferde daha nitelikli, daha kaliteli 
ve daha rekabetçi hizmet edebil-
mek için birlik ve beraberlik içinde 
çalışmaya devam edeceklerini be-
lirten Altunyaldız, bugüne kadar 
Konya’nın eriştiği hizmet çıtasını 
çok daha yukarılara çıkarma gay-
retinde olan belediye başkanlarına 
destek olmaya devam edeceklerini 
kaydetti.
‘ÜRETEN İNSANLARIN YANINDA 

OLMAYI SÜRDÜRMELİYİZ’
Üretmenin önemine değine-

rek konuşmasına devam eden Al-
tunyaldız: “Üretmek çok ulvi, çok 
değerli bir şeydir. Üretmek var ol-
maktır. Üretmek geleceği güvence 
altına almaktır. O yüzden üretme-
miz zorunlu. Üretmek adına ne ge-
rekiyorsa yapmaya devam edece-
ğiz. Büyükşehir Belediyemiz, tüm 
ilçelerimiz ve milletvekillerimizle 
birlikte şöyle bir güzelliği yakalamış 
durumdayız. Tecrübeli bir Büyük-
şehir Belediye Başkanımız, ilçe be-
lediye başkanlarımızın çoğu büyük-
şehirden ya da ilçelerden tecrübeli. 
Bizler Konya milletvekilleri olarak 
sizlerin her zaman yanında olmaya 
destek vermeye devam edeceğiz. 
Sizlerden bir istirhamım var; üre-
timi önceleyen hizmet anlayışını 
devam ettirmek zorundayız, üreten 
insanların yanında olmayı sürdür-
meliyiz. Üretiyorsak topluma, in-
sanlığa ve ülkemize katkı veriyoruz 
demektir” ifadelerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ

Konya Orman Bölge Müdürlü-
ğü’nde görev değişimi oldu. Mevcut 
Bölge Müdürü Muhammed Çolak’ın 
yerine Cafer Bal atandı.  2007-2011 
yılları arasında Beyşehir Orman İş-
letme Müdür Yardımcısı olarak gö-
rev yapan, 2015 yılından bu yana 
ise Kütahya Orman Bölge Müdür 
Yardımcılığı görevinde olan Cafer 
Bal, Konya Orman Bölge Müdürlü-
ğü görevine atandı. Bal’ın önümüz-
deki günlerde yapılacak devir teslim 
töreninin ardından göreve başlama-
sı bekleniyor.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, Türkiye’nin en bü-
yük tatlı su gölü olan ve Beyşehir 
havzası için hayati öneme sahip 
Beyşehir Gölü’nün eski güzel gün-
lerine kavuşması ve kıyılarının ıs-
lah edilmesi için yeni dönemde var 
güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Bayındır, meclis toplantısında 
yaptığı açıklamada, son dönemde 
su seviyesi giderek düşen, kirlilik 
sorunu yaşayan ve kıyıları sazlık-
larla kaplanan Beyşehir Gölü’nün 
yaşadığı sorunların çözüme kavuş-
masının yeni dönemde de kendile-
ri için en önemli gündem madde-
lerinden birisi olacağını belirtti.

KIYI BANDI PROJESİ
Beyşehir ilçe merkezinden 

Karaburun plajı istikametine olan 
yaklaşık 18 kilometrelik kıyı ban-
dını yürütecekleri çalışmalarla ıs-
lah etmenin arzusunda oldukları-
nı dile getiren Bayındır, “Hani 18 
kilometre diyorum ya, Karaburun 
diyorum ya… Üniversite kam-
püsünün o karşısındaki Telekom 
şantiyesinin bulunduğu alanı ‘ka-
ravan kamp kamp alanı yapalım’ 
diyorum ya. Onun üzerindeki, 
yanındaki alanların kıyı ıslahlarını 
yaparak, ama şehrime yakışır bir 
çerçeve olsun diyorum ya. Şu anda 

Beyşehir Gölü’nün kıyı ıslahı en 
önemli gündemimiz. Elbette fab-
rikalarımız da gündemde, o süreç 
işliyor. Çünkü istihdam da bölge-
miz için çok önemli. Ama Beyşehir 
Gölü kıyılarındaki sazlık, bataklık 
alan beni çok üzüyor. O yüzden 
gündemimiz şu anda burası. Bu-
nunla yatıp bununla kalkacağım 
5 sene boyunca. Bu kıyıdaki 18 
kilometrelik bandı tamamladığım 
gün, yani Karaburun’un o üstün-
deki bir tepe var, arkası Üstünler 
koyu adayla beraber oraya kadar 
bu şehir, bu bandı bitirirse işte be-
nim o zaman huzur bulacak gön-
lüm” diye konuştu.

Beyşehir Gölü kıyılarının ilçe 
halkının beklediği arzu ettiği nok-
taya ulaşması ve atılacak adımlar 
noktasında uğraş verdiklerini ve 
projelendirme çalışmaları yaptık-
larını anlatan Bayındır, “Bunlar 
için uğraşıyoruz. Projelendiriyo-
ruz, izinler istiyoruz, isteyeceğiz. 
Derdim Beyşehir Gölü ve Beyşehir 
Gölü’nün kıyıları” ifadelerini kul-
landı.

Bayındır, göl kıyılarında başlat-
tıkları istenmeyen sucul bitkilerin 
temizlik çalışmalarının da devam 
ettiğini sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

Konya Orman Bölge
Müdürü Cafer Bal oldu

‘Derdimiz Beyşehir 
Gölü ve kıyılarının ıslahı’

KOSKİ’de endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm semineri yapıldı
Son yıllarda kamu ve özel 

işletmelerin sıkça gündeme ge-
tirdiği Endüstri 4.0 ve Dijital 
Dönüşüm konuları KOSKİ’de bir 
seminerle ele alındı. Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü 
Ahmet Demir, seminerin diji-
tal dönüşümün temel nitelikleri 
çerçevesinde su ve kanalizasyon 
idarelerinde olası dönüşümlere 
yönelik neler yapılabileceğine 
dair düzenlendiğini söyledi.

Son yıllarda kamu ve özel iş-
letmelerin sıkça gündeme getir-
diği Endüstri 4.0 ve Dijital Dönü-
şüm konuları Konya Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdür-
lüğü’nce düzenlenen “Endüstri 
4.0, Dijital Dönüşümü, Toplum 
5.0 ve KOSKİ 2025” konu baş-
lıklı bir seminerle ele alındı.

KOSKİ Toplantı Salonunda 
düzenlenen seminerin açış ko-
nuşmasını yapan Büyükşehir 

Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü 
Ahmet Demir, personelin mes-
leki, teknik, sosyal ve kültürel 
yönden bilgi ve tecrübesini art-
tırarak yetiştirilmesini sağlamak 
ve daha ileriki görevlere hazır-
lanmaları amacıyla hizmet içi 
eğitim yönetmeliği kapsamında 

eğitim ve seminerleri düzenle-
meye devam ettiklerini söyledi.

Günümüzde yoğun bir şe-
kilde kamu ve özel işletmele-
rin gündemini meşgul etmekte 
olan “Endüstri 4.0, Toplum 5.0, 
Dijital Dönüşüm, KOSKİ 2025” 
gibi kavramları ele alarak diji-

tal dönüşümün temel nitelikleri 
çerçevesinde su ve kanalizasyon 
idarelerinde olası dönüşümlere 
yönelik neler yapabileceğine dair 
düzenlenen seminerin önemi-
ne dikkat çeken Demir, bu tür 
seminerlerin düzenlenmesinde 
desteğini esirgemeyen Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a da teşek-
kür etti.

Açış konuşmasının ardından 
Marmara Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Endüstri Mühen-
disliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ercan Öztemel’in semi-

nerine geçildi.
Endüstri 4.0, Toplum 5.0, Di-

jital Dönüşüm gibi kavramların 
hemen her toplantıda konuşulur 
hale geldiğini belirten Prof. Öz-
temel, değişimin kaçınılmaz bir 
şekilde devam ettiğini söyledi. 
Her geçen gün daha çok fonk-
siyonlu ve daha karmaşık işleri 
yapan ürün ve hizmetlerin baş 
gösterdiğini kaydeden Öztemel, 
insanların üretim ortamlarından 
ayrılarak mümkün olduğunca iş-
leri robotlara devrettiğini ve bu 
durumun da doğal olarak yeni 
bir yaşam tarzının kapılarını ara-
lamak olduğunun altını çizdi.

Dikkatle takip edilen semine-
re KOSKİ Genel Müdürü Ahmet 
Demir’in yanı sıra; KOSKİ daire 
başkanları, KOSKİ şube müdür-
leri ile Büyükşehir ve KOSKİ tek-
nik personeli katıldı.
n HABER MERKEZİ
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Yeni eğitim yılının açılışında yaptığı açıklamayla ahlak ve maneviyat eğitiminin önemine işaret eden AGD Konya 
Şube Başkanı Ceylani Kılıç, “İlk ders ahlak ve maneviyat olmadan hiçbir mesele çözülemez” dedi

‘İlk ders ahlak ve 
maneviyat olmalı’

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 
Konya Şube Başkanı Ceylani Kılıç, 
2019-2020 eğitim öğretim yılının 
eğitim camiası açısından hayırlı ol-
masını diledi. Okumayan, düşün-
meyen, akletmeyen, derinleşmeyen 
bir topluluğun yeni bir dünya inşa 
etmesinin mümkün olamayacağını 
dile getiren AGD Konya Şube Baş-
kanı Ceylani Kılıç, “Anadolu Gençlik 
Derneğimiz, inşallah gençlerimizin 
geçmişi gözden geçirme, geleceğe 
dönük tedbirler alma, düşünme, 
farkına varma, akletme melekeleri 
ile buluşmasını sağlayacaktır. Genç-
liğin ifsadı için Siyonistler var gücü 
ile çabalıyor. 100 yıl önce planla-
dıklarını şimdi hayata geçiriyorlar. 
Z kuşağını düşünmeyen, sorgula-
mayan, idrak etmeyen, zihinlerinin 
kodlanması ile uğraşılan, elektronik 
sinyaller ile beyinleri ele geçirilen bir 
yapıya dönüştürüyorlar. Bu neslin 
bozulması için kullandıkları en te-
mel argüman da ahlaksızlık olmuş-
tur. Çocuklarımızın nefsine dönük 
çalışmalar yaptılar. Teşhire dönük 
giyim tarzları meşrulaştırılıyor. Ço-
cukların zihnine ahlaksızlığı kodlu-
yorlar” ifadelerini kullandı.

“Yeni dönemin her birimizin, 
özellikle de gençlerimizin donanım-
larını ve gayretlerini artırdığı bir 
dönem olması için çalışacağız” di-
yen AGD Konya Şube Başkanı Kılıç, 
“Hem her gence ulaşmanın hem de 
kadro yetiştirmenin gayretinde bir 
teşkilatız. Bu iki görevi de birini di-
ğerine tercih etmeden, birlikte yap-
ma mükellefiyetinde olan bir teşki-
latız. Hedef kitlemiz bu coğrafyanın 
gençleri. Genç erkekler ve genç kız-
lar. Nüfusun yarısı hanımefendiler-
den oluşuyor, mutlaka bu çalışmayı 

yerine getireceğiz. Genç kızlarımıza 
yönelik çalışmalarımız da aynı şekil-
de yapılacaktır. Hiçbir gençlik yapı-
lanmasını boş bırakmayacağız. Hep-
siyle bir şekilde irtibata geçeceğiz ve 
onlarla çatışmadan, kavga etmeden, 
onlara marufu anlatacağız. İlimizde, 
ilçelerimizde misafir öğrenciler var. 
Birlikte yaşamının asgari gerekle-
rini yerine getiren her öğrenciyi en 
güzel şekilde ağırlayacağız. Misafir-
lerimiz elbette bizimle aynı düşün-
ceden olmayabilir, bizim gayretimiz 
kalplerine dokunmak üzere olacak. 
Bize düşen Müslüman olsun ya da 
olmasın her insanın hayrına çalış-
maktır. İnsanların en hayırlısı insan-
lara faydalı olandır. Ne dünyada ne 
ülkemizde gençlik homojen bir yapı 

değil. Bu ülkede yaşayan 40 milyo-
nu aşkın genç nüfustan bahsediyo-
ruz. Kendini inancıyla, düşüncesiyle, 
etnisitesiyle tanımlayan ya da kendi 
varlığını hiç anlamlandırmamış mil-
yonlarca genç. Ateisti, teisti, deisti, 
nihilisti, agnostiği var. Milliyetçisi, 
muhafazakârı, liberali, sosyalisti var. 
Sünnisi, Alevisi var. Madde bağım-
lısı olanı, yetiştirme yurtlarında bü-
yüyeni, yaşama tamamen küsmüş 
olanı var. Ve gençlerin çoğunun 
gelecek kaygısı, ilgi beklentisi, sami-
miyet ve hasbilik arzusu var. Dar bir 
çevrenin içerisinde elli, yüz gençle il-
gilenerek sorumluluklarımızı yerine 
getirmiş olmayız. Bu coğrafyanın in-
sanı barış içinde, huzur ve kardeşlik 
içerisinde yaşamayı hak etmektedir. 

Türk’ün, Kürt’ün, Arap’ın, Fars’ın 
ve tüm kardeşlerimizin adalet içeri-
sinde özgür ve bağımsız bir şekilde 
yaşaması mümkündür. Kudüs’ün 
Diyarbakır’ın, Gazze’nin, Cizre’nin, 
Şam’ın, Muş’un, Tahran’ın, Anka-
ra’nın, Bağdat’ın, Bursa’nın, Mek-
ke’nin, İstanbul’un geleceği birbi-
rine bağlıdır. Bunu anlamaz isek 
payımıza her gün daha fazla yıkım, 
daha fazla ölüm, daha fazla acı dü-
şecektir. Biz bu coğrafyanın bunu 
anlamasını beklemeyeceğiz. Her bir 
gencimize gidip tek tek anlatacağız. 
Yeni eğitim öğretim yılının toplu-
mun her kesimine hayırlar getir-
mesini temenni ediyorum” diyerek 
sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya İl 
Başkanı Hüseyin Saydam, İl 
Başkan Yardımcıları İsmail 
Aydilek ve İsmail Hakkı Bacak 
ile İl Gençlik Kolları Başkanı 
Esat Ergener Anadolu Gençlik 
Derneği (AGD) Konya Şube 
Başkanlığı görevine getirilen 
Ceylani Kılıç’ı makamında zi-
yaret etti.

6 yıldır AGD başkanlığını 
yürüten Mehmet Parlak’tan 
görevi devralan Ceylani Kılıç, 
eski başkan Mehmet Parlak 
Bey’e teşekkür ederek, yeni 
dönemde yapılacak çalışma-
larla ilgili bilgi verdi. Anado-
lu Gençlik Derneği ve Milli 
Gençlik Vakfı olarak şuurlu bir 
gençliğin yetişmesi için birçok 
farklı alanda Konya’da hizmet 
vermeye çalıştıklarını ifade 
etti. Yeni eğitim-öğretim yılı-
nın bugün başladığına da dik-
kat çeken Kılıç, bu öğretim yı-
lının hayırlı olmasını dileyerek 
ortaöğrenim olsun, üniversite 
olsun, çalışan gençlik olsun, 
milli ve manevî bir neslin ye-
tişmesi için tüm gayretleri ile 
çalışacaklarını belirtti. Yapılan 
ziyaretten dolayı çok memnun 
olduklarını, bu ziyaretlerin 
kendilerine ayrıca bir güç ve 
motivasyon sağladığını bun-
dan dolayı da müteşekkir ol-
duklarını belirtti.

Ziyaret esnasında yeni gö-
revinde başarı dileklerini ile-
terek sözlerine başlayan Sa-

adet Partisi Konya İl Başkanı 
Hüseyin Saydam, “Rahmetli 
Cennetmekân Erbakan Hoca-
mız Milli Gençlik Vakfını ve 
Anadolu Gençlik Derneğini 
kurarken önce ahlak ve ma-
neviyat şuuruyla yetiştirilecek 
olan bir gençlik yetiştirilmesi 
üzerine temel atmıştı. Bugün 
geldiğimiz noktada, Anadolu 
Gençlik Derneğimiz bu düs-
tura uygun olarak aynı istika-
met üzere çalışmaya devam 
ediyor ve her geçen yıl daha 
da geliştirerek, farklı çalışma-
larla gençlerimize ulaşmaya 
ve onları yetiştirmeye gay-
ret ediyor. Biz buna şahidiz. 
Son günlerde ülkemizde ya-
şanan olaylardan da anlaşıla-
cağı üzere, bugün ülkemizin 
ihtiyacı tank, top, tüfek, yol, 
hastane vs. olabilir. Evet, bü-
tün bunlara ihtiyacımız var. 
Ancak bunlardan daha önce 
bunları milletimizin menfaa-
tine yerli yerinde kullanacak, 
çalmayacak, çırpmayacak, 
imanlı, inançlı, ahlaklı, örnek 
bir nesle ihtiyacımız olduğu 
aşikârdır. Dolayısıyla, bu he-
defler doğrultusunda çalış-
maya devam eden Anadolu 
Gençlik Derneğimize ve Şube 
Başkanlığı görevini devralan 
Ceylani Kılıç Bey’e başarılar 
diliyoruz. Allah muvaffak et-
sin. Şehrimiz için hayırlı ol-
sun” dedi.
n HABER MERKEZİ

Saadet’ten AGD’ye 
hayırlı olsun ziyareti

Bundan yıllar öncesinde bir gün canım 
tatlı çekmişti.  O zamanlar da yani 1990’ların 
ortalarında internet de yoktu. “İnterneti aça-
yım da bir tatlı tarifi alayım” cümlesini kurma 
şansımız henüz gelmemişti ayağınıza kadar...  
Ancak bunun yerine her evde bir “yemek ta-
rifleri” kitabı bulmak mümkündü.

Ben de kitabı aldım “Tulumba Tatlısı Na-
sıl Yapılır?” başlığını bulup adım adım oku-
maya ve malzemeleri hazırlamaya koyuldum.

Un, şeker, tuz, yumurta, yağ, nişasta, bir 
çukur tabak, hamur karıştırıcı, hamur sıkma 
aparatı, fırın v.s… Hepsini kitaptaki tarif üzeri-
ne hazırladım ve icraat safhasına geçtim.

Hamuru karıp hamur aparatının içine doldurdum ve 
küçük küçük lokmalar halinde tulumba tatlısı şeklinde ko-
parıp bir kabın içine dizdim. Bu arada önceden hazırlayıp 
bir tencere içinde ocağa koyduğum yağ ısınmaya devam 
ediyordu. 

Aparattan şekil vererek çıkardığım ve tepsiye dizdiğim 
hamurları ocağın üzerinde kızgın yağ bulunan tencerenin 
içine koymaya başladım.  Bir, iki, üç derken hamurlar ısın-
dıkça tencerenin içinden büyük patlamalarla birlikte mermi 
gibi tavana vurmaya başladılar. O kadar ses çıkarıyorlardı 
ki, evin etrafının teröristlerce sarıldığını düşündüm bir an.

O sırada elektrik süpürgesi ile evi süpüren ve süpürge-
nin sesinden dolayı henüz olayın farkında olmayan hanıma 
doğru koşup; “hanım süpürgeyi kapatıyorsun ve evi derhal 
terk ediyoruz zira evimiz mutfak tarafından istilaya maruz 
kaldı” dediğimi hatırlıyorum sadece.  Hanım da süpürgeyi 
kapatıp mutfaktan gelen silah seslerine benzer sesleri duyar 
duymaz evin dışa açılan kapısına doğru yöneldik birlikte.

Dış kapıdan bir müddet dinledik ve sesler kesilince 
parmak uçlarımızda ilerleyerek mutfağa girdik. Mutfağın 
tavan kısmına baktığımızda tulumba tatlılarının birçoğunun 
tavana yapışık bir vaziyette durmakta olduğunu gördük. Bir 
kısmı da tavana çarpıp adeta yorgun mermi statüsünde 
yere inmişlerdi. 

Yemek tarifi kitabındaki tulumba tatlısı bölümünü 
okurken ve adım adım ilerlerken herhalde bir satırı sehven 
atlamıştım. Kızgın yağa soğuk bir maddeyi katarsanız üste-
lik bu soğuk madde bir de hamur ise, içindeki hava kabar-
cıklarının bir anda ısınması suretiyle hepsi birer mermiye 
dönüşebiliyormuş meğerse... 

Lütfen bir kitabı okur iken okumuş olmak için değil de 
daha dikkatli okuyalım. Bir de şu var tabi. “Elimizin hamuru 
ile kadın(!) işine karışmayalım.”

Eskiden evlerde konserve yapımı çok meşhurdu.
Her evde bulunan bir bomba vardır biliyorsunuz. Dü-

düklü tencere... Ben oldum olası korkarım düdüklü tence-
reden.

İşte o, evlerde konserve yapımının revaçta olduğu za-
manlarda yani 2000’li yılların başında hanım, evde patlıcan 
konserve yapıyordu. Kavanozları üçer üçer olmak üzere 
düdüklü tencereye kaynatarak sığdırıp vakumluyordu.

Düdüklü tencere, ocaktan indirilinceye 
kadar ben evi terk ediyordum. Zira her an, 
üzerinde bulunan delikten çıkan hışırtı sesini 
dinlemekten, patlama ihtimalini ve evin yerle 
bir olmasını düşünmekten, aşırı derecede 
huzursuz oluyor yani açıkçası korkuyordum.  
“Hiç olmazsa kendi canımı kurtarmak” kay-
gısıyla evin dışında bekliyor ve tencere ocak-
tan inmedikten sonra eve girmiyordum.

Yine öyle bir pozisyondayken hanım; 
“gel, ocağı kapattım” diye seslendi. Ben de 
yine tedbiri elden bırakmadan, kapıları kendi-

me siper ede ede girdim mutfağa. Hanım doğ-
ru söylüyormuş. Düdüklüyü ocaktan indirmiş ama lavabo-
nun içine, musluğun tam altına gelecek şekilde koymuş. 

“Tencere soğusun da kapağını açıver” dedi. Zira dü-
düklünün kapağını açmak erkek gücü ister. Erkek gücü 
ister de düdüklü tencereden korkan bir erkeğin gücünden 
ne olacak ki?” dememle tencerenin üzerindeki musluğun 
aklıma gelmesi aynı anda oldu.

Lisede fizik-kimya derslerinden öğrendiğim yarım ya-
malak bilgilerimle sıcak bir madde ile soğuk bir maddenin 
bir araya gelmesinin sıkıntılara yol açabileceği gibi bir hisse 
kapıldım. Bu yüzden musluğu hafif hafif açarak düdüklüyü 
soğutmaya çalıştım. Neyse bu yöntem sonuç verdi ve ten-
cerenin kapağını kolayca açtım. Açtım ama tencerenin için-
den çıkan buhar gözlerimi perdeliyor, içinden öyle yoğun 
bir sıcaklık geliyordu ki kavanozları çıplak elle çıkartmam 
asla mümkün değildi.

Aklıma yine musluk geldi. Gelmez olaydı keşke… O 
an; “bir dakika, o kadar da uzun boylu değil. Bu kaynar ka-
vanozların üzerine soğuk suyu açarsan işte o zaman yandı-
ğının resmidir” diye çok zekice bir fikir geldi aklıma… Elimi 
hemen çektim musluktan. Elimi çektim ama “bu parlak 
fikri hanıma da anlatayım da asla böyle bir yanlışı yapmasın 
hem de bir havam olsun bu bilgilere sahip olduğum için” 
diye düşündüm. 

Hanıma konuyu anlatmaya başladım başlamasına da 
gayri ihtiyari olarak yine de elimin musluğa yönelip muslu-
ğu açmasına mani olamadım.   

Daha suyun ilk damlası kavanozların üzerine düşer 
düşmez arka arkaya üç adet patlama sesi duydum. “Hanım 
kaç!”  dememle birlikte hanım koşu pozisyonuna geçti. 
Tavana yapıştıktan sonra yere düşen patlıcanların üzerine 
basan hanımın, iki seksen mutfak kapsından dışa doğru 
uzanması bir oldu.

“Eyvah ilk zayiatı verdik” diye düşünürken hanımın kıs 
kıs gülerek ayağa kalkması beni rahatlatmıştı. “O günden 
sonra evde düdüklü tencere kullanılmasını yasakladım” 
diyeceğim de buna kimsenin inanmayacağını da biliyorum.

O günden sonra, düdüklü tencere kullanmaya yine de-
vam ediyoruz ama evde konserve yapmıyoruz artık.

Bakmayın siz bu iki olaydaki beceriksizliğime. Mutfak 
kültürüm vardır ve çok iyi de kâğıt kebabı yaparım. Buyurun 
gelin.

TULUMBA TATLISI, PATLICAN KONSERVESİ

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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11 Eylül 2019 Çarşamba  • Yıl: 12 • Sayı: 3743
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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 
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• 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
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Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Sıra tartışmasında taksici meslektaşını silahla yaraladı
Beyşehir ilçesinde, otogarda 

taksicilik yapan bir kişi, iddiaya 
göre, aynı durakta çalıştığı mes-
lektaşı tarafından silahla vuruldu. 
Sol ayağından vurularak yarala-
nan taksici kaldırıldığı hastanede 
tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Beyşehir Otoga-
rında taksicilik yapan A.N. (33), 
aynı durakta taksicilik yapan M.Ç. 
tarafından aralarında yaşanan 
sıra tartışmasından dolayı silahla 
vuruldu. Otogar çay ocağının içe-
risinde yaşanan olayın ardından 
yaralı A.N. ambulansla Beyşehir 
Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Sol ayağından 
yaralanan taksicinin hayati teh-

likesinin bulunmadığı öğrenildi. 
Polis ekipleri de ticari taksisiyle 
firar eden M.Ç’yi yakalamak için 
çalışma başlattı. Beyşehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü olay yeri in-
celeme ekipleri, camları kırılan 

çay ocağında inceleme yaptı. Po-
lis, güvenlik kamera görüntüle-
rini de incelemeye alırken, olay 
yerinde 3 boş kovan tespit etti.

Öte yandan, otogar içerisinde 
yaşanan silahla yaralama olayı 

anları binanın güvenlik kamerası 
tarafından da kaydedildi. Görün-
tülerde, otogar içerisinde bulu-
nan bir marketten çıkan taksici 
M.Ç., bir yazıhane önünde ayakta 
bekleyen meslektaşı A.N’yi çay 
ocağına davet ediyor. Çay ocağı 
girişinde tartıştığı A.N’yi kolun-
dan tutarak içeriye zorla sokan 
M.Ç. burada yanındaki silahı ard 
arda ateşliyor. Otogar içerisinde 
korku dolu bakışlar arasında du-
yulan silah seslerinin ardından 
çay ocağından meslektaşını silah-
la yaraladıktan sonra çıkan M.Ç., 
etraftakilere bağırarak binayı terk 
ediyor.
n İHA

FETÖ’nün mahrem asker abilerine yönelik olarak Konya merkezli 28 ilde gerçekleştirilen operasyon 
kapsamında ‘mahrem asker abileri’ olduğu iddia edilen 53 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Konya merkezli dev
FETÖ operasyonu!

Konya merkezli 28 ilde Fethul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 
düzenlenen operasyon kapsamın-
da, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) içerisindeki askerlerle görü-
şen ve bu kişilere “mahrem asker 
abileri” olduğu iddia edilen 53 şa-
hıs hakkında gözaltı kararı çıkartıl-
dı.

Edinilen bilgiye göre, Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
yürütülen FETÖ-PDY soruşturması 

kapsamında Silahlı Terör Örgütü-
nün Türk Silahlı Kuvvetleri perso-
neli ve bu personellere mahrem 
imamlık yaptıkları anlaşılan şüphe-
lilerin ifadeleri ve diğer tespitlerden 
FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütünün 
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki 
askeri personele mahrem imam-
lık yaptıkları anlaşılan 53 mahrem 
asker imamı hakkında yakalama 
kararı çıkarıldı. Belirlenen şüpheli-
lerin ‘örgüte üye olmak, örgüt adı-
na eylem ve faaliyette bulunmak, 

örgüt adına hizmet yüklenmek ve 
kadrolaşma’ gibi suçlarda bulundu-
ğu belirlendi. Cumhuriyet Başsav-
cılığının talimatı üzerine Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şube-
si ekipleri, Konya merkezli 28 ilde 
belirlenen adreslere çok sayıda 
polisin katılımıyla operasyon baş-
lattı. Yapılan operasyonlarda çok 
sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltı-
na alınan şüpheliler Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde sağlık 

kontrolünden geçirildikten sonra 
ifadeleri alınmak üzere emniyete 
götürüldü.

Öte yandan, gözaltı kararı çı-
kartılan şüphelilerin Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) içerisindeki as-
keri personele (Genel müdür, mü-
dür, müdür yardımcısı, öğretmen, 
ümitçi, ser doktor, doktor, şehir dışı 
talebe mesulü (ŞDT) pozisyonla-
rında mahrem imamlık yaptıkları 
öğrenildi.
n İHA

Beyşehir ilçesinde, tar-
la sürdüğü esnada şarampo-
le devrilen traktörün altında 
kalan çiftçi hayatını kaybetti. 
Olay, ilçeye bağlı Gölkaşı Ma-
hallesi Bitlibucak mevkiinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, çiftçilik yapan Ali Yağar 
(65) kendisine ait tarlayı pulluk 
takılı traktörüyle sürdüğü es-
nada, tarla kenarında bulunan 

3 metrelik şarampole devrilen 
aracının altında kaldı. Kaza ih-
barı üzerine belirtilen adrese 
gelen sağlık ekipleri Yağar’ın 
hayatını kaybettiğini belirledi. 
Yağar’ın cansız bedeni otopsi 
yapılmak üzere Beyşehir Dev-
let Hastanesi morguna kaldı-
rıldı. Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor.
n İHA

Konya’da 2 çocuğu otomo-
bilinin bagajında taşıyan Suriye 
uyruklu İbrahim El Alevi’ye 515 
TL para cezası kesildi. Karatay il-
çesi Fetih Caddesi’ndeki trafikte 
akşam karanlığında yol alan sürü-
cüler, 42 MA 1336 plakalı otomo-
bilin bagajında 2 çocuk olduğunu 
görünce cep telefonlarının kame-
ralarını çalıştırdı. Çocuklardan 
biri kapağı tutmaya çalışırken 
diğeri, kamera kaydı alan sürü-
cülere gülerek, el salladı. Çocuk-
ların güçlükle sığdıkları bagajdaki 
görüntüler haberlere konu olunca 

Trafik Denetleme Şube Müdür-
lüğü ekipleri harekete geçti. Pla-
kasından otomobil sürücüsünün 
Suriye uyruklu İbrahim El Aleve 
olduğu belirlendi. El Aleve, Ka-
ratay ilçesi Saraçoğlu Mahalle-
si’ndeki tarlada kaldığı barakada 
yakalandı. İbrahim El Alevi’ye 
‘trafik güvenliğini tehlikeye dü-
şürmek’ suçundan 515 TL paras 
cezası kesildi. Sürücünün otomo-
bilin içerisinin dolu olduğu için 
çocukları bagaja koyduğunu söy-
lediği öğrenildi.
n DHA

Tarla sürerken devrilen 
traktörün altında öldü

Çocukları bagajda taşıyan
Suriyeliye 515 lira ceza

Kardeşlerden hemşireye yumruklu saldırı

Aksaray’da, baş ağrısı şika-
yetiyle semt polikliniğine giden 
Erkan K. (34), kendisine serum 
takan hemşire Mehmet Sırmalı’yı 
(26) kardeşi Aykut K. (24) ile bir-
likte dövdü. Yüzü ve vücudunun 
çeşitli yerlerine aldığı yumruk 
darbeleriyle yaralanan Sırmalı, 
hastanede tedaviye alınırken, 2 
kardeş ise polis ekiplerince gözal-
tına alındı. 

Olay, saat 15.30 sıralarında, 
Fatih Mahallesi’ndeki Muzaffer 
Çakır Semt Polikliniğinde meyda-
na geldi. Erkan K., kardeşi Aykut 
K. ile beraber baş ağrısı şikaye-
ti nedeniyle semt polikliniğine 
geldi. Erkan K.’yi muayene eden 
doktor, serum takılmasına karar 

verdi. Hemşire Mehmet Sırma-
lı da bunun üzerine Erkan K.’ye 
serum taktı. Bu sırada Erkan K., 
iddiaya göre, Sırmalı’ya “Benden 
uzaklaşır mısın?” dedi. Sırmalı’nın 
‘’Tedavinizi ben yapıyorum’’ diye 
cevap verdiği Erkan K., yumruk-
la hemşireye saldırmaya başladı. 
Kardeşi Aykut K. de Sırmalı’ya 
saldırdı. Mehmet Sırmalı, 2 karde-
şin saldırısından mesai arkadaş-
larının müdahalesiyle kurtuldu. 
Arbede sırasında odadaki eşyala-
rın bir kısmı zarar görürken, olay 
yerine polis çağrıldı.  

POLİSE ŞİKAYETÇİ OLDU
İlk müdahalesi mesai arkadaş-

larınca yapılan Mehmet Sırmalı, 
daha sonra ambulansla Aksaray 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırılıp, tedaviye alındı. Yüzün-
den ve vücudunun çeşitli yerle-
rinden yaralanan Sırmalı, saldırıyı 
anlattı. Sırmalı, ‘’Hasta, ‘Benden 
uzaklaşır mısın?’ dedi. Ben de 
‘Tedavinizi ben yapıyorum’ dedim 
ardından bana saldırdılar. Saldır-
ganlar 3 kişiydi ve beni dövdüler. 
Saldırganlardan polise şikayetçi 
oldum’’ dedi. 

‘BİZ ÖLMEK İSTEMİYORUZ’ 
Şahit olduğu saldırının şokunu 

uzun süre üzerinden atamadığını 
belirten, polikliniğin birim sorum-
lusu hemşire Dilek Ceylan ise sağ-
lık görevlilerinin sürekli saldırıya 
uğradığını söyledi. Ceylan, ‘’Her 
gün aynı şeyleri yaşamaktan biz 

çok sıkıldık. Adam diyor ki hem-
şireye, ‘Çabuk çekil başımızdan, 
bizim sorunlarımız var’. Arkadaşı-
mız orada tedavi yapacak, nereye 
gitsin? Damar yolu açtığını söyle-
miş sonra arkadaşımıza saldırmış-
lar. Böyle saçmalık olamaz, artık 
yeter. Gerçekten yeter, biz ölmek 
istemiyoruz, yaralanmak istemi-
yoruz” diye konuştu. 

SALDIRGAN 
KARDEŞLERE GÖZALTI

Polis ekipleri, Erkan K. ve kar-
deşi Aykut K.’yi gözaltına alırken, 
hemşire Mehmet Sırmalı’nın sal-
dırgan olarak iddia ettiği 3’üncü 
kişi olup, olmadığının belirlenmesi 
için çalışma başlattı. 
n DHA
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Eşini 46 yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Bekir Erkol hakkında ‘canavarca hisle eşi kasten 
öldürmek’ suçundan hazırlanan iddianame, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi

Savcı, ağırlaştırılmış 
müebbet hapsini istedi

3 çocuğunun annesi Tuba 
Erkol’u (37), 46 yerinden bıçak-
layarak öldüren Bekir Erkol (40) 
hakkında, ‘canavarca hisle eşi 
kasten öldürmek’ suçundan ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası 
istemiyle hazırlanan iddianame, 
Konya 4’üncü Ağır Ceza Mah-
kemesi tarafından kabul edildi. 
İddianamede, Bekir Erkol’un eşi-
ni sırt üstü yere yatırıp, karnının 
üzerine oturarak elindeki bıçakla 
çocuklarının gözü önünde defalar-
ca bıçakladığı, çocukları sayesinde 
kaçıp kurtulan eşinin peşinden 
gidip, yere düştükten sonra yine 
bıçaklayıp can çekişmesini izlediği 
belirtildi.

Olay, 22 Ağustos günü mer-
kez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak 
Mahallesi Başak Caddesi’ndeki bir 
sitede meydana geldi. Belediyenin 
çöp toplama araçlarında şoförlük 
yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Er-
kol arasında, şiddetli geçimsizlik 
yaşanmaya başladı. Tuba Erkol, 
olay tarihinden 4 gün önce kendi-
sine şiddet uygulayan eşi hakkın-
da şikayetçi olup, evden uzaklaş-
tırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, 
çıkarılan bu karara rağmen, olay 
günü mesai bitiminde eşinin ço-
cuklarıyla kaldığı daireye gitti. Çift 
arasında yeniden tartışma çıktı. 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi 
üzerine Bekir Erkol, yanında getir-
diği bıçakla çocuklarının yanında 
eşine saldırdı.

EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Aldığı bıçak darbeleri ile ya-

ralanan Tuba Erkol, can havliyle 
kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. 
Vahşete tanık olan çiftin, yaşları 9 
ile 13 arasında değişen 3 çocuğu 
da, babalarını engellemeye çalıştı. 
Çocukların tüm çabalarına rağ-
men eşinin peşinden giden Bekir 
Erkol, Tuba Erkol’u koridorda de-

falarca bıçakladı. Bekir Erkol, ar-
dından 2 erkek çocuğunu yanına 
alıp, olay yerinden uzaklaştı. İhbar 
üzerine olay yerine çok sayıda po-
lis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağ-
lık ekipleri, Tuba Erkol’un hayatını 
kaybettiğini belirledi.

Cinayetten sonra 2 oğluyla 
annesinin evine giden Bekir Er-
kol, polisi arayarak teslim olmak 
istediğini söyledi. Erkol, suç ale-
ti bıçakla birlikte, gelen polislere 
teslim oldu. Gözaltına alınan Er-
kol, Emniyet Müdürlüğü’ne gö-
türülürken, basın mensuplarının 
“Neden öldürdün? Pişman mısın” 
sorusuna, “Namus için pişman mı 
olunur?” yanıtı verdi. Bekir Erkol, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS 

İSTEMİ
Olayın ardından Cumhuriyet 

Savcısı Ayşe Gül Akyüz tarafın-
dan, şüpheli Bekir Erkol hakkında 
iddianame hazırladı. Savcılık, Er-
kol hakkında ‘canavarca hisle eşi 
kasten öldürmek’ suçundan ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası 
istemiyle düzenlenen iddianameyi 
Konya Nöbetçi Ağır Ceza Mahke-
mesi’ne gönderdi.

KARNININ ÜZERİNE OTURUP 
BIÇAKLAMIŞ

Hazırlanan iddianame, Konya 
4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ta-
rafından kabul edildi. İddianame-
de Bekir Erkol’un eşinin karnının 
üzerine oturarak defalarca bıçak-
ladığı vurgulandı. Bekir Erkol’un 
sabah iş çıkışı eşinin 3 çocuğuyla 
birlikte yaşadığı eve geldiği ve çift 
arasında henüz tam tespit edile-
meyen bir nedenden dolayı tar-
tışma çıktığı belirtilen iddianame-
de, Tuba’nın ‘Burak, Talha’ diye 
bağırarak yardım istediği, bunun 
üzerine çocukların salona koştuğu 
anlatıldı. İddianamede, çocukların 
salona girdiğinde Tuba Erkol’un 
salonda sırt üstü yerde yattığı, 
eşi Bekir Erkol’un Tuba Erkol’un 
karnının üzerine oturarak Tuba’yı 
göğüs kısmından birçok kez bıçak-
ladığı belirtildi. Çocukların babala-
rını annelerin üzerinden çekerek 
uzaklaştırmaya çalıştığı, ancak Be-
kir Erkol’un bıçaklamaya devam 
ettiği yer aldı. Çocukların bir ara 
babalarını annelerinin üzerinden 
çektiği sırada Tuba Erkol’un giriş 
kapısına doğru koştuğu, çocuk-
ların babalarının annelerinin pe-

şinden gitmesini engellemek için 
salon kapısını kapatmaya çalıştığı 
ancak Bekir Erkol’un kapılara aça-
rak Tuba Erkol’un peşinden gittiği 
anlatıldı. Tuba Erkol’un kapıdan 
çıktıktan sonra sırt üstü yere düş-
tüğü, Bekir Erkol’un yere düşen 
eşini bıçaklamaya devam ettiği, 
Tuba Erkol’un olay yerinde can 
çekişerek hayatını kaybettiği ve 
eşinin de can çekişmesini izlediği 
belirtildi. 

TAKDİR İNDİRİMİNİN 
UYGULANMAMASI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı, cinayetin 
‘canavarca hisle’ gerçekleştirildi-
ğini belirterek, sanık Bekir Erkol 
hakkında takdir indiriminin uy-
gulanmamasını talep etti. Otop-
side, Tuba Erkol’un vücudunda 
14’ü öldürücü, toplam 46 bıçak 
darbesinin olduğu belirtilen iddi-
anamede, şüphelinin ‘canavarca 
hisle adam öldürme’ suçunu işle-
diği yer aldı. İddianamede, şüphe-
linin daha önce de maktulü darp 
etmesi, hakkında aleyhine tedbir 
kararı bulunması ve şüphelinin 
suç işlemekten çekincesinin ol-
maması nedeniyle takdiri indirim 
sebeplerinin uygulanmaması ge-
rektiği belirtildi. Şüphelinin suç 
işleme kararlılığında tereddüde 
düşmeyerek, çocuklarının tüm 
engellemelerine rağmen, gözleri-
nin önünde maktulün hayati böl-
gelerini birden çok kez bıçaklamak 
suretiyle canavarca hisle hareket 
ettiğinin gözetilmesi ve yerleşik 
Yargıtay içtihatları da nazara alı-
narak eylemin ‘canavarca hisle’ 
gerçekleştirildiği takdirde haksız 
tahrik hükümlerinin uygulanma-
sının mümkün olmadığı hususu 
da nazara alınarak, ‘canavarca his-
le eşi kasten öldürmek’ suçundan 
cezalandırılmasını talep edildi. 
n DHA

Savaş uçaklarının görevini yapacak Akıncı İHA pist başı yapıyor
Baykar Teknik Müdürü ve T3 

Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sel-
çuk Bayraktar, tüm testleri sorunsuz 
süren Akıncı İHA’nın bu hafta piste 
çıkacağını söyledi. Bayraktar, “Akıncı 
TEKNOFEST’te yerini alacak. Hemen 
sonrasında da taksi ve uçuş testleri 
yapacağız. Taksi testini bu hafta içi 
yapacağız. Hemen peşinden de pist 
çalışmaları başlayacak. Akıncı, kon-
vansiyonel harpta ve terörle müca-
delede kullanılacak, çok daha stratejik 
özelliklere sahip olacak. Bu sınıftaki 
bir insansız hava aracını dünyada 4 
ülke yapabiliyor” dedi.

Baykar tarafından geliştirilen Bay-
raktar Akıncı Taarruz İHA’nın mo-
torları ilk kez çalıştırıldı. Hafta sonu 
motorları çalıştırıldıktan sonra bütün 
testlerden başarıyla geçen Akıncı, 
özellikleriyle de dikkat çekiyor. Savaş 
uçaklarının yükünü azaltması bekle-
nen Akıncı, havadan taarruz, hava-
dan füze ve F-16 savaş uçaklarının 
taşıdığı 1 tonluk bombaları da kolay-
lıkla taşıyacak. 20 metre kanat açık-
lığı bulunan Akıncı’nın 4,5 ton kalkış 
ağırlığı bulunacak. Akıncı ayrıca ha-
vada radar faaliyeti de yürütecek. 4 
yıllık hazırlığın ardından sona gelindi-
ğini söyleyen Baykar Teknik Müdürü 
ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Selçuk Bayraktar, şöyle konuştu:

“Akıncı’ya biz yaklaşık 4 sene 

oldu başlayalı. Bütün elektroniği, 
yazılımı, mekaniği ve aerodinamiği 
milli olarak kendi mühendis ekibimiz 
tarafından tasarlanıyor. Bütün ARGE 
geliştirme süreçlerinden sonra pro-
totip üretim aşaması tamamlandı ve 
testleri devam ediyor. Bütün uçak bir 
araya getirildi. İçerisinde onlarca uçuş 
bilgisayarı, uçuş elektronikleri var. 
Milyonlarca satır yazılım var. Bütün 
mekanik aksamını da biz tasarlıyoruz. 
Hepsi bir araya koyuldu ve deneme-
leri devam ediyor. Tabii o testlerde te-
ker teker, binlerce adımı doğrulama-
nız gerekiyor. Şu anda tam güç testini 
verdik. Tüm bileşenler bir aradayken, 
o da başarıyla geçti. Bir sonraki adım, 
yavaş yavaş taksi yaptırmak. Tabii 
önce emekliyor, biraz daha hızlı yürü-

meye başlıyor, daha da hızlı yürüyor, 
tam hızına varınca da kalkıyor. Bütün 
bunları da otomatik bir şekilde yapı-
yor. Bizim Mini İHA’da böyleydi. 15 
yıl önce biz Türkiye’nin ilk milli İHA 
sistemini geliştirdik. İlk milli güdüm 
sistemiydi.”

‘TAARRUZ İHA’SI AKINCI, PİST BAŞI 
YAPACAK’

Akıncı İHA’nın bu hafta piste çı-
kacağını söyleyen Selçuk Bayraktar 
şöyle devam etti: “Akıncı’nın da ça-
lışması yer testleriyle devam ediyor. 
Akıncı TEKNOFEST’e de gelecek.  
Hemen sonrasında da taksi ve uçuş 
testleri yapacağız. Taksi testini bu 
hafta içi yapacağız. Hemen peşinden 
de pist çalışmaları başlayacak. Akıncı, 
stratejik sınıfta bir insansız hava ara-
cı. Bizim, ülkemiz kriterleri açısından 
konvansiyonel muharebe ve stratejik 
görevleri yapabiliyor. Seyir füzesi taşı-
yabiliyor ve önünde özel bir radarı da 
olacak. Türkiye’nin yaptığı milli akıllı 
mühimmatlar var, o görevleri yapa-
biliyor. Elektronik harp sistemleri ta-
şıyabiliyor. Konvansiyonel harpte ve 
terörle mücadelede kullanılacak çok 
daha stratejik özelliklere sahip olacak. 
Daha yüksek irtifaya çıkabiliyor. Daha 
büyük yük taşıyabiliyor. Bu sınıftaki 
bir insansız hava aracını dünyada 4 
ülke yapabiliyor.”
n DHA

Karapınar ilçesinde yaklaşık 
5 metre derinliğinde 30 met-
re çapında yeni obruk oluştu. 
Sürekli obruk oluşumlarının 
yaşandığı ilçede, merkeze 7 
kilometre uzaklıkta Küçük Ka-
rakuyu mevkisindeki tarlada 
oluşan obruk, bölgede hayvan 
otlatan çobanlar tarafından far-
kedildi. Yaklaşık 5 metre derin-
liğinde ve 30 metre çapındaki 
obruk bölgede yaşayanlar ara-
sında tedirginliğe neden oldu. 

Obruk çevresinde de çatlak-
lar meydana geldi. Bölgede çift-
çilik yapan Lütfi Gülbahar, ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, 
bölgede her yıl obruk oluştuğu-
nu söyledi. Yeni meydana gelen 
obruğu, çobanların kendilerine 
haber verdiğini ifade eden Gül-
bahar, “Obruk komşumuzun 
tarlasında meydana gelmiş. 
Obruğun yanın yaklaşamadık. 
Çünkü ne ile karşılaşacağımızı 

bilmiyorduk.” dedi.
‘TARLA 1 HAFTA ÖNCE 
TRAKTÖRLE SÜRÜLDÜ’
Gülbahar, bölgede sık sık 

obruk oluştuğunu vurgula-
yarak, şunları kaydetti: “Son 
oluşan obruk, yaklaşık 5 metre 
derinliğinde, 30 metre çapın-
da ama çevresindeki çatlaklar 
oluşumun devam edeceğini 
gösteriyor. Korku ile yanına 
yaklaşabildik. Obruk oluşacağı 
korkusuyla sürekli tedirginlik 
içerisinde olduğumuzu söyle-
yebilirim. Bazen buraları terke-
delim diye düşünüyoruz ama 
yapacağımız bir şey yok. Aile-
mizin rızkı topraktan sağlanı-
yor. Obruk oluşan tarla 1 hafta 
önce traktörle sürüldü. Eğer o 
sırada obruk oluşsaydı çok daha 
üzücü sonuçları olabilirdi. Ob-
ruklarla yaşamaya alışmış olsak 
da sürekli korku içerisindeyiz.”
n AA

Ilgın İlçe Müftülüğü ile Os-
manlı Türkmenleri Yaşatma, 
Yardımlaşma ve Yaşatma Der-
neği tarafından Kuzey Irak ve 
Suriye Türkmenlerine ulaştı-
rılmak üzere toplanan kıyafet-
lerin bulunduğu yardım TIR’ı 
dualarla uğurlandı.

Yardım toplama merkezi 
önünde düzenlenen uğurla-
ma töreninde konuşan Müftü 
Abdurrahim Kocagöl 15 gün-
de iki tır kıyafetin toplandığı-
nı belirterek şunları kaydetti: 
“Yardım kampanyamıza um-
duğumuzdan ve beklediğimiz-
den daha çok bir bağış oldu. 
Hayır, sahiplerini kutluyorum. 
Kampanyamıza destek veren 
öncelikle yardım merkezimiz-
de nöbet tutan personelimiz 
başta olmak üzere herkese ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.” Der-
nek Başkanı Şafak Soy, halkın 
dikkatini Türkmenlere çekmek 

istediklerini söyledi. Daha önce 
de Türkmenlere yardım tırı 
yolladıklarını anımsatan Soy, 
“Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
yapmış olduğumuz bir protokol 
doğrultusunda, bu çalışmaları-
mızı Türkiye genelinde yürü-
tüyoruz. Sizin bakış açınızdan 
gardıroplarınızı temizleme gibi 
gördüğünüz, çöpe atmaya kıya-
madığımız ikinci el eşyalar bun-
lar. Bu kıyafetler Ankara’daki 
genel merkezimize ulaştıktan 
sonra kuru temizleme ve ay-
rıştırma ünitesine gidecek. 
Yıkama, ütüleme ve paket-
lemeden sonra ihtiyaç sahibi 
Türkmenlere ulaştırıyoruz. Ben 
katkıda bulunan tüm yetkililere 
teşekkür ederim.” Kaymakam 
Yunus Fatih Kadiroğlu ve Bele-
diye Başkanı Yalçın Ertaş’ın ko-
nuşmalarının ardından yardım 
tırları dualarla uğurlandı.
n AA

Karapınar’da obruklara 
bir yenisi daha eklendi

Konya’dan Osmanlı 
Türkmenlerine yardım 
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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
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

 

PE100 BORU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası   : 2019/429057
1-İdarenin
a) Adresi    : Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi 2/A 42060 
       Nalçacı SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322216100 - 3322354634
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@koski.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı   : 2 KALEM 30.000 m. PE100 BORU Ayrıntılı bilgiye
        EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
       şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    : KOSKİ TATLICAK ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
c) Teslim tarihi    : SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN
       20 GÜN İÇERİSİNDE İHALE KONUSU MALLARIN 
       TAMAMI TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN
       MAH. ALBAYRAK CAD. NO:38 SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati    : 08.10.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge, standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu  gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1.Sanayi sicil belgesi
2.Kapasite raporu
3.İmalat yeterlik belgesi
4.Yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
İsteklinin yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
POLİETİLEN BORU SATIŞLARI
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. 
ALBAYRAK CAD. NO:38 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

BORU SATIN ALINACAKTIR
KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1048626

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNA VE CNC DİK İŞLEM 

* CNC TORNA VE CNC İŞLEME 

MERKEZİ OPERATÖRLERİ

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. 
BÜSAN O.S.B 

10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 
Tel :  0 332 345 28 59 
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KTO Karatay üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Ünsaçar, Konya’nın tarımsal makine ve 
ekipmanlar, metal işleme, araç üstü ekipman ve savunmada Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden olduğunu söyledi

‘Makine sanayinde
ülkenin lokomotifiyiz’

Konya’da makine sanayii konu-
sunda değerlendirmelerde bulunan 
KTO Karatay Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk 
Ünsaçar, “Konya, tarımsal makine 
ve ekipman üretiminde Türkiye li-
deri, metal işlemede Türkiye paza-
rının yüzde 45’ine hâkim, araç üstü 
ekipmanda Türkiye pazarının yüzde 
70’ine sahip ve savunma sanayiinde 
Türkiye’de ilk beştedir.” dedi.

Makine sektörü mamullerinin 
hemen tüm diğer sektörlerin yatırım-
larında yer aldığını ve bu makinelerin 
verimliliği ve gelişmişliğinin rekabet 
gücüne etki ettiğini dile getiren Prof. 
Dr. Faruk Ünsaçar, “Yaklaşık 45 bin 
KOBİ ile Türk ekonomisinin en dina-
mik şehirlerinden biri olan Konya, 9 
organize sanayi bölgesi ve 2 teknoloji 
geliştirme bölgesi ile gelişmiş bir sa-
nayi altyapısına sahiptir” diyen KTO 
Karatay üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Ün-
saçar, “İstihdam oranı yüzde 52,1, 
işgücüne katılım oranı yüzde 55,5, 
işsizlik oranı yüzde 6,2 olan Konya 
sanayii belli tür ürünlere dayalı olma-
yıp oldukça geniş bir sektörel alanda 
üretim yapılmakta, diğer bir ifade ile 
makine sanayiinden kimyaya, teks-
tilden otomotiv yedek parçaya, elekt-
rik-elektronikten gıdaya, ambalajdan 
kâğıt sanayiine kadar oldukça değişik 
üretim alanlarında faaliyet göster-
mektedir” diye konuştu.
KONYA, ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANDA 

TÜRKİYE PAZARININ YÜZDE 
70’İNE SAHİP

Konya’nın başta savunma sana-
yii olmak üzere birçok sektörde lider 
olduğuna değinen Ünsaçar, “Tarım-
sal makine ve ekipman üretiminde 
Türkiye lideri, metal işlemede Tür-
kiye pazarının yüzde 45’ine hâkim, 
araç üstü ekipmanda Türkiye pazarı-
nın yüzde 70’ine sahip ve savunma 
sanayiinde Türkiye’de ilk beştedir. 
Bu güçlü sanayi yapısı ile Konya’nın 
ihracatı 38 ilimizin toplamından 
fazladır. Konya, 2018’de 1,8 milyar 
dolarlık ihracatla Türkiye 13.’südür. 
İmalat sanayii ihracat payının top-
lam ihracat içerisindeki payı yüzde 
93,3’tür.” ifadelerini kullandı.

‘İHRACATIN İTHALATI 
KARŞILAMA ORANI

 YÜZDE 196’DIR’

Sadece Konya ve çevre illerin 
makine sanayii göz önüne alındığın-
da uzun yıllar istihdamda problemler 
yaşanmayacağını aktaran Ünsaçar, 
“Konya ithalatta 2018’de 908 mil-
yon dolar ithalat ile Türkiye 18.’sidir. 
Konya’nın dış ticaret fazlası yaklaşık 
877 milyon dolardır. En fazla dış tica-
ret fazlası veren 6. il konumundadır. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 
yüzde 196’dır.Yani güçlü sanayi ya-
pısı ve sanayi ürünlerinin üretimi sa-
yesinde ihracatı, ithalatının yaklaşık 
iki katıdır. Konya sanayiinin yukarıda 
özetlenen başarı tablosunda büyük 
katkıları olan makine mühendisliği, 
en kadim mesleklerden biri olarak, 
haklı gururunu ve itibarını daha nice 
yıllara taşıyacaktır. Sadece Konya 

sanayii dikkate alınarak bile makine 
mühendisliği mesleğinin iş bulma 
ve istihdam açısından gelecek on yıl-
lar boyunca problem yaşamayacağı 
görülebilir. KTO Karatay Üniversi-
tesi Makine Mühendisliği Bölümü; 
sanayiinin içinden gelen öğretim 
elemanları ile sanayinin ihtiyaçları-
nı doğru değerlendirerek yürüttüğü 
eğitim-öğretim faaliyetleri sonucu,” 
İş Arayan Değil İşte Aranan” makine 
mühendisleri yetiştirmektedir. Eği-
tim öğretim faaliyetlerinin üçte biri 
İngilizce olarak yürütülen bölümden 
mezun olan makine mühendisleri 
Konya sanayii dışında Türkiye’nin en 
itibarlı kuruluşlarında ve yurtdışında 
da kolayca iş bulabilmektedir.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Göksu’dan gelen su Konya Ovası’yla buluştu

Konya Ovası Projesi (KOP) 
kapsamında Yukarı Göksu Hav-
zası’ndan getirilen su, Türkiye’nin 
“tahıl ambarı” olarak nitelendi-
rilen Konya Ovası’nda toprakla 
buluştu. KOP’un Konya-Çumra 3. 
Merhale etabında işletmeye alı-
nan Bağbaşı Barajı ile Yukarı Gök-
su Havzası suyu, önce Mavi Tünel 

daha sonra yapımı tamamlanan 
Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı 
vasıtasıyla Konya Ovası’na ak-
tarılıyor. Yaklaşık 125 kilometre 
uzunluğundaki AHİ Kanalı hem 
sulamaya katkı sağlıyor hem de 
yeraltı suyunu besliyor. Devlet Su 
İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt 
Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 

yüzyıllık projeyi hayata geçir-
diklerini belirtti. AHİ Kanalı’nın 
DSİ’nin önemli projelerinden 
biri olduğunu vurgulayan Aydın, 
şunları kaydetti: “Göksu Havzası 
sularını Konya Kapalı Havzası’na 
ulaştıran önemli projelerden biri 
olan AHİ Kanalı’nın performans 
testlerine başlandı. Hidrolik ola-

rak suyun Hotamış Depolama-
sı’na iletimi gerçekleşti. Konya 
Ovası’ndaki büyük tarım arazile-
rinin modern sistemle sulanması-
nı sağlayacak olan sulama proje-
lerimiz hızla devam ediyor. Böyle 
büyük projelerin hayata geçmesi 
kolay değil.”
n AA

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 
düzenlenen en hızlı posta gü-
vercini yarışmasında Konya’nın 
Kulu ilçesinden salıverilen 136 
güvercin normalde 600 kilomet-
re, kuş uçumu 430 kilometreyi 
sabaha kadar uçarak Nazilli’de 
tamamladı. Yarışmada yaşanan 
teknik bir arıza nedeniyle yarışta 
en hızlı 9 güvercin ise birincilik 
kupasına ortak oldu.

Nazilli Belediye Başkanı Kür-
şat Engin Özcan’ın da katıldığı 
2. Nazilli Arena Posta Güvercini 
Yarışması kupa ve ödül törenin-
de birinciliği elde eden 9 güver-
cinin sahibi ise yaşanan sürpriz 
nedeniyle tek kupa ile hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Nazilli Güver-
cin Derneği tarafından organize 
edilen ve beş etaptan oluşan ya-
rışmanın galibi güvercinler ise 
çıkartılan açık artırma ile yeni 
sahipleri tarafından yüksek üc-
retlerle el değiştirdi. İlk etapta 
4 binlere ulaşan güvercinler için 
internet sitesi üzerinden açık 
artırmanın devam edeceği ve 
rakamların çok daha fazla yük-
seleceği belirtildi.

Geçtiğimiz Şubat ayında ya-
rışa hazırlanmak üzere Almanya 
başta olmak üzere Mardin, Ga-
ziantep, İstanbul, Edirne, Bursa, 
İzmir, Manisa, Antalya, Ankara, 
Eskişehir ve Aydın illerinin baş-
ta olduğu onlarca ilden getirile-
rek Nazilli’deki posta güvercini 
yetiştirme ve yarış alanına tes-
lim edildi.

Birbirinden değerli posta gü-
vercinlerinin yavruları bakım ve 

uçuş antrenmanları ile yarışlara 
hazırlandı. 5 etaptan oluşan ya-
rışların ardından kuş uçuşu kilo-
metre hesabı ile 430 kilometre 
olan Konya’nın Kulu ilçesinden 
salınan kuşlar yeniden yetiştiril-
dikleri yer olan Nazilli’ye döndü. 
Evine en hızlı dönen kuşların 
derece yaptığı yarışta yaşanan 
teknik arıza nedeniyle ilk gelen 
9 kuşa birincilik verilmek zo-
runda kalındı. Teknik arızanın 
düzelmesinin ardından ise diğer 
dereceler oluşturuldu.

Yarış sonunda düzenlemen 
ödül töreninde ise yarışan posta 
güvercinlerinin sahipleri Nazil-
li’de buluştu. Kupalar ve ödüller 
sahiplerini bulurken yaşanan 
teknik arıza nedeniyle 9 güver-
cine birincilik verilince büyük 
ödül olan 15 bin TL 9’a bölün-
dü. Birinciye verilecek olan ku-
panın tek olması nedeniyle de 
aynı kupa temsili olarak 9 kez 
el değiştirdi. Çekilen hatıra fo-
toğraflarının ardından dernek 
yönetimi tarafından 8 tane daha 
birincilik kupası yapılacağı ve 
sahiplerine teslim edileceği be-
lirtildi.

Yarışa katılan ve 5 kupa ala-
rak büyük bir başarıya imza atan 
ve finalde de 2 kupa alan İzmir-
li hobicilerden İmdat Erdin ise, 
“Biz birlikte eğleniyoruz. Herke-
si de bu eğlenceye davet ediyo-
ruz. Dostluk ve kardeşliğin ismi 
olan güvercin ortak noktamız. 
Yarışmada emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum” dedi.
n İHA

Posta güvercinleri 
Konya’dan Aydın’a uçtu

Karatay Belediyesi’nden vatandaşa aşure ikramı

Karatay Belediyesi, Muharrem 
Ayı ve Aşure Günü dolayısıyla Azi-
ziye Camii önünde vatandaşlara 
Aşure ikramında bulundu. Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Aşure’nin dayanışmanın ifadesi, 
birlik ve beraberliğin simgesi ol-
duğunun altını çizerek, “Asırlardır 
farklılıklarını ahenk içinde güzel 
bir tada dönüştüren milletimiz, in-
şallah bu etkinliklerle de birlik ve 
beraberliğimiz daha da pekişecek-
tir” dedi.

Karatay Belediyesi, birlik bera-

berlik ve dayanışmanın en güzel 
örneğinin yaşandığı “Muharrem 
Ayı”nda vatandaşlara aşure ikra-
mında bulundu. Kazanın başına 
geçen Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, kendi elleriyle hem-
şehrilerine Aşureyi ikram etti. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, vatandaşların yoğun ilgi gös-
terdiği etkinlikte Muharrem ayı ve 
Aşure gününün önemine değine-
rek Muharrem ayının ve Aşurenin 
hayırlara vesile olmasını diledi.

BU AYIN ÜMMETİMİZ İÇİN ÇOK 

FARKLI BİR ÖNEMİ VAR
Başkan Hasan Kılca, “Ümmeti-

miz için büyük önem arz eden Mu-
harrem Ayı’na girdik. Muharrem 
ayı, birçok peygamber ve ümmet-
leri için hayırlı olaylara vesile olan 
önemli bir ay olarak biliniyor. İslam 
tarihinde bir dönüm noktası olan, 
alemlere Rahmet olarak gönderi-
len Peygamberimiz Hz. Muham-
med’in hicreti esas alınarak, Hicri 
yılbaşı kabul edilen muharrem 
ayına yeniden ulaşmanın sevin-
ci içerisindeyiz. Muharrem ayı ve 

Aşure gününün inanç tarihimizde 
önemli bir yeri vardır. Ortak hafı-
zamızda yer eden Hazreti Hüseyin 
ve pek çoğu Ehl-i Beyt’ten olan 70 
kişinin Kerbela Çölü’nde hunharca 
şehit edilmesi, Muharrem Ayı’nda 
gerçekleşmiştir. Bu vesileyle Rah-
met Peygamberi Hz. Muhammed 
Mustafa’yı, Serdarı Şüheda Hz. 
Hüseyin’i, ve Ehl-i Beyt’i bir kez 
daha hürmetle yad ediyorum” ifa-
delerini kullandı.
BU GÜNLER SAYESİNDE BİRLİK 
VE BERABERLİĞİMİZ DAHA DA 

PEKİŞİYOR
Aşurenin içerisinde çeşit çe-

şit yiyeceklerin bulunduğunu söz 
konusu yiyeceklerin her birinin 
de tadının farklı olmasına rağmen 
aynı kazanda pişirildiğinde apay-
rı bir tat oluşturduğunu belirten 
Başkan Hasan Kılca, sözlerini şöy-
le tamamladı: “İşte insanlar da 
çeşit çeşittir. Nasıl aşurede birle-
şen yiyecekler aşureye güzel bir 
tat veriyorsa, her çeşit inançtan, 
kültürden, etnik yapıdan insan da 
bir araya geldiğinde, birlik oldu-

ğunda aynı aşurede olduğu gibi 
bambaşka bir güzellik kazanıyor. 
Milletimiz de işte aşure misali asır-
lardır farklılıklarını ahenk içinde 
çok güzel bir tada dönüştürüyor. 
Karatay Belediyesi olarak bizler de 
bu kıymetli ayda bu anlayışla bir-
lik ve beraberliğimizi pekiştirmek 
amacıyla hemşehrilerimize aşure 
ikram ettik. Ben, bu vesileyle Mu-
harrem Ayı’nın tüm İslam âlemi 
ve insanlık için hayırlara vesile ol-
masını diliyorum.”
n HABER MERKEZİ
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Alaaddin ALADAĞ ile

ŞEHİR
SOHBETLERİ

alaaddin_aladag

Mustafa Dursun kimdir? 
16.04.1986 Ağrı / Eleşkirt doğumlu, ilk-orta ve lise eğitimini 
Konya’da tamamlamış sonrasında üniversite eğitimi için ailesinden 
yüzlerce kilometre uzağa KARS a giderek üniversite eğitimini 
tamamlamış çizgi tutkunu bir eğitimciyim. Konya’da ikamet 
etmekteyim.
Eğitimci bir ailenin çocuğu olarak baba mesleği öğretmenliği 
seçtim. Yaklaşık 8 yıldır da eğitim sektörünün farklı kademelerinde 
görev yapmaktayım. 

Hayatı çizerek anlatıyor
Dededen aldığı karikatüristlik mirasını sürdüren Mustafa Dursun, kendince ortaya koyduğu çizgilerle hayatı 
anlatıyor. Karikatüristliğin zor bir iş olduğuna değinen Dursun, “Pirincin içindeki taşı bulmak lazım” diyor  

Karikatüristlik önemli sanat 
alanlarından biri olarak dikkat çeki-
yor. Özellikle sosyal medyanın yay-
gınlaştığı son dönemlerde, ülkemiz-
de ve dünyada gelişen her türlü olay 
karşısında ortaya konulan bakış açı-
sıyla daha fazla kitlelere ulaşan ka-
rikatüristler, bu yolla kendilerini de 
geliştiriyorlar. Bu anlamda karikatü-
ristlik önemli bir noktaya gelmiş du-
rumda. Konya’dan bu alanda önemli 
işler ortaya koyan karikatürist Mus-
tafa Dursun, karikatüristlikle ilgili 
önemli açıklamalarda bulundu. Ka-
rikatüristliğin kendisine deden geç-
tiğini belirten Dursun, karikatürle-
rinde ilham kaynağının ise hayatın 
ta kendisi olduğunu kaydetti. 

Sizi öğretmen olmaya 
yönlendiren sebep neydi? Niçin 

eğitimci oldunuz?
Bir önceki soruda belirttiğim 

üzere babam öğretmendi ve rol 
model olarak hayatım boyunca onu 
örnek aldım. Kendisi de benim gibi 
sanatla ilgilenen bir eğitimciydi. Bir-
çok yönümüzle benzediğimiz için 
benim meslek seçimimde etkin rol 
oynadı. Kendimi bildim bileli ailece 
eğitim sektöründe yer alıyoruz ve di-
yebilirim ki tüm sosyal çevremiz de 
bu yönde gelişti. Bir konuyu ya da 
bir durumu anlattıktan sonra karşı 
tarafta bıraktığı etki ve anlama du-
rumu beni hep etkiledi. Kendimi de 
bu yöne yatkın olarak tanımladığım 
için mesleğimi bu özgüvenle seçmiş 
oldum. 

Öğretmenliğinizin yanı 
sıra karikatür sanatıyla da 

ilgilendiğinizi biliyoruz. Karikatür 
sanatına nasıl başladınız?
Büyük dedemiz bir taş şekil-

lendirme işiyle uğraşırmış. Kendisi 
1910’lu yılların başında Rusya’ya 
esir düşmüş ve bu sırada sanatını 
ilerletmiş. Sonrasında esaret hayatı 
bitmiş ve memleketinde taş işleme 
sanatına devam etmiş. O dönemler-
de çok sıkıntı yaşamış ama sanatını 
hiç bırakmamış. Sanata yatkınlığı-
mızın dedemizden geldiğini düşü-
nüyorum. Babam da ben yaşlarda 
uzun yıllar yağlı boya tablo ve hat 
sanatı ile ilgilenmiş. Küçükken ha-
tırlarım tabloları evin her yerinde 
asılıydı. Babamızın sanata olan ilgi-
sini görünce bir yerden başlamaya 
itti beni. Maddi durumumuzun pek 
iyi olmadığı yıllarda özel bir okulda 
indirimli okumak nasip oldu. Sı-
nıf arkadaşlarımla aramızdaki gelir 
uçurumu o dönemde beni çok etki-
lemişti ve kendimi soyutlamıştım. 
Teneffüslerde sınıfta sürekli çizgi 
film karakterleri çizmeye başladım.

Etrafımdakilerin hoşuna da git-
tikçe çizgiler beni iyice içine çekme-
ye, kendi büyülü dünyasına davet 
etmeye başladı. Para karşılığı çizme-
ye başladığım ve kendi harçlığımı 
çıkardığım dönemler benim dönüm 
noktam oldu… Sonrasında devamı 
geldi zaten.

Karikatür sanatının geçmişinin 
batıda Rönesans Dönemine 

kadar gittiğini biliyoruz. Acaba 
karikatürün Türk tarihindeki 

gelişimi nasıl olmuş?
1870’ten 1873’e kadar haftada 

üç gün yayımlanan Teodor Kasap 
tarafından çıkartılan ilk Türkçe mi-
zah dergisi Diyojen’de Ali Bey, Na-
mık Kemal, Ebüzziya Tevfik, Ahmet 
Mithat Efendi gibi devrin önde gelen 
edebiyatçıları yer almıştır. Sonrasın-
da 1908’de İkinci Meşrutiyet Döne-
mi’nde ancak 36 sayı yayımlanan 
mizah dergilerinden Boşboğaz ve 
Güllabi’nin sahibi Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’dır. Derginin yazı kadro-
sunda Ahmet Rasim de vardır. Ka-
rikatür aslında Avrupa’dan esinlene-
rek başlanılmış bir sanat dalı olduğu 
düşünülse de asıl temelini minyatür 
sanatının oluşturduğunu düşünü-

yorum. Batının bilimdeki hırsızlığını 
sanat dallarında da göstererek bizim 
sanat eserlerimizden aldığını düşü-
nüyorum.
Karikatür konusunda Konya’nın 

yeri neresi? Birazcık da Konya’da 
bu sanatın gelişimiyle ve 

günümüzdeki durumuyla ilgili 
bilgi verebilir misiniz?

Sağ olsun Konya Büyükşehir Be-
lediyemiz 2 yıl öncesine kadar Konya 
Meslek Edindirme (Komek) merkez-
lerinde tarafıma kurs açtı ve destek-
ledi. Bu sayede sayısını hatırlayama-
dığım öğrencilerim oldu hatta orada 
tanıştığım öğrencilerimle özelde iş 

yapma imkânı buldum. Bu tarz çağı-
mız sanatlarının öğretildiği kursların 
açılması hem Konya adına hem de 
ülkemiz adına büyük şans olduğunu 
düşünüyorum. Zaman ayırmayı ve 
odaklanmayı gerektiren karikatür 
sadece çizim yeteneği ile çözülebile-
cek bir iş değil. Aynı zamanda mizah 
yönünüzün de gelişmiş olması, ha-
yata bakışınızın da herkesinkinden 
farklı olması lazım. Özetle pirincin 
içindeki taşı bulmak lazım. 

Karikatür çizerken nelerden 
esinleniyorsunuz, neler size 

ilham kaynağı oluyor? 
Karikatür de kendi içerisinde 

branşlara ayrılmakta. Uzun yıllar 
çizgi film karakterlerine odaklanarak 
çizim yeteneğimi geliştirdim. Sonra-
sında siyasetin ağır bastığı dönem-
lerde siyasi karikatürlere yöneldim. 
Şimdi sadece ülkemize değer katmış 
ve tarihe iz bırakmış karakterleri çiz-
meye çalışıyorum yani portre karika-
türe yöneldim. Tabii her dönemde 
etkilendiğimiz durumlar ve şartlar 
farklılık gösterdi. Temel ilham kay-
nağım hayatın ta kendisi. Yaşımızı 
aldıkça hayata bakışımız değişiyor 
ve sanatımızda bu değişimlerden 
etkileniyor.

Bugüne kadar haberleri izleye-
rek elime kalemi ve kâğıdı aldığım 
olayları incelediğimde ülkemizin si-
yasi gidişatının ön planda olduğunu 
düşünüyorum ki örnek olarak gezi 
olaylarını verebilirim. Gezi olayları 
sırasında tüm sosyal medya hesap-
larım şikayetler üzerine askıya alın-
dı. O dönem kesinlikle ülkem adına 

bir şeyler yapmam gerekiyordu ve 
ülkeme zarar veren bu olayı her yö-
nüyle ele aldım.

Karikatürle ilgili 
yayımlanmış bir albümünüz 

ya da proje halinde 
bir çalışmanız var mı? 
Çalışmalarınız bugüne 

kadar hangi yayın 
organlarında yer aldı?

2012 yılında Doğu Anadolu 
bölgesinin ilk karikatür sergisini aç-
tım. Misvak ve Sumak gibi dünya 
görüşüme yakın online dergilere çi-
zimler verdim. Bunun dışında kendi 
çapımda ülkeme katkıda bulunacak 
araçlar tasarladım ve çizerek proje 
olarak gönderdim. Bir kısmını da 
halen çizmekteyim. Şunu söylemek 
istiyorum çizim yeteneğinizi gelişti-
rirseniz soyut olan hayallerinizi res-
medebilir ve toplumumuzu faydalı 
projeler haline getirebilirisiniz.
Son olarak karikatüre heveslenen 

ve bu işe başlamak isteyen 
çocuklara, gençlere neler tavsiye 

edersiniz?
Karikatür okurlarının çoğu işin 

mizah kısmıyla ya da çizgi kısmıyla 
ilgileniyor. Bu iki kısmına da hâkim 
olmak gerekiyor. 

Çizim yeteneğinizi geliştirdikten 
sonra bunu vücudunuzun bir par-
çası olarak şekillendirir ve kabulle-
nirseniz zamanla uçuk düşünceleri 
resmetme, farklı bakış açınızı kâğı-
da aktarma isteğiniz tavan yapıyor. 
Üşenmeden, zamana yayarak ve 
istikrarlı bir şekilde sarılmak gere-
kiyor…
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Selçuklu Belediyesi, Konya’nın en işlek caddelerinden biri olan Yazır Mahallesi’ndeki Elmalı Hamdi 
Hoca Caddesi’nde sürdürülen asfalt çalışmalarını tamamladı. Cadde tamamen yenilendi

Elmalı Hamdi Hoca 
Caddesi yenilendi
Selçuklu Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğü, ilçe genelinde sürdürdü-
ğü çalışmaların yanı sıra büyük cad-
delerde de asfalt yenileme çalışma-
ları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 
Yazır Mahallesi’nde bulunan Elmalı 
Hamdi Hoca Caddesinde sürdürülen 
asfalt çalışmaları ile cadde tamamen 
yenilendi.

Selçuklu’da 2019 yılı için belirle-
nen 100 bin ton asfalt hedefine adım 
adım yaklaşıyor.İlçe genelinde 30 
ekiple sürdürülen altyapı çalışmaları 
kapsamında önemli güzergahlarda 
da asfalt yenileme çalışmaları yapı-
lıyor. Selçuklu’nun hızlı gelişen ve 
yoğunlaşan mahallelerinden Yazır 
Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlü-
ğünce önceden belirlenen program 
dahilinde ekipler yoğun bir şekilde 
çalışıyor. Elmalı Hamdi Hoca Cadde-
si’nde yapılan asfalt çalışmalarında 
sona gelinirken,  ulaşım ağının ge-
nişletildiği ana caddelerde bölgedeki 
trafik yoğunluğunun azaltılması he-
defleniyor.

Selçuklu Belediyesi olarak altya-
pıda da önemli hizmetler yaptıklarını 
ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemizin her 
bölgesinde belirlenen noktalarda 

ekipler altyapı, yol genişletme, asfalt 
serimi, asfalt tamiri, kumlama ve 
tretuvar çalışmaları yapıyor. Önce-
den belirlenen program kapsamın-
da30 ekiple Selçuklu’nun altyapısını 
tamamlamaya çalışıyoruz. Elmalı 
Hamdi Hoca Caddesi üzerinde yapı-
lan asfalt çalışmaları ile Beyhekim ile 
Şafak Caddesi 6 km’lik bir ana arter-
le birbirine bağlanmış durumdadır. 
Yaklaşık 10 metreyi bulan genişlik-
le Konya’nın önemli güzergahlarda 
asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Her güzergâhta 2’erden 4 şerit ol-
mak üzere yan yolları ile birlikte top-

lam 10 bin metrekare alanda satıh 
kaplama, parke, bordür ve orta refüj 
çalışmalarımız yapılmaktadır. Şehri-
mizin en hızlı gelişen bölgelerinden 
biri olan Yazır Mahallesinde hemşeh-
rilerimiz için modern fiziki altyapıya 
sahip yaşam kalitesi yüksek hizmet-
leri sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Belediye olarak her mahallede 
önceden belirlenen ihtiyaç planına 
göre hizmetlere yön verdiklerini ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı; “Planlı ve prog-
ramlı çalışmaya önem veriyoruz. Her 
mahallede farklı bir çalışma yapılıyor,  

bu çalışmalar mahalle halkımızın ve 
muhtarlarımızın görüşleri doğrultu-
sunda şekilleniyor. İlçemizde altyapı 
hizmetlerine büyük önem veriyoruz. 
Şehircilik açısından Türkiye’nin en 
önemli metropol ilçeleri arasında yer 
alıyoruz. Altyapıdan imara, kültür-
den sanata her alanda hizmetlerimiz 
birer birer gerçekleşmektedir. Yeni 
nesil asfalt plentimiz başta olmak 
üzere teknolojinin tüm imkanlarını 
kullandığımız altyapı çalışmalarına 
sezon boyunca devam edeceğiz” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Çatıda yürekleri ağza getiren çalışma
Aksaraya’da, sabahın erken 

saatlerinde kameralara yansıyan 
görüntüler, vatandaşların da yü-
reğini ağzına getirdi. Saatlerce 
çalışan işçiler öğle saatlerinde 
mola verirken yine çatının üstün-
de oturarak içecek ihtiyaçlarını 
karşıladı. İşçiler, hiçbir iş güven-
liği tedbir almadan çalışmalarını 
sürdürdü.

Gördüğü manzara karşısında 
şaşkınlığını gizleyemeyen İsmail 
İpek (49) isimli vatandaş, işçilerin 
cambaz gibi ip üstünde oynadığı-
nı belirterek, “Aksaray’da inşaat 
sektöründe çalışan işçi arkadaş-
larımızın iş güvenliği yok. Bu en 
büyük eksikliğimiz. Ne baret, ne 
emniyet kemeri, millet evinde ço-
luğuna çocuğuna rızk kazanmak 
için tabiri caizse cambaz gibi ipin 
üstünde oynamakta. Buna yetki-
lilerin, bütün inşaat sektöründe-

ki müteahhitlere, zorunluluk var 
ama uyan yok. Bunların takibi, ta-
kip edilmesi; şu anda arkamızdaki 
binanın çatısında çalışan arkadaş-
larımız tabiri caizse ölümle burun 
buruna. Belki de akşama evine 
çocuğunun yanına gidip gideme-
yeceğinin garantisi yok” dedi.

‘TÜRKİYE’DE YILDA 3 BİN 
İNSANIMIZ İŞ KAZASINDAN 

ÖLÜYOR’

İş güvenliği ve iş sağlığı ya-
sasının Türkiye’de 2012 yılında 
uygulanmasına başlandığını be-
lirten İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
Uzmanı Özhan Türemiş, inşaat 
çalışmaları kapsamında herhangi 
bir denetimin yapılmadığına dik-
kat çekti. Yasanın uygulanması 
aşamasında ciddi sıkıntılar oldu-
ğunu ifade eden Türemiş, “Ülke-
mizde 20 Haziran 2012 tarihinde 

6331 sayılı yasa gereği zorunlu 
hale gelen iş sağlığı ve güvenliği 
uygulaması yaklaşık 7 yıldır uy-
gulanmakta. Yalnız şu anda in-
şaatlarda denetim eksikliği var. 
Bir işçiyi, hatta çalışan 3-5 işçiyi 
çatıda çalışırken gördük ve hiçbir 
iş güvenliği önlemi olmadan ça-
lışma yapmakta. Ne bir üzerinde, 
kafasında baret, ne ayağında çelik 
burunlu bir ayakkabı, ne bir ye-
lek ve en önemlisi de paraşüt tipi 
dediğimiz emniyet kemeri yok. 
Allah korusun bir ayağının kay-
masında, yüksekte çalıştığı için 
tansiyon düşmesinde oradan dü-
şüp ölümle sonuçlanabilecek bir 
iş kazası meydana gelebilirdi. O 
nedenle Türkiye’de ben yetkilile-
rin özellikle bu anlamda denetim-
leri artırması gerektiğini düşünü-
yorum” dedi.
n İHA

Kültür ve edebiyat camia-
sının sevilen isimlerinden Şair 
ve Yazar Ayşe Karaca, ilk eseri 
Gülüm Dedem adlı hikaye ki-
tabı için Sille Kozana Kafe’de 
imza günü düzenledi. Karama-
noğlu Mehmet Bey Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hüseyin Muşmal, Selçuk 
Üniversitesi Fen Fakültesinden 
Prof. Dr Bekir Çakır, Araştır-
macı Yazar Zeki Oğuz, Hacıkay-
mak Mahallesi Muhtarı Mustafa 
Kaymak, Selçukya Kültür Sanat 
Derneği müdavimleri ve bir 
çok kitapseverin katıldığı imza 
gününde konuşan Yazar Ayşe 

Karaca, “Gün vardır ki geçmişi, 
masum çocukluğunuzu özler, 
olmayacağını bile bile geri dön-
mek, o güzel günleri tekrar ya-
şamak istersiniz… İşte “Gülüm 
Dedem” de bu duyguyla çıktı 
ortaya. İstedim ki çocuklarımız 
bizim zamanımızda çocuklar, 
dedeler, babaanneler ve köy ha-
yatı nasıldı, neler yaşanıyordu; 
onları öğrensinler, hayalî de olsa 
o günlere gidebilsinler. İnşallah 
başarmışımdır” dedi. Program 
kitapseverlere çay ve pasta ik-
ramının akabinde çekilen hatıra 
fotoğrafları ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Hadim Belediye Başkanı Ah-
met Hadimioğlu, Hadim Devlet 
Hastanesini ziyaret etti. Hadi-
mioğlu, ziyaret sırasında hasta-
ne Başhekimi Barış Balasar’dan 
hastalar ve hastanenin durumu 
hakkında bilgi aldı. Hadimioğ-
lu ziyaretinde şunları kaydetti: 
“Bizler hastanelerde yatan va-
tandaşlarımızın en kısa sürede 
sağlıklı günlere dönmeleri için 
onlara moral vermek, yalnız ol-
madıklarını hissettirmek, ihtiyaç 
duydukları desteği sağlamak 

için buradayız ve yanlarındayız. 
Ben bu bağlamda gece, gündüz 
demeden görevlerini yapan has-
tane personellerimize, doktor-
larımıza, hastane yönetimimize 
hastalarımıza göstermiş olduk-
ları yakın ilgiden dolayı teşek-
kür ediyorum. Hasta ve hasta 
yakınları da memnuniyetlerini 
dile getirdi. Sağlık çalışanlarımız 
da hastalarımızın sağlığıyla ya-
kından ilgileniyorlar. Allah tüm 
hastalarımıza şifalar versin.”
n AA

Yazar Ayşe Karaca
ilk kitabını imzaladı

Başkan Hadimioğlu
hastaneyi ziyaret etti

‘Şiddetin her türlüsüne karşı olmalıyız’
Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi (NEÜ) Aile ve Gençlik Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi Ku-
rucu Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. Barbaros Yalçın, 
şiddet olaylarına ilişkin, “Şidde-
tin her türlüsü kötüdür. Sadece 
kadına değil kime yapılırsa yapıl-
sın her türlü şiddete karşı olma-
lıyız.” dedi. 

Yalçın, toplumun her türlü 
şiddete karşı olması gerektiğini 
söyledi. Şiddetin her türlüsü-
nün problem teşkil ettiğini dile 
getiren Yalçın, şiddeti ortadan 
kaldırmak için toplumsal olarak 
topyekün bir şekilde mücadele 
etmek gerektiğini savundu.  Şid-
deti “Sosyal hayattan silmek” 
adına toplumun birbirine sevgi 
ve saygıyla bağlanarak birlik içe-
risinde hareket etmesinin şart 
olduğunu dile getiren Yalçın, 
“Şiddetin her türlüsü kötüdür. 
Sadece kadına değil, kime yapı-
lırsa yapılsın her türlü şiddete 
karşı olmalıyız. Maalesef son za-
manlarda bu eylem giderek art-

maktadır. ‘Kadına ve erkeğe yö-
nelik şiddet’ diye ayrım yapmak 
aslında şiddetin artmasındaki 
altyapıyı oluşturuyor. Bu neden-
le bunun adını sınırlandırmamız 
çok yanlış olur. Burada çözüm 
yolu, şiddetin her türlüsüne kar-
şı olduğumuzun vurgulanması-
dır. Yine şiddetin ortadan kal-
ması da toplumun birbirine olan 
saygısının, sevgisinin, birliğinin 
ve beraberliğinin yeniden dizayn 
edilmesiyle mümkün olur.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

‘ŞİDDETİN TEMELLERİNDEN 
BİRİ DE ÇOK HIZLI 

ŞEHİRLEŞMEMİZDİR’
Şiddeti artıran unsurlardan 

birinin de şehir kültürünü yaşa-
yamamak olduğunu öne süren 
Yalçın, modern yaşam ile gele-
neksel yaşam arasında gidip gel-
diğini anlatarak bunun da prob-
lem teşkil ettiğini söyledi. Yalçın 
buna ilişkin, “Şiddetin temelle-
rinden biri de çok hızlı şehirleş-
memizdir. Toplumumuzun bir-
denbire şehir hayatına geçmesi 

temelde birtakım sorunların 
kaynağını oluşturdu. Yani hızlı 
bir şekilde şehir hayatına girince 
ne köylü kalabildik ne de şehirli 
olabildik. Şehrin kurallarının di-
zayn edilmesi sürecinde de nasıl 
cevap vereceğimizi bilmiyoruz.” 

ifadelerini kullandı. 
‘ÇOCUKLARIMIZI ÖĞRENİLMİŞ 

ÇARESİZLİĞE İTİYORUZ’
Türkiye’deki iç ve dış göç-

lerin de şehirleşme yaşantısını 
ile birlikte yaşama kültürünü 
olumsuz yönde etkilediğini dile 

getiren Yalçın, şehir kültürü-
nün dejenere olduğunu aktaran 
Yalçın, şunları kaydetti: “Şehir 
kültürünü dejenere eden nok-
talardan bir tanesi de eğitim 
sistemi içerisindeki belli yanlış-
lardır. Son yıllarda okullaşmanın 

dağılımına baktığımızda meslek 
liselerinin yeterince işlevsel ola-
madığını görüyoruz. Buralara 
giden çocuklar için ‘hiçbir yeri 
kazanamamış, bir şey olamamış 
en azından meslek okuluna git-
sin, diploma alsın’ diye düşünü-
yoruz. Halbuki meslek okuluna 
giden çocuk meslek edinerek 
işgücüne katılmalıdır. Ancak 
toplum olarak hatta daha en ba-
şında aileler olarak ‘okuyamadı 
bari meslek lisesine gitsin’ diyo-
ruz. Yani çocuklarımızı öğrenil-
miş çaresizliğe itiyoruz. Kendini 
yetersiz ve vasıfsız hisseden ço-
cuklarımız, doğal olarak kendisi-
ne bir hedef koymuyor. Meslek 
okulları dışında diğer okullarda 
da buna benzer öğrenilmiş ça-
resizlikler giderek artıyor. Boşta 
kalan bu çocuklar kafelere ve 
belli mekanlara giderek olumsuz 
hayatlarını paylaşıyor. Dolayısıy-
la daha sonra çocuklar şiddet, 
uyuşturucu ve alkol gibi kötü 
alışkanlıklara kapılabiliyor.”
n AA
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Müslümanlar için bir 
dönüm noktası olan hic-
ret, tarihte yeni bir sayfaya 
imza atmıştır. Hz. Ömer’in 
halifeliği döneminde hic-
retin gerçekleştiği gün, Hz. 
Ali’nin teklifiyle hicrî takvi-
min başlangıcı sayılmıştır. 
O günden itibaren de İslam 
âleminde 1 Muharrem hicrî 
takvimin başlangıcı olarak 
kabul görülmüştür.İslam 
alemi için bir milat olan hicret; Allah’a ve 
O’nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberi-
ne gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, 
hakikate, ilme, ve medeniyete yapılan 
yolculuktur.Hicret, Allah’ın rızası için; ana-
dan, babadan, evlattan, maldan, mülkten 
hatta candan vazgeçmenin ibretli ve me-
şakkatli bir öyküsüdür. İslam dinin birlik 
bütünlük mesajlarını bütün insanlığa 
ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun 
adıdır. Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, 
yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir..

MUHARREM AYI’NI 
NELER ÖNEMLİ KILAR?

1.HİCRİ YILBAŞI
Muharrem ayı, 12 ay ve 355 gün 

olan kameri yılın ilk ayıdır. Adından da an-
laşılacağı üzere, kameri yılda, güneş değil 
ayın hareketleri esas alınır. Hicrî tarih, Hz. 
Muhammed (s.a.s.)’in Mekke’den Medi-
ne’ye göç edişi ile başlar. Hicretin takvim 
başlangıcı olarak kabul edilmesi, Hz. 
Ömer devrinde olmuştur. Hz. Peygam-
ber’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği 
yıl (Miladi 622), İslâmî takvimin başlangıç 
yılı (Hicri 1) olarak, Muharrem ayı da bu 
takvimin ilk ayı olarak kabul edildi.

2. AŞURE GÜNÜ
İbni Abbas’ın şöyle dediği rivayet 

edilmiştir: “Hz. Peygamber Medine’ye 
geldiğinde, Yahudilerin Aşûre günü oruç 
tuttuklarını gördü. “Bu nedir?” diye sor-
du. “Bu hayırlı bir gündür. Bu, Allah’ın 
İsrail oğullarını düşmanlarından kurtar-
dığı, bu sebeple de Musa’nın oruç tut-
tuğu gündür” dediler. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber (s.a.s.), “Ben Musa’ya sizden 
daha lâyığım.” buyurdu ve hem kendisi 
bu günde oruç tuttu, hem de başkalarına 
oruç tutmalarını emretti.” (Buhârî,Savm, 
69; II, 251; Müslim, Savm, 127; I, 795) 
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmek-
ten sakınmanız için oruç, sizden önce-
kilere olduğu gibi size de farz kılındı.” 
(Bakara, 183) âyeti inince, Aşûre orucu 
isteğe bağlı hâle geldi.

MUHARREM AYINDA 
ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. İbn-i Abbas’tan 
rivayet edilen bir hadis-i 
şerîfte Peygamber Efen-
dimiz şöyle buyurmak-
tadır:

“Her kim Muharrem 
ayında Perşembe, Cuma 
ve Cumartesi günleri 
olmak üzere üç günü 
(peş peşe) oruçlu olarak 

geçirirse, o kimseye dokuz yüz sene (na-
file) ibadet etmiş sevabı yazılır.” (Safuri, 
Nüzhetül Mecalis: 1/156) Hicri Yılbaşı ve 
Muharrem Ayının önemi nedir | Aşure 
günü ne zamandır

AŞURE GÜNÜ MUHARREMİN 
KAÇINCI GÜNÜDÜR?

Aşure Günü ise Muharrem’in 10. 
günüdür. Bugünde Cenab-ı Hak on pey-
gamberine on çeşit ikramda bulunmuş. 
Bu günlerde oruç tutmak sevaptır.

AŞURE GÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?
Aşure paylaşmanın ve sevginin ifa-

desi, bolluk ve bereketin simgesidir. Mil-
letimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle 
bugün de; “farklılıkların ahenk içindeki 
ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” gibi 
kültürümüzün özünde hep var olan gü-
zellikleri devam ettirme bilincinde olup 
birbirinden farklı tatları aynı kazanda kay-
natıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşa-
manın tadına bakıp sevgiyi paylaşmaya 
devam etmektedir. Milattan önce Arap, 
İsrail ve Fars milletleri tarafından, Muhar-
rem ayının Aşure günü, kutsal kabul edi-
len ortak bir değerdir. Bugünün değerinin 
ve kutsallığının nedenleri şöyledir;

- Adem Peygamber’in işlediği gü-
nahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi.

- İdris Peygamber’in göğe yükseltil-
mesi.

- Nuh Peygamber’in gemisinin tu-
fandan kurtulması.

- Yakup Peygamber’in oğlu Hz. Yu-
suf’la kavuşması

- Musa Peygamber’in Kızıldeniz’i 
ikiye bölmesi..

- İsa Peygamber’in Doğumu ve 
ölümden kurtulup göğe yükselmesi..

- İbrahim Peygamber’in Nemrut’un 
ateşinden kurtulduğu gün.

- Musa Peygamber’in kavmini Fira-
vunun şerrinden kurtardığı gün.

- Yunus Peygamber’in balığın kar-
nından kurtulduğu gün.

- Eyüp Peygamber’in dertlerine şifa 
bulduğu gün.

MUHARREM AYI’NIN ÖNEMİ NEDİR? 

KONESOB Başkan Vekili ve Konya Tüpçüler Odası Başkanı Osman Alp’in annesi Vasfiye Alp 
79 yaşında vefat etti. Alp ailesini acı günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Vasfiye Alp dualarla 
son yolculuğuna uğurlandı

Konya Esnaf ve Sa-
natkârlar Odaları Birliği 
(KONESOB) Başkan Vekili 
ve Konya Tüpçüler Oda-
sı Başkanı Osman Alp’in 
annesi Vasfiye Alp 79 ya-
şında vefat etti. Merhume 
Vasfiye Alp’in cenazesi 
önceki gün İkindi nama-
zına müteakip Teyfikiye 
Cami’nde kılınan cenaze 
namazının ardından dua-
larla Uluırmak Mezarlığı-
na defnedildi. Alp ailesini 
acı günlerinde Konya Es-
naf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği (KONESOB) Başka-
nı Muharrem Karabacak, 
AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, 
KONESOB’a bağlı oda 
başkanları ile Alp ailesi-
nin  sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadı. Cenaze 
namazının ardından Alp 
ailesi taziyeleri kabul etti.  
Yenigün Gazetesi olarak 
merhume Vasfiye Alp’e 
Yüce Allah’tan rahmet 
yakınlarına ve sevenleri-
ne başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN 

Vasfiye ALP’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 

yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

KONESOB Başkan Vekili ve 

Konya Tüpçüler Odası Başkanı 

Osman ALP’in annesi 

AFAD Konya İl Müdürlüğü tarafından AFAD Konya hizmet binasında 2019 yılı Afetlere hazırlık 
kapsamında gerçekleştirecek olan temalar düzenlenen program ile basın mensuplarına tanıtıldı 

AFAD’dan 12 aya 12 tema
AFAD Konya İl Müdürlüğü 

tarafından AFAD Konya hizmet 
binasında 2019 yılı Afetlere ha-
zırlık kapsamında gerçekleşti-
recek olan temalar düzenlenen 
program ile basın mensuplarına 
tanıtıldı. Düzenlenen programa 
konuşan  Vali Yardımcısı Meh-
met Aydın, “İnsan faaliyetinin 
en önemli özelliği eğitimdir. 
Şuanda da bir konuda eğitim 
aldık.  Tabiat, doğa ve canlı her 
gün hareket ediyor. Afetlerde, 
maalesef doğanın hareketleri 
içerisinde mevcut. Afetlerden 
korkmayacağız fakat tedbir al-
mamaktan korkacağız. Doğanın 
bu hareketinin bir kısmı kendin-
den kaynaklanıyor, bir kısmı ise 
bizlerin fiziksel müdahalesinden 
kaynaklanıyor. Bizler Türk top-
lumu olarak afete hazırlık bir 
toplum değiliz. Ama buna hazır-
lıklı olmamız lazım. Yaşam kali-
temizi artırırken mutlaka Afetleri 
de aklımıza getireceğiz. Amacı-
mız en ufak yaşanılabilecek bir 
afette kendimizin zarar görmesi-
ne engel olmak” dedi 

AFETLERE HAZIRLIK 
YILI: 12 AY, 12 TEMA

Konya İl Afet ve Acil Durum 
(AFAD) Müdürü Yıldız Tosun, 
Afetlere  hazırlık yılı seferberliği 
başlamış olduğuna dikkat çeke-
rek, “Afet’e hazırlık yılı seferber-
liği başlamış bulunmaktadır. Her 
ay ile ilgili bir tema işlenmekte-
dir. Bununla ilgili projeler İçişleri 
Bakanlığı AFAD Başkanlığımız 
tarafından bir lansmanla tanıtıl-
mıştır.  Temel Afet Bilimci afet-
lere toplumsal duyarlılığın artırıl-
ması Afet  ülkesi olmamız sebebi 
ile afet’in bir yaşam kültürü ol-
ması sebebi ile ilkokul yaştan ha-
yatımızın sonuna kadar afetleri 
bilmekle sorumluluğu içerisinde  
insanlara bu eğitimi vermenin 

gayreti içerisinde Türkiye’de 
eğitim sıralamasında üçüncü sı-
rada bulunmaktayız.  Türkiye’de 
afetlere hazırlık kültürünün yer-
leşmesi için AFAD tarafından ge-
liştiren Afetlere Hazırlık Yılı baş-

lamıştır. AFAD, toplumda afetler 
olmadan önlem alma anlayışını 
geliştirmek için insana temas 
eden projeler ve çalışmalar yü-
rütmeyi sürdürüyor. Afetlere 
Hazırlık Yılı, afetlere hazırlıkta 

zihinsel dönüşümü hedefleyen 
bir süreci işaret ediyor. 

İnsanlara,  Afetlere Hazır Ol 
çağrısının yapılacağı programla, 
12 ay boyunca çok sayıda faaliyet 
ile etkinliğin gerçekleştirilmesi 
planlanıyor. 12 ayda, 12 temayı 
kapsayan Afetlere Hazırlık Yılı ile 
Afetlere Hazırlık Yılı ile toplumda 
önlem alma kültürünü önceleyen 
zihinsel dönüşümü gerçekleştir-
mek için önemli bir adım atıyo-
ruz. Afet Risklerini Anlamak, 
Afet Çantası, Toplanma Alanları, 
Afet Sigortası, Bina Güvenliği, 
Gönüllü Ol, Yangın, Afet Anı 
(Tatbikat), Afete Hazır Türkiye 
gibi temaları içerecek olan Afet-
lere Hazırlık Yılı, sadece AFAD’ın 
değil, her bir bireyin, üniversite-
nin, kamu, özel ve sivil toplum 
kuruluşunun yapması gereken 
çalışmaları içeriyor. Yani AFAD 
Türkiye’nin ortak gücüdür” ifa-
delerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yıldız Tosun, 
AFAD tarafından hazırlanan Afet çantasını Vali Yardımcısı Mehmet Aydın’a hediye etti.

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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YENİ BİR SAYFA AÇILDI!
Geçtiğimiz sezon lige umut-

lu başlamasına rağmen istediği 
çıkışı gerçekleştiremeyen ve li-
gin son haftasında ligde kalmayı 
başaran 1922 Konyaspor’da he-
yecanlı ve dinamik bir ekip göre-
ve geldi ve yeni bir sayfa açıldı. 
Ramazan Özbek başkanlığında 
oluşan 1922 Konyaspor yönetimi 
yeni bir vizyonla görevi devraldı. 
1922 Konyaspor yönetimi göreve 
gelir gelmez çalışmalara başladı 
ve ilk iş olarak geçtiğimiz sezon 
takımın ligde kalmasında büyük 
emeği olan Teknik Direktör Abdur-
rahman Baysangur ile yola devam 
etme kararı aldı. 

GERÇEK BİR ‘PİLOT 
TAKIM’ OLACAK

1922 Konyaspor’da göreve 
gelen yeni yönetim yeni sezon 
öncesin yapılan kadro planlama-
sında, gelecekte Konyaspor A 
Takımı’na da hizmet edebilecek 
oyuncuların transfer edilmesine 

özen gösterdi. Özellikle U21 ta-
kımlarından kampa gönderilen 
16 genç futbolcu Teknik Direktör 
Abdurrahman Baysangur’un de-
nemesine verildi. Genç oyuncular 
kadroya dahil edilerek gerçek bir 
pilot takım olma yolunda önemli 
adımlar atıldı.
TAKIMIN AĞABEYİ AHMET ÖNAY

Yavru Kartal 1922 Konyaspor, 
Teknik Direktör Abdurrahman 
Baysangur’un ardından uzun sü-
redir yeşil beyazlı formayı terle-
ten Ahmet Önay ile de sözleşme 
yeniledi. Takımın demirbaşların-
dan olan tecrübeli futbolcu, genç 
oyunculardan kurulan ekibe ağa-
beylik yaparak tecrübelerini pay-
laşacak. Öte yandan geçtiğimiz 
sezon da 1922 Konyaspor forması 
giyen oyunculardan Alpay Cin ile 
sözleşme uzatılırken, Burak Sa-
ban da mukavele yenileyen isim-
lerden oldu.

GENÇ TRANSFERLER İLE 

TAKVİYE YAPILDI
Yeşil beyazlı temsilcimiz yeni 

sezon öncesinde eksik olan bölge-
lere genç ancak alt liglerde forma 
giyerek tecrübe kazanmış oyuncu-
ları transfer etti. 1922 Konyaspor, 
ileride performansı ile Konyaspor 
A Takımı’na yükseleceği düşünü-
len futbolcular ile anlaşma sağ-
ladı. Yavru Kartal’ın kadrosuna 
kattığı oyuncular şu şekilde; İsmet 
Yumakoğulları, Bünyamin Kasal, 
Doğan Can Gölbek, Emrah Özyay-
laz, Nurettin Çağlar, Alper Kadir 
Duruk, Mehmet Evren, Anıl Şahin, 
Güray Gazioğlu, Bekir Melih Gök-
çimen, Burak Yaşar.

SALİH EKEN İLE ALTYAPI 
GÜÇLENDİRİLDİ

1922 Konyaspor A Takıma se-
zon öncesinde takviyeler yapan 
Yavru Kartal’ın yönetim kurulu, 
altyapıda da önemli adımlar attı. 
Konya’nın başarılı antrenörlerin-
den Salih Eken, Gençlik Gelişim 

Teknik Sorumlusu olarak yeşil 
beyazlı takımda altyapının önemli 
bir ayağı oldu. 1922 Konyaspor, 
Salih Eken ile altyapıdaki oyun-
cuların A takıma uyum sağlaya-
bilmesi için çalışmalar yürütecek.

MAÇLAR SELÇUK 
ÜNİVERSİTESİ’NDE

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 
Konyaspor, geçtiğimiz sezon ol-
duğu gibi yeni sezonda da maç-
larını Selçuk Üniversitesi 15 
Temmuz Sahası’nda oynuyor. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan Kulüp Başkanı Ramazan 
Özbek, “Yeni sezonda da maçları-
mızı Selçuk Üniversitesi 15 Tem-
muz Stadyumu’nda oynayacağız. 
Stadyumda drenaj ve yenileme 
çalışmaları tamamlandı. Selçuklu 
Belediye Stadyumu için girişimde 
bulunduk ama şartlar TFF 2. Lig 
maçı oynanması için uyun değil 
ve yeni sezona yetişmesi müm-
kün değildi. Ekip olarak maçları-
mızı 15 Temmuz Stadyumu’nda 
oynuyoruz. Antrenmanlarımızı ise 
Saraçoğlu sahasındaki çalışmalar 
tamamlanana kadar Cumhuriyet 
Sahası’nda yapacağız” ifadelerini 
kullandı.

BÜTÜN İMKANLARI 
SAĞLAYACAĞIZ

1922 Konyaspor Kulüp Başka-
nı Ramazan Özbek, maçların Sel-
çuk Üniversitesi’nde olmasından 
dolayı Konyalı futbolseverlere de 
gerekli imkanların sağlanacağını 
belirtti. Özbek, “2019-2020 sezo-
nu başladı. Transfer çalışmaları-
mızı tamamladık. Yeni sezona en 
iyi şekilde hazırlandık. Önümüzde 
zor bir süreç, zor bir grubumuz 
var. Ama güzel şeyler yapacağı-
mıza inanıyoruz. Basınımızın ve 
taraftarımızın arkamızda olduk-
larını bilmek oldukça güzel. Her-
kesin desteğini bekliyoruz. Stadın 
uzak olması gibi konular gündem-
de ama bizler maç olduğu zaman-
larda tüm teknik imkanları sağla-
yacağız, elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz” şeklinde konuştu.

YAVRU KARTAL’IN 
HEDEFİ İLK 10

Yeşil beyazlı takımda Kulüp 
Başkanı Ramazan Özbek, yeni 
sezonda en çok taraftar desteğine 
ihtiyaç duyduklarını da sözlerine 
ekledi. Bu sezon ligde ilk 10’da 
yer almak istediklerini dile ge-
tiren Özbek, “Baktığınız zaman 
diğer gruba oranla zor bir gruba 
düştük. Ama bizim takımımız da 
iyi bir takım. Kampa 8 oyuncu ile 
başladık şu ana kadar transferi 
istediğimiz şekilde tamamladık. 
Kamuoyunda şu söylentiler olu-
yor; Aşırı transfer yapılıyor gibi. 
Ama biz sezona başladığımızda 
8 tane futbolcumuz vardı. Ancak 
şu anda iyi bir takım olduğumu-
zu düşünüyorum. Zor bir grupta 
olabiliriz ama bizim de iddiamız 
var. Kimse kümede kalmaya oy-
nayacak gibi düşünmesin. He-
defimiz ilk on içerisinde olmak. 
Tabi bunun söylemden çok eylemi 
gerekiyor. Bunun için de var gücü-

müzle çalışıyoruz. Ancak bu yolda 
tabi ki desteğe de ihtiyacımız 
var. Taraftar konusunda desteğe 
ihtiyacımız var. Grupta taraftar 
desteği olan takımlar çok ama bu 
durum bize olumlu yansıyacaktır 
diye düşünüyorum” dedi.

İLKER KIRNAZ: GÜZEL 
ŞEYLER OLACAK

1922 Konyaspor Kulübü Basın 
Sözcüsü İlker Kırnaz, mücadeleci 
bir takım oluşturmak için trans-
ferleri bu kapsamda yaptıklarını 
ifade etti. Kırnaz, bu sezon ligde 
güzel işler yapacaklarını belir-
terek, “Kampa 8 oyuncumuz ve 
U21 takımından oyuncularımızla 
kampa gittik. Ancak U21 takım-
daki oyuncuların direk 2. Lig ve 
1. Lig’de oynaması şans bulması 
çok düşük. Bu anlamda baktığı-
mızda 5 oyuncu ile devam etme 
kararı aldı hocamız. Ancak U21 
oyuncularımız takımızla çalış-
maya devam ediyorlar. Transfer 
konusuna gelince, TFF 2. Lig, 1. 
Lig bunlar daha çok mücadeleye 

dayanan bir oyun tarzının olduğu 
ligler. Teknik kapasitenin ikinci 
planda, fiziki kalitenin mücadele 
gücünün ön plana çıktığı ligler. 
Biz de buna göre bir takım yap-
maya gayret gösterdik. Geçtiği-
miz sezon mücadele anlamında 
eksik gördüğümüz oyuncularla 
yollarımızı ayırdık. Bu arkadaşla-
rımızın yerine daha mücadeleci 
oyuncular transfer ettik. Kampta 
yaptığımız toplantıda da sahada 
koşacak, savaşacak oyunculara 
ihtiyacımız olduğunu söyledik. İn-
şallah uyum sağlarsak tesis konu-
sunda sıkıntı yaşamaz isek, mali 
konuda sıkıntı yaşayacağımızı 
düşünmüyorum. Belki bu takım 
kimsenin beklemediği bir başarı-
yı bile yakalayabilir. Bunu zaman 
gösterecek. Güzel şeyler olacak 
yeter ki şehir ve taraftarımız bize 
destek olsun. Başarı ile bu işin 
altından çıkmak istiyoruz. Allah 
utandırmasın inşallah” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED SAYDAM

Konyaspor’un TFF 2. Lig’de mücadele eden pilot takımı 1922 Konyaspor, yeni sezona yeni bir heyecanla başladı. 
Yönetim değişikliğinin ardından dinamik bir ekibe teslim edilen Yavru Kartal, 2019-2020 sezonuna bir mağlubiyet 

bir galibiyet ile start verdi. İşte 1922 Konyaspor’da yaşananlar…
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İmzalar atıldı!
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor Basketbol’da 

daha önce anlaşma sağlanan oyuncular ile resmi sözleşme imzalandı. Yeşil beyazlı takımda 
Shaquille Goodwin, Mustafa Ali Baran ve Yasin Yılmaz ile imzalar atıldı

Türkiye Basketbol Ligi’nde mü-
cadele eden temsilcimiz Konyaspor 
Basketbol’da yeni hazırlıkları devam 
ediyor. Transferi büyük ölçüde ta-
mamlayan Kartal, daha önce anlaş-
ma sağladığı Shaquille Goodwin ve 
geçtiğimiz sezon kadroda yer alan 
genç oyuncular Mustafa Ali Baran 
ve Yasin Yılmaz ile resmi sözleşme 
imzalandı. Atılan imzaların ardından 
yeşil beyazlı takımda transfer büyük 
ölçüde tamamlanmış oldu.

KONYASPOR’DA 3 İMZA ATILDI
Konyaspor Basketbol Takımı’nda 

yeni sezon hazırlıkları sürerken 3 
basketbolcuyla sözleşme imzalandı. 
Kulüp idari binasında gerçekleşen 
imza törenine Genel Sayman Uğur 
Öncan, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ke-
mal Işıkçeviren, Genel Menajer Ni-
hat Mala, Prof. Dr. Mehmet Kaman-
lı, İdari Menajer Hüseyin Bilgin ve 
basketbolcular Shaquille Goodwin, 
Mustafa Ali Baran ve Yasin Yılmaz 
katıldı. Kulübün anlaşmaya vardığı 
ve bugün resmi sözleşme imzaladığı 
Amerikalı pivot Shaquille Goodwin 
geçtiğimiz haftalarda Konya’ya gel-

miş, takımla çalışmalara başlamış-
tı. 2000 doğumlu Mustafa Ali Baran 
ve 2001 doğumlu Yasin Yılmaz ise 
geçen sezon kadrosunda yer almıştı.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI 
DEVAM EDİYOR

Transfer çalışmalarında sona 
gelen Konyaspor Basketbol’da yeni 

sezon çalışmaları da devam ediyor. 
Selçuklu Belediyesi Uluslararası 
Spor Salonu’da Başantrenör Ozan 
Bulkaz gözetiminde hazırlıklarını 
sürdüren yeşil beyazlı takım günde 
çift idman yapıyor. Konyaspor Bas-
ketbol ligin ilk haftasında karşılaşa-
cağı Gemlik Basketbol maçına en iyi 
şekilde hazırlanarak sezona iyi bir 
başlangıç yapmak istiyor.

ÜÇ HAZIRLIK MAÇI 
DAHA OYNAYACAK

Dnipro (2) ve Ormanspor olmak 
üzere 3 hazırlık maçı yapan Kon-
yaspor Basketbol, yeni sezon önce-
sinde 3 maç daha oynayacak. Yeşil 
beyazlılar ilk olarak 19 Eylül’de 
Petkim Spor ile karşılaşırken daha 
sonra 20 Eylül’de Fethiye Belediye 
ile 21 Eylül’de ise Denizli Basket ile 
hazırlık maçı yapacak. 

Karşılaşmaların tamamı Pamuk-
kale Üniversitesi Spor Salonu’nda 
oynanacak. Daha önce oynadığı 3 
hazırlık maçını da kaybeden Konya 
ekibi, oynadığı oyunla sezon öncesi 
umut vermişti.
n SPOR SERVİSİ

Ereğlispor’da transfer 
çalışmaları sürüyor

Sarayönü Belediyespor 
Talasgücü ile karşılaştı

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan 
Konya ekiplerinden Ereğlispor’da transfer çalışmaları 
devam ediyor. Bu sezon şampiyonluk hedefi ile yola 
çıkan yeşil beyazlı takım son olarak forvet oyuncusu 
Sercan Tunç ile anlaşma sağladı. Önceki gün Ereğli’ye 
gelerek son görüşmeleri yapan oyuncu daha sonar res-
mi sözleşmeye imza attı. Sercan Tunç ile yapılan imza 
törenine Kulüp Başkanı Bilgin Kamış da katıldı. 1990 
doğumlu oyuncu daha önce Salihli Belediyespor ve Ke-
pez Belediyespor gibi takımlarda forma giymişti. Yeşil 
beyazlı takımda devam kamp raporuna göre transfer 
çalışmaları sürecek.    n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta yer alan temsilci-
miz Sarayönü Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını 
Nevşehir’de sürdürüyor. BU süreçte hazırlık maçları da 
oynayan yeşil siyahlı takım önceki Talasgücü Beledi-
yespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atı-
lan gollerle 1-1 berabere biterken, Konya ekibinin golü 
Alperen Tosun’dan geldi. Öte yandan Sarayönü Beledi-
yespor’un Nevşehir kampını Yeşil Fırtına Taraftar Gru-
bu ziyaret ederek, futbolculara yeni sezon öncesi moral 
verdi. Uzun süredir Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele 
eden Sarayönü Belediyespor, bu sezon şampiyon ola-
rak 3. Lig’e çıkmayı hedefliyor.    n SPOR SERVİSİ

Mehmet Akif Üstündağ: Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik
Türkiye Voleybol Federasyonu 

(TVF) Başkanı Mehmet Akif Üs-
tündağ, A Milli Kadın Takımı’nın 
Avrupa Şampiyonası’nda ikinci 
olmasına ilişkin, “Buruk bir sevinç 
yaşıyoruz.” dedi. TVF Başkanı 
Üstündağ, yaptığı açıklamada, 
Avrupa Şampiyonası’nda gümüş 
madalya kazanan A Milli Kadın 
Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

Türkiye’nin, Kadınlar Avrupa 
Voleybol Şampiyonası’nda 16 yıl 
sonra final oynadığına işaret eden 
Üstündağ, “Finalde son şampiyon 
Sırbistan’a 3-2 kaybettik. Şampi-
yonluğu kaybetmenin üzüntüsünü 
yaşıyoruz ama final oynamak gü-
zel. Bence şampiyonluk hakkımız-
dı. Taraftarlara, teknik ebimize, 
kızlarımıza, ailelerine, siz değerli 
basın mensubu kardeşlerime, 

emeği geçen herkese sonsuz te-
şekkürlerimi sunuyorum.” diye 
konuştu.

A Milli Takım’ın Sırbistan ile 
oynadığı final maçının ardından 
göz yaşlarına hakim olamayan 
Üstündağ, “Bu kadar emeğe, bu 
çocukların o üzüntülü haline, hak 
ettikleri şampiyonluğu kaybetme-
lerine... Türkiye’nin dört bir ya-
nından gelen ve sokaklarda ekran 
kurup bizleri izleyen Türk halkına 
şampiyonluğu getirememenin 
üzüntüsünden başka bir şey ola-
maz. Gurur verici bir üzüntü, tabii 
ki göz yaşlarımı tutamadım. Çünkü 
biz Avrupa şampiyonluğunu hak 
etmiştik. Buna üzüldük.” ifadele-
rini kullandı.

“OLİMPİYAT ŞANSINI 
YAKALAMAK İSTİYORUZ”

“Buruk bir sevinç yaşıyoruz.” 
diyen Üstündağ, sözlerine şöyle 
devam etti: “Düşünebiliyor mu-
sunuz; ikinci olduk, üzülüyoruz. 
Demek ki artık şampiyonluktan 
başka bir şey düşünmüyoruz. Ocak 

2020’de Avrupa Olimpiyat Kıta 
Elemeleri’ne katılacağız. Olimpi-
yat şansını yakalamak istiyoruz. 
Bu takımın olimpiyatlara katılması 
gerekir. Takımımızın olimpiyat-
larda da önemli işler yapacağına 

inanıyoruz. Bu doğrultuda çalış-
malara başladık.”
“ANKARA SEYİRCİSİYLE GURUR 

DUYUYORUM”
Mehmet Akif Üstündağ, milli 

takımın maçlarında Ankara Spor 
Salonu’nu dolduran taraftarlara 
ayrıca teşekkür etti. Ankara seyir-
cisine güvenerek organizasyonu 
başkente aldıklarını vurgulayan 
Üstündağ, “Bizi bir gün yalnız bı-
rakmadılar, mahçup etmediler. 
Ne diyebilirim ki onları başımızın 
üstünde taç etmeliyiz. Ankara se-
yircisi gönlümüzde taht kurdu. Bu 
dereceyi taraftara armağan ediyo-
ruz. Ankara seyirciyle gurur duyu-
yorum. İyi ki varlar.” diye konuştu. 
Elde edilen başarıyı milli voleybol-
cuların annelerine de hediye eden 
Üstündağ, “Kadınlarımızı üzme-

sinler. Yobaz, çağ dışı insanlar 
kadınlarımıza bu zulmü yapmasın. 
Kadınlarımız pırıl pırıl bu çocukla-
rı yetiştiriyor. Ne olur artık bunlar 
son olsun.” şeklinde görüş belirtti.

“ERKEK TAKIMIMIZIN 
MÜCADELESİ BAŞLIYOR”
Üstündağ, Erkekler Avrupa 

Voleybol Şampiyonası’nın 12 Ey-
lül’de başlayacağını hatırlatarak, 
Erkek Milli Takımı’na başarı di-
ledi. Milli takımın bugün Sloven-
ya’ya hareket edeceğini dile geti-
ren Üstündağ, “Erkek takımımızın 
mücadelesi başlıyor. Erkeklerde 
de inşallah gruptan çıkacağız. Fi-
nal etabına katılmayı hedefliyoruz. 
İnşallah oradan da bize yakışan 
neticelerle ayrılırız.” değerlendir-
mesinde bulundu.
n AA

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

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Denizli Basket’in gözü Federasyon Kupası’nda
Bu sezon temsilcimiz Konyaspor 

Basketbol’un da yer aldığı Türkiye Bas-
ketbol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan 
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 
Manisa’da perşembe günü Akhisar Bele-
diyesi ve cuma günü de Manisa Büyük-
şehir Belediyespor ile hazırlık maçı oy-
nayacak. Yeni sezona yoğun bir tempoda 
hazırlanan Merkezefendi Belediyesi De-
nizli Basket, yeni sezon öncesi hazırlıkla-
rına devam ediyor. Hazırlık turnuvasına 
katılacak olan Denizli Basket, perşembe 
günü Akhisar Belediyesi, cuma günü ise 
Manisa BŞB ile karşı karşıya gelecek. 
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 
Başantrenörü Şahin Ateşdağlı, hazırlık 
maçları öncesi açıklamalarda bulundu. 
Ateşdağlı, “İlk maçlarımızı oynayacağız. 
Bu turnuva bizim için antrenman turnu-
vası. Takımımızı görmek, bütün oyun-
cularımızı oynatmak istiyoruz. Çeşitli 
rotasyonlar deneyeceğiz. Keyifli hazırlık 
maçları olacağını düşünüyorum. Akhisar 
Belediyesi de Manisa Büyükşehir Bele-

diyespor da iyi takımlar. Önemli olan, 
oyuncularımızın birbirleriyle uyumunu 
sağlamak. Onun için kazanmak ve kay-
betmek birinci planda olan şeyler değil 
Bizim için eksileri, artıları görmek çok iyi 
olacak” dedi.

“FEDERASYON KUPASI 
ÖNEMLİ BİR TURNUVA”

Başantrenör Ateşdağlı, Manisa’da 
oynayacakları iki hazırlık maçının ardın-
dan 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında da 
Federasyon Kupası’nda boy gösterecek-
lerini ifade etti. Merkezefendi Belediyesi 
Denizli Basket Başantrenörü Şahin Ateş-
dağlı, “Federasyon Kupası önemli bir 
turnuva. Her takım hem kendini görüyor 
hem rakip takımları görüyor. Kupanın 
Eskişehir’de düzenlenecek olması da 
güzel. Grubumuzda mücadeleci takımlar 
var. Banvit, altyapıya inanılmaz yatırım-
lar yapmış bir takım. Gemlik, düzenli 
basketbol oynayan bir takım ve genç, 
mücadeleci. Bizim için bu turnuva da 
son derece verimli geçecek” diye konuş-

tu. Öte yandan antrenmanlarda oyuncu-
larının istek ve arzularından son derece 
memnun olduğunu ifade eden Ateşdağlı, 

çalışmalarda oyuncuları kadar mücade-
le ediyor.
  n İHA



Kartal, zincirlerini 
kırmak istiyor

Spor Toto Süper Lig’in 4. Haftasında deplasmanda Denizlispor’a konuk olacak Konyaspor’da 
hedef galibiyet. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan ve uzun süredir kazanmakta 

zorlanan Anadolu Kartalı, Ege temsilcisini mağlup ederek zincirlerini kırmayı hedefliyor
Spor Toto Süper Lig’in 4. Hafta-

sında Denizlispor ile karşılaşacak 
olan Konyaspor, bu maçın hazırlık-
larını sürdürüyor. Keçiörengücü ma-
çının ardından izne çıkan Anadolu 
Kartalı 2 günlük iznin ardından dün 
çalışmalarına kaldığı yerden devam 
etti. Saat 18.00’de teknik direktör Ay-
kut Kocaman yönetiminde, Kayacık 
Tesisleri’nde yapılan antrenmanda 
Denizlispor maçının taktik planlama-
sı gerçekleştirildi. Bugün hazırlıkları-
na devam edecek olan Yeşil Beyazlı-
lar’da tek hedef galibiyet. 

KARTAL ARTIK KAZANMAK 
İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 
Konyaspor 15 Eylül Pazar günü saat 
20.00’de deplasmanda Denizlispor 
ile karşılaşacak. Sezonun ilk 3 hafta-
sında galibiyet alamayan Konyaspor 
bu maçı kazanarak hasret kaldığı 3 
puanı hanesine yazdırmayı amaçlı-
yor. Konyaspor ligin ilk 3 maçında 
Ankaragücü, Galatasaray ve Antal-
yaspor ile berabere kalmıştı. 

Son 10 maçından 9’unda sahadan 
beraberlikle ayrılan Konyaspor’un bir 
diğer hedefi ise bu beraberlik serisi-
ne son vermek. Anadolu Kartalı Sü-
per Lig’de son 18 maçta sadece 1 kez 
kazanabildi. 

DENİZLİSPOR İYİ BAŞLADI
Geçen sezon TFF 1. Lig’de şam-

piyon olarak Süper Lig’e yükselen 
Denizlispor, uzun bir aradan sonra 
Süper Lig7de mücadele etmeye hak 
kazanmıştı. Ege temsilcisi sezona 
da iyi başladı. Sezonun ilk maçında 
Galatasaray’ı evinde mağlup etmeyi 
başaran Denizlispor, ardından da An-
talyaspor’u deplasmanda yenmişti. 

Son olarak Göztepe ile İzmir’de 
berabere kalan Denizlispor puanını 
7’ye yükseltmeyi başardı. İyi bir çıkış 
yakalayan Denizlispor, Konyaspor’u 
mağlup ederek üst sıralardaki seyrini 
sürdürmek istiyor. 

TARAFTAR GALİBİYET İSTİYOR
Uzun süredir kazanamayan Kon-

yaspor’da taraftarın sabırsız bekle-
yişi sürüyor. Sezonun ilk 3 maçında 
iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen 
istediği sonuçları elde edemeyen 

Konyaspor’da taraftarlar, Denizlispor 
maçında bu şanssızlığın kırılmasını 
istiyor. 

Yeşil Beyaz renklere gönül ve-
renler Denizlispor deplasmanından 
alınacak bir galibiyetin camianın 

havasını değiştireceğinden emin. 
Konyaspor, Denizlispor maçının ar-
dından yine bir zorlu deplasmana 
çıkacak. Anadolu Kartalı İzmir’de 
Göztepe ile karşılaşacak. 
n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

RPS

Alanyaspor isim sponsoru 
ile devam kararı aldı

Rıza Çalımbay: VAR 
hakemleri maç yönetmesin
Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini eleştiren 

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 
“Benim kendi düşüncem VAR’daki arkadaşların maç 
yönetmemeleri. Maç yönettiği takdirde her zaman o 
sıkıntılar yaşanacak” dedi.

VAR sistemi ile ilgili bazı sıkıntıların olduğunu 
söyleyen DG Sivasspor çalıştırıcısı, sistemin düzen-
lenmesi gerektiğini söyledi. Çalımbay;  “Benim kendi 
düşüncem VAR’daki arkadaşların maç yönetmemeleri. 
Maç yönettiği takdirde her zaman o sıkıntılar yaşana-
cak. Veya VAR’da kimin olduğunu açıklamamaları ge-
rekiyor. Ya da VAR’da konuşulanların herkesin bilmesi 
gerekiyor. Bizim maçta bir daha söylüyorum; Fırat Ay-
dınus bilerek gitmedi VAR’a. Gidebilirdi, gitseydi Fırat 
hoca da oradaki penaltıyı kesinlikle görecekti. Yüzde 
yüz görecekti. Gerek görmedi. Bizim o maçtaki pozis-
yonumuz bize değil de Fenerbahçe, Galatasaray, Be-
şiktaş, Trabzonspor’a yapılsaydı olay çok farklı olurdu. 
Fırat Aydınus’a diğer hafta maç vermezlerdi. Kesinlikle 
vermezlerdi. Onun için eşit davranmaları gerekiyor. 
VAR’ın ayrı bir kadrosu olmalı.” dedi.  n  AA

Alanyaspor, 3 yıldır Aytemiz firmasıyla sürdürdüğü 
isim sponsorluğunu bu yıl da devam ettirecek. Kulüp, 
mücadele edeceği tüm kulvarlarda “Aytemiz Alan-
yaspor” adıyla yer alacak.

Alanyaspor Yönetim Kurulu, 2016 yılından bu yana 
kulübe destek veren Aytemiz ile isim sponsorluğu için 
yeniden sözleşme imzaladı. Alanyaspor, anlaşmaya 
göre 2019-2020 Cemal Usta Sezonu’nda da, Aytemiz’in 
verdiği destekle Süper Lig’de mücadelesine devam 
edecek.

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise söz 
konusu iş birliğine ilişkin olarak, “Türkiye’nin güçlü ve 
büyüyen akaryakıt firması olan Aytemiz ile işbirliğimizin 
4’üncü yılına giriyoruz. Bu işbirliğinden aldığımız kuv-
vetle yeni sezonda da başarılı işlere imza atacağımıza 
yürekten inanıyorum. Bu anlaşmada emeği geçenlere 
ve firma yetkililerine ayrıca teşekkür ederim. Her iki ta-
raf için de hayırlı olsun” diye konuştu.   n  SPOR SERVİSİ

Trabzonspor yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Süper Lig’de 15 Eylül Pazar günü 

Gençlerbirliği’ni konuk edecek Trab-
zonspor, rakibi karşısında kazanarak ye-
nilmezlik serisini sürdürmenin mücadele-
sini verecek. En son geçen sezon ligin 22. 
haftasında Alanyaspor’a sahasında 2-0 
mağlup olan bordo-mavililer, son 15 lig 
maçında yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz 
ekibi, 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik 
alarak 35 puan hanesine yazdırdı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 
210 GÜNE ÇIKACAK

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 
da kaybetmemesi halinde yenilmezlik se-
risini 210 güne taşıyacak. Bordo-mavililer, 
17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Aytemiz 
Alanyaspor maçından sonra hiç kaybet-
medi.
SAHASINDA GALİBİYET SERİSİNİ 7 

MAÇA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR
Trabzonspor, Gençlerbirliği’ni yen-

mesi durumunda sahasında galip gelme 
serisini 7 maça çıkaracak. Bordo-mavi-
liler, Medical Park’ta oynadığı son 6 lig 

maçında sahadan galibiyetle ayrılarak 18 
puan elde etti.

Trabzonspor, geçen sezon Akhi-

sarspor’u 2-1, Antalyaspor’u 4-1, BtcTurk 
Yeni Malatyaspor’u 2-1, Kayserispor’u 
4-2, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederken bu 

sezon da BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 2-1 
yendi.
  n AA

Ahmet Karademir yine milli takımda Konyaspor forma kampanyasına 
katılanları açıkladıKonyaspor’un genç yıldız ada-

yı Ahmet Karademir U16 Milli 
Takımı’na davet edildi. 16 Yaş 
Altı Milli Futbol Takımının, 17-
19 Eylül tarihlerinde Polonya ile 
deplasmanda oynayacağı hazırlık 
maçlarının aday kadrosu açıklan-
dı.  Türkiye Futbol Federasyonun-
dan yapılan açıklamaya göre milli 
takım, 15 Eylül Pazar günü saat 
12.00’de TFF Hasan Doğan Milli 
Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisle-
ri’nde toplanacak.

Teknik direktör Mehmet Ha-
cıoğlu yönetimindeki ay-yıldızlı 
takımın aday kadrosunda şu fut-
bolcular bulunuyor

Kaleciler: Berkin Özgür (Me-
dipol Başakşehir), Emre Bilgin 
(Beşiktaş)

Defans: Ali Şahin Yılmaz 
(Trabzonspor), Berke Kılıç (Altı-
nordu), Efe Birinci (Trabzonspor), 
Egemen Tutar (Beşiktaş), Emir 
Ortakaya (Gençlerbirliği), Emir 
Tintiş (Galatasaray), Ersin Yılmaz 

(Galatasaray)
Orta saha: Adem Metin Türk 

(İstanbul Soma Aslan Gücü Spor), 
Ahmet Karademir (Konyaspor), 
Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), 
Burak İnce (Altınordu), Cem Öz-
gener (Altay), Emirhan İlkhan 

(Beşiktaş), Mustafa Erdilman 
(Antalyaspor), Ulusoy Mert Kaba-
sakal (Gençlerbirliği)

Forvet: Batın Öztürk (Trab-
zonspor), Melih Bostan (Fener-
bahçe)
n AA

Konyaspor geçtiğimiz günlerde 
yapılan forma kampanyasına katılan 
kişi ve kurumları ayrıntılı olarak açık-
ladı. 

Konyaspor’dan yapılan açıkla-
mada, “Taraftarlarımızın isteği doğ-
rultusunda başlayan ve Spor Genel 
Müdürümüz Mehmet Baykan’ın teş-
viki, Çevre Bakanımız Sayın Murat 
Kurum ile Sağlık Bakanımız Sayın 
Fahrettin Koca’nın iştirakleri, Sayın 
Valimiz Cüneyit Orhan Toprak’ın gi-
rişimleri, Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Uğur İbrahim Altay’ın büyük 
desteği, Başkanımız Hilmi Kulluk ile 
yönetim kurulu üyelerimizin değerli 
katkılarıyla gündeme taşınan “Forma 
Kampanyası” için taahhütlerini yerine 
getiren kişi, kurum ve kuruluşların lis-
tesi aşağıdadır. 

Konyaspor Kulübü olarak; az çok 
demeden aidiyet hissinin artırılması, 
Konyasporluluk bilincinin tüm yaş gu-
rupları arasında yaygınlaştırılması ve 

şehrimizin sokaklarında yeşil beyazlı 
formalarla dolaşan çocuk, genç, yaş-
lı, kadın ve erkeklerin çoğalması dü-

şüncesiyle kampanyaya katkı sağla-
yan herkese teşekkür ederiz” denildi. 
 n SPOR SERVİSİ
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