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Pekyatırmacı 
aşure ikram etti

Personele simit 
ikramıyla teşekkür 

Meram’da asfalt
sorunu çözülüyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı Yukarıpınar-
başı Mahalle’sinde düzenlenen 
Aşure programına katılarak 
öğrencilere kendi elleriyle 
aşure ikram etti. Programda 
Öğrencilerin hazırladığı gösteri 
ise renkli görüntülere sahne 
oldu. n SAYFA 3’TE

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Tatlıcak Tesisle-
ri’nde personelle simit ve süt 
eşliğinde kahvaltıda bir araya 
geldi. Karataylıların mutluluğu 
ve rahatı için gayret gösteren 
tüm personele teşekkür eden 
Başkan Hasan Kılca, “Bele-
diye personelimizin gayretli 
çalışmaları dolayısıyla belediye 
personelimizle gurur duyuyo-
ruz” dedi. n SAYFA 4’TE

Meram Bele-
diyesi tarafın-
dan yürütülen 
Ayanbey-Ana-
sultan-Yorgancı 
Sokakları ile Pir-
hasan-Yorgancı 
Caddelerini 
kapsayan asfaltlama projesinde 
bir etap daha tamamlandı. Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, “Tüm Meram’ın ulaşım 
ve asfalt sorununu tamamıyla 
çözmek için tüm ekiplerimizle 
seferberiz” dedi. n SAYFA 4’TE

30 bin kitaplık kaynak
Hayra Hizmet Vakfı’nın vakıf olarak kurulmasından önce hizmete 
giren “Sütun Araştırma Merkezi” şimdilerde vakıf bünyesinde 
kütüphane olarak hizmet veriyor. İçerisinde bulundurulduğu 
eserlerle dikkatleri çeken kütüphane öğrencilerin ders çalışma 
noktalarından. 

Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesi bünyesinde barındırdığı 30 
bin kitap ile araştırmalara kaynak oluşturuyor. Kütüphane, 
üyelik sisteminin yanında ders çalışmak ve araştırma yapmak 
isteyenlere de fiziki ortamı ile imkan sağlıyor. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Ahi Evran şehriyiz
Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile KONESOB tarafından düzenlenen Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı programları 

Konya esnafının da katılımıyla Alaeddin Tepesi’nden Bedesten’e kadar süren yürüyüşle büyük bir coşku içinde başladı
ALAEDDİN’DEN BEDESTEN’E 

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
(KONESOB) tarafından düzenlenen “Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı” programları büyük 
bir coşkuyla başladı. Etkinlikler kapsamında Alaeddin Tepesi’nden Bedesten Çarşısı’na 
kadar yürüyüş düzenlendi.  Törenler kapsamında Türkiye’de Yılın Ahi Çırağı seçilen Özgür 
Demirci ile Yılın Ahilerine ödülleri verildi.

KONYA YÜCE BİR AHLAKI TEMSİL EDER
Törenlerde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kutlamalar 
Konya’ya çok yakıştı. Konya yüce bir ahlakı temsil eder” dedi. KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak, “Her yıl yapılan bu kutlamaların amacı ahilik kurumunun günümüzün hayat 
şartlarına uygun törelerini yaşatmak, güzel geleneklerini halkımıza duyurmak” ifadelerini 
kullandı.  n SAYFA 2’DE

KONYA YAZILI BASINI 
YENİDEN ŞEKİLLENDİ

HZ. MEVLANA’NIN 
FİLMİNİ ÇEKECEKLER

ÇUMRA KAVUNUNA
SAHİP ÇIKIYORLAR

POLİSİZ DEDİLER 
KAÇAKÇI ÇIKTILAR! 

Konya basınında uzun süredir konuşulan değişiklik-
ler geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Konya’nın 
en köklü gazetelerinden Yeni Meram Gazetesi’nin 
el değiştirmesinin ardından Konya’da Rasyonel Ha-
ber Gazetesi ve Telgraf Gazetesi yayın hayatına son 
verdi, Takip Gazetesi ise el değiştirdi.

İranlı yönetmen Hasan Fethi’nin Türkiye ve İran’dan 
oyuncuların yer alacağı Mevlana’nın hayatını konu 
alan bir film çekeceği belirtildi. Ferhat Tevhidi ve 
Hasan Fethi’nin kaleme aldığı Mevlana hakkındaki 
filmin “Aşk Sarhoşu” adıyla ekrana geleceği belir-
tilirken, oyuncuların İran ve Türkiye’den olacağı 
açıklandı. 

Lezzetiyle dünyaca ünlü olan Çumra kavunuyla hiç 
alakası olmayan kavunların Çumra kavunuymuş 
gibi satılmasının önüne üretimle geçildiğini söyle-
yen Çumra Belediye Başkanı Halid Oflaz, değerine 
sahip çıkan Çumra çiftçisine teşekkür etti.

Kendilerine polis süsü vererek tarihi eser kaçakçı-
lığı yaptığı öğrenilen 7 kişi polis ekipleri tarafından 
düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 
çok sayıda tarihi eserle birlikte suç aletleri ele ge-
çirildi.

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 10’DA

n HABERİ SAYFA 7’DE

05 Nuri Doğan Turizm
Çumra Şubesi açıldı 05 İHH Afrin’deki 

yetimleri sevindirdi 06 07Torbacılara şafak
vakti operasyon

Kamyonun çarptığı 
yaşlı kadın yaralandı

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

İhtisaslaşma başarı getirir Yeni pazarlar için çalışıyoruz
Konya Sanayi Odası ile Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi arasında sektörel 
ve ihtisas çalışmalarında birlikteliği 
öngören işbirliği protokolü imzalandı. 
Programda şehrin geleceği için 
işbirliğinin önemine değinildi. KSO 
Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi 
sektöründe olduğu gibi üniversitelerde 
de ihtisaslaşmanın önemli olduğuna 
vurgu yapan Kütükcü, ihtisaslaşmanın 
kurumlara ve işletmelere büyük 
başarı getireceğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Kısa adı TÜMSİAD olan Tüm 
Sanayici ve İşadamları Derneği 
Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, 
Konya Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı 
ziyaret etti. Olası kriz durumlarından 
daha az etkilenmek için alternatif 
kanallar üretme ihtiyacı olduğunu 
belirten TÜMSİAD Konya Şube 
Başkanı Ahmet Serçe, dernek 
olarak yeni pazar alanları oluşturma 
gayretinde olduklarını söyledi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Özkan emekli oldu, 
Ayhan’a yeni görev

Konya basının sevilen isimlerinden, Konya Ticaret 
Borsası (KTB) Özel Kalem Müdürü ve Basın Müşaviri 

İsmail Özkan, emekli oldu. Özkan’ın emekliye 
ayrılmasının ardından boşalan koltuğa ise yine 

Konya basınının sevilen isimlerinden Hasan Ayhan 
getirildi.  n SAYFA 5’TE

İsmail Özkan Hasan Ayhan
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Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile KONESOB tarafından düzenlenen Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı programları Konya 
esnafının da katılımıyla Alaeddin Tepesi’nden Bedesten’e kadar süren yürüyüşle büyük bir coşku içinde başladı 

Ahiler, kolkola yürüdü!
Ahilik Haftası etkinlikleri Kon-

ya’da Ahilik Yürüyüşü ve Şed Kuşan-
ma Töreni ile başladı. Büyük coşkuy-
la gerçekleşen törenlere katılan AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla 
Şahin Usta, Konya’da var olan ahilik 
ahlakının ve kültürünün herkesin 
yüreğine yeniden nakşedilmesi için 
yapılan programda emeği geçenlere 
teşekkür etti. Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
ahilik geleneğinin nesilden nesile 
aktarılarak bugünlere geldiğini ifa-
de ederek, “Konya, ahlaklı, üreten 
ve paylaşan bir şehirdir. Konya’nın 
esnafı da bu duygularla şehrimize 
hizmet ediyor” dedi. Törenler kap-
samında Türkiye’de Yılın Ahi Çırağı 
seçilen Özgür Demirci ile Yılın Ahile-
rine ödülleri verildi.

Konya Valiliği, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi ile Konya Esnaf ve Sa-
natkârlar Odaları Birliği (KONESOB) 
tarafından düzenlenen “Ahilik Haf-
tası ve Esnaf Bayramı” programları 
büyük bir coşkuyla başladı. Etkinlik-
ler kapsamında ilk olarak protokol 
mensupları, esnaflar, öğrenciler ve 
vatandaşların katılımıyla Alaeddin 
Tepesi’nden başlayıp Bedesten’de 
sona eren Ahilik yürüyüşü yapıldı. 
Etkinlikler kapsamında düzenlenen 
Şed Kuşanma Töreninde konuşan 
KONESOB Başkanı Muharrem Ka-
rabacak, “Her yıl yapılan bu kutla-
maların amacı ahilik kurumunun 
günümüzün hayat şartlarına uygun 
törelerini yaşatmak, güzel gelenekle-
rini halkımıza, esnaf ve sanatkarları-
mıza duyurmak ve onların her yıl bir 
araya gelmelerine imkan sağlamak-
tır” dedi. 

‘KONYA, YÜCE BİR AHLAKI 
TEMSİL EDER’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, bütün 
esnafın Ahilik Haftasını kutlayarak, 
ahilik geleneğinin nesilden nesile 
aktarılarak bugünlere geldiğini ifade 
etti. Başkan Altay, “İnşallah emaneti 
de en güzel şekilde yeni nesle tevdi 
edeceğiz ve yürüdüğümüz bu kutlu 
yolda yürüyüşümüz inşallah Türki-
ye’yi dünyanın en refah ve mutluluk 
içinde yaşayan ülkesi haline getirene 
kadar sürecek” dedi. Ahilik Hafta-
sı’nın iki yıldır coşkuyla kutlandığının 
altını çizen Başkan Altay, konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “Esnaf odaları 
birliğimize, tüm esnaf ve sanatkar-
lar odaları başkanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Kutlamalar Konya’ya çok 
yakıştı. Konya yüce bir ahlakı temsil 
eder. Çünkü Ahi Evran bu topraklar-
da yaşamış, Ahilik Teşkilatını bu top-
raklarda kurmuştur. Hazreti Mevlana 
bundan 700 yıl önce üstün bir ahlakı 
temsil eden bir bilge olarak günümü-
ze de mesajlar iletmiş ve Konya her 
zaman ahlakıyla tüm Türkiye’ye ve 

dünyaya örnek olmuştur. Konya aynı 
zamanda üreten bir şehirdir. Bun-
dan 10 bin yıl önce Çatalhöyük’te 
bulunan buğday taneleri o günden 
itibaren Konya Ovasında insanların 
tahıl başta olmak üzere birçok ürünü 
ürettiğin ive bunun ticaretini yaptığı-
nı gösteriyor. Konya, ahlaklı, üreten 
ve paylaşan bir şehirdir. Konya’nın 

esnafı da bu duygularla şehrimize 
hizmet ediyor.” 

‘KONYA’DA VAR OLAN AHİLİK 
KÜLTÜRÜ HERKESİN YÜREĞİNE 

YENİDEN NAKŞEDİLİYOR’
Programa katılan AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, ahiliğin 
yeniden canlandırılması, Konya’da 

var olan ahilik kültürünün herkesin 
yüreğine yeniden nakşedilmesi için 
yapılan programda emeği geçenle-
re teşekkür etti. Usta, “18 yıldır ik-
tidarımızla birlikte elimizden gelen 
her türlü desteğin sözünü vererek 
sizlerle birlikte yola çıkmıştık. Sözü-
müzü elhamdülillah 18 senedir tut-
tuk. Bundan sonrası için de tutmaya 

devam edeceğiz. Sizlerin derdi bizim 
de derdimiz. Sizler huzurlu ve mutlu 
olarak işinizi yaptığınız zaman bizler 
de aynı huzuru ve mutluluğu hisse-
diyoruz” ifadelerini kullandı. 

‘AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN BU 
TOPRAKLARIN TÜRK YURDU 

OLMASINDA ÇOK
 BÜYÜK EMEĞİ VAR’

Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, kökleri 12. yüzyıla dayanan İslam 
ahlakının, Türk gelenek ve göreneği-
nin bir ürünü olan Ahilik Teşkilatı’nın 
bugün de aynı heyecanıyla, aynı gö-
rev bilinciyle ömrünü sürdürdüğünü 
belirterek, “Sadece esnaflıkla uğra-
şanların bir araya geldiği değil, ilk 
dönemlerde içinde askerlerin, kadı-
ların, müderrislerin, yöneticilerin ol-
duğu toplumun hem ekonomik hem 
sosyal hem siyasi hem de kültürel 
hayatını etkileyen bir anlayıştan bah-
sediyoruz. Bu toprakların Türk yurdu 
olmasında çok büyük emeği olan bir 
teşkilattan bahsediyoruz. Bu bizim 
için geçmişten gelen bir gurur kay-
nağı olmakla beraber bugünümüze 
ve geleceğimize güvenle bakmamıza 
sebep olan bir ışıktır aynı zamanda” 
diye konuştu. 

YILIN AHİ ÇIRAĞI KONYA’DAN 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam 

eden programda Şed Kuşanma me-
rasimi yapılarak 2019 Yılının Ahile-
rine plaketleri verildi. Konya’da ve 
Türkiye’de Yılın Ahi Çırağı seçilen 
Özgür Demirci’ye ödülünü KONE-
SOB Başkanı Muharrem Karabacak, 
Konya’nın Yılın Ahi Kalfası seçilen 
Akşehir’den Bayram Keskin’e ödülü-
nü AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya’da Yılın Ahisi seçilen Ali Ün-
sal’a ödülünü Konya Valisi Cüneyit 
Orhan, Yılın İkinci Ahisi seçilen İs-
mail Sarınay’a AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Yı-
lın Üçüncü Ahisi seçilen İsmail Atay’a 
ödülünü Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay takdim 
etti. Ayrıca Ahilik Haftası kapsamın-
da düzenlenen masa tenisi turnuva-
sını kazanan Fatih Ayyıldız’a da ödü-
lünü Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu verdi.
n HABER MERKEZİ

Leyla Şahin Usta Cüneyit Orhan Toprak Uğur İbrahim Altay Muharrem Karabacak

Ziyaret sonrasında Serçe, günün anısına Arslan’a üzerinde 
‘Mü’minler ancak kardeştir’ ayetinin yazılı olduğu bir tablo hediye etti.
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Olası kriz durumlarından daha az etkilenmek için alternatif kanallar üretme ihtiyacı olduğunu belirten TÜMSİAD 
Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, dernek olarak yeni pazar alanları oluşturma gayretinde olduklarını söyledi

‘Alternatifler üreterek
kendimizi yenilemeliyiz’

Kısa adı TÜMSİAD olan 
Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği Konya Şube Başkanı 
Ahmet Serçe, Konya Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Arslan’ı ziyaret 
etti. Ziyarette TÜMSİAD Konya 
Şubesi olarak Şubat ayından bu 
yana yeni yönetimle yola de-
vam ettiklerini belirten TÜM-
SİAD Konya Şub Başkanı Ah-
met Serçe, kısa sürede yapılan 
faaliyetleri ve bundan sonraki 
süreçte üyelerin ticari faaliyet-
lerini geliştirmek için yapılacak 
olan çalışmaları anlattı. 

‘İSLAM’DA TİCARET 
HUKUKUNU ÜYELERİMİZ HEPSİ 

ÖĞRENDİ’
TÜMSİAD’ın kadim mede-

niyetten aldığı güçle, emeğin 
ve alın terinin simgesi olduğu-
nu, büyük Türkiye için çalışan 
bir sivil toplum kuruluşu oldu-
ğunu dile getiren Ahmet Serçe, 
bu önemli yürüyüşte güçleri 
nispetinde çalışma yapmak ol-
duğunu söyledi. Ahir dönemde 
ticaret yapmanın da daha zor 
bir hale geldiğine işaret eden 
Başkan Ahmet Serçe, “TÜMSİ-
AD Konya Şubesi olarak ticari 
faaliyetlerin İslam’a uygun bir 
şekilde yürütülebilmesi için 
eğitim programları düzenledik. 
Bu konuda Selçuk Üniversite-
si’nden bir talebimiz oldu. İs-
lam’da Ticaret Hukuku üzerine 
yüksek lisans programı açıldı 
ve üyelerimiz burada İslam’da 
ticaret hukukunun nasıl oldu-
ğuna ilişkin derinlemesine bil-
giler edindi. Ticareti dinimizin 
gereklerini yerin getirerek yap-
mamız gerekiyor, bunun için 
de dinimizin gereklerini bilme-
miz gerekiyordu. Hamdolsun 
güzel bir çalışma oldu. Bu sa-
yede hocalarımıza yaşadığımız 
problemleri sorma imkanı bul-
duk. Kitabi bilgileri gerçek ha-
yatla harmanladık. Hocalar da 
bu programdan memnun kaldı. 
İlmi anlamda ne kadar dolu ol-
salar da sahayı bilmiyorlardı. 
Bu sayede daha iyi fikir ve bilgi 
sahibi oldular” dedi. 

‘İŞADAMLARIMIZIN 
BEKLENTİLERİNE CEVAP 
VERMEYE ÇALIŞIYORUZ’
Dernek olarak temel vazife-

lerimizden birinin hem maddi 
hem de manevi olarak üyeleri-
mizi donanımlı hale getirmek. 
Ülke genelinde 12 bin, Kon-
ya’da da 200 civarında üyemiz 
var. Üyelerimizden eğitim faa-
liyetlerinin yanında ticari faali-
yet alanını geliştirmeye yönelik 
de talepleri oluyor. Göreve gelir 
gelmez 20 şehir gezdim. Başka 
şehirlerdeki ticaretle Konya’da-

ki ticareti birbirine entegre ede-
bilmek için neler yapılabileceği 
konusunda rapor hazırlıyoruz. 
Tabi sonuçta bir STK çalışması 
yapıyoruz. Burada gönüllülük 
esasına dayalı olarak çalışıyo-
ruz. Kendi iş yerlerimizde de 
faaliyet gösterdiğimiz için daha 
yoğun bir tempoda hayatımızı 
sürdürmek zorunda kalıyoruz. 
Neticede bu bir sorumluluk ve 
bu sorumluluğu yerine getir-
menin gayretiyle hareket edi-

yoruz” ifadelerini kullandı. 
İçinde bulunulan sürecin 

zor bir süreç olduğunu ancak 
ümmet şuurunun çalışma-
yı gerektirdiğini dile getiren 
TÜMSİAD Konya Şube Başkanı 
Ahmet Serçe, “Yaklaşık 1,5 ay 
önce Ankara’da bölge toplan-
tısı yaptık. Burada amacımız 
ticareti canlandırmaya yönelik 
bir altyapı oluşturmaktı. Bunun 
için yine üniversiteleri de süre-
ce dahil ettik. Çalışmamız şu an 

hazırlık aşamasında” dedi. 
‘ALTERNATİF PAZARLARA 

İHTİYACIMIZ VAR’
İşlerin alternatif pazarlara 

yayılması gerektiğini dile ge-
tiren Serçe, “Bugün Konya’da 
yumurta sektörü Irak pazarının 
durması nedeniyle büyük sıkın-
tıya girdi. Bizim böylesi kriz du-
rumlarında daha az etkilenmek 
için alternatif pazarlar geliştir-
memiz gerekiyor. Biz de TÜM-
SİAD olarak bunun altyapısını 
hazırlama gayretindeyiz. Aslın-
da işin özünde şu var, biz so-
nuç odaklı çalışıyoruz. Aslolan 
sebebini işlemektir. Ticarette 
sebepleri işlemek ve sonucunu 
yaratanın takdirine bırakmamız 
gerekiyor” diye konuştu. 
TÜMSİAD KONYA YENİ HİZMET 

BİNASINI AÇIYOR
TÜMSİAD Konya Şubesi 

olarak Şubat ayındaki yönetim 
değişikliğinin ardından yeni 
hizmet binasını da hizmete su-
nacaklarını dile getiren TÜMSİ-
AD Konya Şube Başkanı Ahmet 
Serçe, “Genel Başkanımız Ya-
şar Doğan Bey’in de teşrifiy-
le yeni binamızın açılışını 25 
Eylül Çarşamba günü hizmete 
Şefikcan Caddesi’nde hizme-
te açacağız. İnşallah ülkemiz 
ekonomisine daha çok katma 
değer sağlamaya, insanları-
mızın ufkunu açmaya yönelik 
çalışmalarımızı burada devam 
ettireceğiz” diyerek sözlerini 
tamamladı. 

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Konya Ye-
nigün Gazetesi Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mustafa Arslan da, 
TÜMSİAD Konya Şubesi’nin 
yeni hizmet binasının şimdiden 
hayırlı olmasını diledi. 
n NAZİFE ARSLAN

Başkan Pekyatırmacı aşure bereketine ortak oldu
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 

Pekyatırmacı Yukarıpınarbaşı Mahal-
le’sinde düzenlenen Aşure programı-
na katılarak öğrencilere kendi elleriyle 
aşure ikram etti. Programda  Öğrenci-
lerin hazırladığı gösteri ise renkli gö-
rüntülere sahne oldu. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı  Yukarıpınarbaşı Mahal-
le Muhtarlığı ve Yukarıpınarbaşı Oku-
lu’nun ortaklaşa düzenlediği aşure 
programına katıldı. Programa katılan-
lar arasında AK Parti Konya Milletve-
kili Halil Etyemez, Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Turan Kayacılar AK 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, Mahalle Muhtarı Musta-
fa Yavuz Er ve diğer davetliler katıldı.  

Programda ilk olarak söz alan Yu-
karıpınarbaşı Okul Müdürü Neslihan 
Şahin: “ Aşurenin içersinde bulunan 
farklı nimetlerin kaynaşarak ortak bir 
tada dönüşmesi gibi milletimiz de 
asırlardır birlikte yaşama ahlakı gere-
ği sevinci ve kederi, nimeti ve külfeti 

paylaşmıştır”  şeklinde konuştu.
‘SELÇUKLU BELEDİYESİ OLARAK 

DAİMA EĞİTİME DESTEK 
OLACAĞIZ’

Aşurenin bereketine vurgu ya-
pan Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı: “Okulumuzun ve 
muhtarlığımızın düzenlediği bundan 
sonra da geleneksel hale gelmesini 
ümit ettiğimiz bir aşure programında 
birlikteyiz. Okullarımızda çok farklı et-
kinlikler gerçekleştiriliyor. Biz de her 

zaman Selçuklu Belediyesi olarak eği-
timin, öğrencilerimizin, okullarımızın 
yanında olmaya gayret ediyoruz. Sa-
yın valimizin başkanlığında Selçuklu 
Değerler Eğitimi Programı  SEDEP’in 
8.yıl işbirliği protokolünü imzaladık. 
SEDEP’le Selçuklu sınırları içerisinde 
bulunan bütün okullarımıza, öğren-
cilerimize, öğretmenlerimize, velile-
rimize dokunmak istiyoruz. Onlarla 
çok farklı etkinlikleri bir arada ger-
çekleştiriyoruz. Çocuklarımızın hem 

akademik yönden gelişimlerine katkı 
sunarken hem de ahlaki değerler an-
lamda onların en iyi şekilde yetişmesi 
için elimizden geleni yapıyoruz. Ço-
cuklarımızın en iyi şartlarda eğitim al-
malarına gayret ediyoruz bu anlamda 
da ana okulları yapıyoruz, kapalı spor 
salonları inşa ediyoruz, okullarımıza 
suni çim sahalar yapıyoruz bundan 
sonra da inşallah Selçuklu Belediyesi 
olarak gayretlerimiz artarak devam 
edecek. Bu programın hazırlanmasın-
da emeği geçenlere teşekkür ediyor 
Muharrem ayımızın ve buradaki aşu-
re programımızın hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum” dedi. 

Konuşmaların sonrasında  Yuka-
rıpınarbaşı Okulu öğrencileri tarafın-
dan hazırlanan gösteri renkli görün-
tülere sahne oldu. Etkinliğin sonunda 
ise Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ve beraberindeki proto-
kol öğrenci ve vatandaşlara kendi el-
leriyle  aşure ikramında bulundu.    
n HABER MERKEZİ

Konya Demir ve Emsa-
li Sanatkarlar Oda Başkanı 
Mehmet Yüksel Kurt Üyele-
riyle birlikte İstanbul’da dü-
zenlenen Metal Expo fuarına 
katıldı. Yaklaşık 200 firmanın 
katıldığı fuarı gezmek için 55 
kişilik bir ekiple İstanbul’a çı-
karma yapan Demir ve Emsali 
Sanatkarlar Odası Fuarda tek-
noloji ile yenilenmiş makinele-
ri gezerek bilgi aldılar. Konya 
Demir ve Emsali Sanatkarlar 
Oda Başkanı Mehmet Yük-

sel Kurt Konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada üyelerinin kendi-
ni geliştirmesi için ellerinden 
geleni yaptıklarını belirterek; 
“Oda olarak üyelerimizin sü-
rekli kendilerini geliştirmesi 
ve teknolojiden uzak kalma-
maları için elimizden geleni 
yapıyoruz. Üyelerimiz makine 
fuarlarını gezerek iş imkanları-
nı geliştirip çıtayı yükselsinler. 
Bu tür faaliyetlerimizi artırarak 
devam ettireceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Bu yıl ilki düzenlenen Na-
turapark Geleneksel Aşure 
Festivali 14 Eylül’de yapıldı. 
Bin 500 kişilik aşure ikramının 
yapıldığı festivale Naturapark 
sakinleri yoğun ilgi gösterdi. 
Konuyla ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Naturapark Yö-
netim Kurulu Başkanı Hakkı 
Hınç aşure festivalinde bin 
500 kişiye aşure ikramında 
bulunulduğunu ve site sakin-
lerinin festivale yoğun ilgi gös-
terdiğini söyledi. Naturapark’ta 
düzenlenen diğer etkinlikler 
hakkında da bilgi veren Hınç 
şunları ifade etti, “Naturapark 
Konya’nın en büyük ailelerin-
den biridir. Sitemizde yaklaşık 
4 bin kişi ikamet etmektedir. 
Bu büyük ailenin kaynaşması 
ve komşuluk ilişkilerinin ge-
liştirilmesi için sürekli etkinlik-
ler ve festivaller düzenliyoruz. 

Bu kapsamda yetişkinler ve 
çocuklar için ayrı ayrı olmak 
üzere aylık sosyal aktiviteler 
düzenliyoruz. Bu aktiviteler 
içerisinde yaz kuran kursları, 
okul sonrası ödev sınıfları ve 
20 farklı sanat ve Spor Kulübü 
faaliyetleri düzenliyoruz. Aynı 
zamanda annelere yönelik eği-
tim seminerleri, mesleki eğitim 
faaliyetleri ve hafta içi kuran 
kursları düzenliyoruz. Ayrıca 
sitemizde kafe, kütüphane ve 
yüzme havuzu İmkanlarımız 
da mevcuttur. 2020 yılı itiba-
riyle aylık dergimizi de çıkar-
maya başlayacağız. Katkılarını 
esirgemeyen NSG inşaat aile-
sine, sitemiz kafe işletmesine 
ve emeği geçen tüm personele 
şahsım ve yönetim kurulu adı-
na teşekkür ederim.” diyerek 
sözlerini tamamladı.”
n HABER MERKEZİ

Demirciler Metal Expo 
Fuarı’nı ziyaret etti

Naturapark’ta aşure 
ikramı yapıldı

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, 
Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında Serçe, günün anısına Arslan’a üzerinde 
‘Mü’minler ancak kardeştir’ ayetinin yazılı olduğu bir tablo hediye etti.
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Konya Sanayi Odası ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi arasında sektörel ve ihtisas çalışmalarında birlik-
teliği öngören işbirliği protokolü imzalandı. Programda şehrin geleceği için işbirliğinin önemi vurgulandı

KSO ile KGTÜ arasında
işbirliği protokolü imzaladı

Konya Sanayi Odası yöne-
tim kurulu üyeleri, Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi’ni ziya-
ret etti. Konya Sanayi Odası 
yönetim kurulu üyelerinin üni-
versitenin yatırımlarını yerin-
de incelediği ziyarette, Konya 
Sanayi Odası ile Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi arasında 
bir de İşbirliği Protokolü imza-
landı. Protokolü Konya Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükcü 
ile Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi Mütevelli Heyet Baş-
kanı Dr. Mikdat Çakır imzaladı.

Protokol imza töreninde 
konuşan Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükcü, üni-
versitelerin ihtisaslaşmasının 
önemli olduğunu vurgulaya-
rak, “Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitemiz, tarım ve gıda 
alanında ihtisaslaşmış, bilime 
ve üretime hizmet eden önem-
li bir üniversitemiz haline gel-
miştir” dedi.

ŞEHRİN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK 
HİZMETLERE İMZA ATACAKLAR

KSO yönetim kurulu üye-
leriyle birlikte üniversite kam-
püsünü gezdiklerini ve yapı-
lan çalışmaların son derece 
memnuniyet verici olduğunu 
belirten Kütükcü, “Üniversi-
temizin kampüsünü gezme 
ve inceleme fırsatı bulduk. Bu 
çalışmalar bizi gerçekten çok 
etkiledi. Başarılı bir yatırım 
olmuş. Emeği geçen herkese 

hem şehrimiz adına hem de ül-
kemiz adına teşekkür ediyoruz. 
Buradaki akademisyenlerimiz 
ve yetişecek olan öğrencileri-
miz, şehrimizin ve ülkemizin 
geleceği için son derece kritik 
hizmetler yapacaklar inşallah” 
ifadelerini kullandı.

İHTİSASLAŞMA VURGUSU
Sanayi sektöründe olduğu 

gibi üniversitelerde de ihti-
saslaşmanın önemli olduğu-
na vurgu yapan Kütükcü, ih-
tisaslaşmanın kurumlara ve 
işletmelere büyük başarı ge-
tireceğini söyledi. Kütükcü, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Biz sanayiciler ihtisaslaşmayı 
tercih ediyoruz. Çok fazla alana 
dağıldığınız zaman başarı daha 
da zorlaşıyor. Ancak bir ala-
na, ürüne odaklandığınız za-

man bu alanda dünya çapında 
markalar çıkarmada daha hızlı 
yol alınabiliyor. Bundan dola-
yı üniversitelerimizin de ihti-
saslaşması çok önemli. Gıda 
ve Tarım Üniversitemiz bunu 
başardı. İnşallah her üniver-
sitemiz, kendi alanında orta-
ya koyduğu görüşün referans 
alındığı, tartışmasız kabul edil-
diği bir üniversite haline gelir.”

DÜNYADAKİ BİRÇOK ÖRNEK 
İNCELENEREK, BU YAPI ORTAYA 

ÇIKARILDI
Konya Gıda ve Tarım Üni-

versitesi Mütevelli Heyet Baş-
kanı Dr. Mikdat Çakır da, üni-
versitenin ihtiyaca yönelik bir 
yapıda olması için çalıştıklarını 
ve bu alanda dünyanın birçok 
yerindeki örnek üniversiteleri 
inceledikten sonra üniversite 

alt yapısının oluşturulduğunu 
söyledi. Çakır, “ Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi’nin ku-
rulmasından önce 5-6 yıllık bir 
ön çalışma süremiz vardı. Nasıl 
bir üniversite kuralım ki, ihti-
yaca yönelik olsun diyerek yola 
çıktık. Bu konuda iyi olan, dün-
yadaki farklı üniversitelerde 
incelemelerde bulunduk. Üni-
versiteler hangi alanlara yo-
ğunlaşmışlar, üniversite yapı-
lanmasını nasıl oluşturmuşlar 
diye baktık. Sonra da üniver-
sitemizin yapılanmasının bu 
şekilde olması halinde bilim, 
Ar-Ge ve inovasyon anlamında 
modern dünya ile aynı hızda 
gidebileceği kanaatine vardık” 
dedi.

Son olarak konuşan Kon-
ya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çök-
müş de, üniversitede yapılan 
çalışmalar hakkında bilgiler 
verdi. Üniversitenin sanayi ile 
bir arada projeler yürüttüğü-
ne işaret eden Çökmüş, bilgiyi 
ürüne dönüştüren uluslararası 
üniversite misyonu ile çalışma-
larına devam ettiklerini aktar-
dı.

Çökmüş, üniversite bün-
yesinde bulunan SARGEM, 
KİT-ARGEM ve Gıda Kontrol 
Laboratuvarlarında sektör adı-
na önemli çalışmaların yapıldı-
ğını da sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi tarafın-
dan yürütülen Ayanbey-Ana-
sultan-Yorgancı Sokakları ile 
Pirhasan-Yorgancı Caddele-
rini kapsayan asfaltlama pro-
jesinde bir etap daha tamam-
landı. Ayanbey Sokak’tan 
sonra Anasultan Sokak çalış-
malarının da tamamlanarak 
hizmete sunulduğunu ifade 
eden Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, ‘Sadece 
bu bölge için değil, tüm Me-
ram’ın ulaşım ve asfalt soru-
nunu tamamıyla çözmek için 
tüm ekiplerimizle seferberiz” 
diye konuştu.

Meram Belediyesi tarafın-
dan yürütülen Ayanbey-Ana-
sultan-Yorgancı Sokakları ile 
Pirhasan-Yorgancı Caddele-
rini kapsayan asfaltlama pro-
jesinin Anasultan Sokak etabı 
da Fen İşleri Müdürlüğü ekip-
lerinin yürüttüğü yoğun çalış-
malar sonucunda tamamlana-
rak hizmete sunuldu. Toplamı 
5 km olan projenin diğer bö-
lümleri için yürütülen çalış-
malarda tüm hızıyla devam 
ediyor.

‘EKİPLERİMİZ MERAM’IN 
DÖRT BİR YANINDA DÖRT 

BİR KOLDAN ÇALIŞMA 
YÜRÜTÜYOR’

Meram Yeni Yol’u Hatıp’a 
bağlayacak olan yol çalışmala-
rının kısa bir süre içinde bitire-
rek tümüyle hizmete sunmayı 
hedeflediklerini belirten Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, çalışmalarını bu amaç-
la dört bir koldan yoğun bir 
şekilde yürüttüklerini ifade 
etti. Projenin 1 km’lik Ayan-
bey Sokak etabının daha önce 

bitirildiğini hatırlatan Başkan 
Kavuş, “Vatandaşlarımızın 
bizden en büyük beklentile-
rinden biri Meram’ın asfalt 
ve ulaşım sorununa kesin çö-
zümler üretmemiz. Bu sebep-
le Meram Belediyesi olarak 
asfaltlama projelerini tasarruf 
tedbirlerinin dışında tutarak 
enerjimizin ve mesaimizin 
önemli bölümünü bu soru-
nu halletmek için harcıyoruz. 
Bu amaçla Meram’ın dört bir 
yanında aynı anda çalışmalar 
yürütüyoruz. Ayanbey-Ana-
sultan-Yorgancı Sokaklar ile 
Pirhasan-Yorgancı Caddele-
rini kapsayan asfaltlama pro-
jesi de bu çalışmalarımızın bir 
parçası. Ayanbey ve Anasul-
tan Sokaklarda çalışmaları-
mız tamamlandı. Sokakların 
alt yapı, genişletme, tretuvar 
ve asfaltlama çalışmalarını 
hızlı bir şekilde tamamlayan 
ekiplerimiz, projenin tama-
mında ise sona yaklaştı. Me-
ram’a modern ve konforlu bir 
ulaşım sağlayacak projenin 
tamamı en kısa süre içinde 
tamamlanarak hizmete sunu-
lacak” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Kavuş: Asfaltsız sokak 
bırakmamaya çalışıyoruz

Hasan Kılca: Şehrimizi de işimizi de çok seviyoruz

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Tatlıcak Tesisleri’nde 
personelle simit ve süt eşliğinde 
kahvaltıda bir araya geldi. Kara-
taylıların mutluluğu ve rahatı için 
gayret gösteren tüm personele te-
şekkür eden Başkan Hasan Kılca, 
“Belediye personelimizin gayret-
li çalışmaları dolayısıyla belediye 
personelimizle gurur duyuyoruz. 

Bizler kocaman Karatay Belediyesi 
Ailesi olarak şehrimizi de işimizi de 
çok seviyoruz. Böyle çalışınca da 
başarının gelmesi doğaldır” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, güne belediyeye ait Tat-
lıcak Tesisleri’nde personel buluş-
ması ile başladı. İşçilerin mesaisi 
öncesinde simit ve süt eşliğindeki 
kahvaltıda personeliyle bir araya 

gelen Başkan Hasan Kılca, perso-
nelin istek, talep ve önerilerini de 
dinledi, işçilerle bir süre sohbet etti. 
Karatay Belediye Başkan Yardımcı-
ları, birim müdürleri ile belediye 
personelinin bulunduğu buluşma-
da Hasan Kılca, Karataylı hemşeh-
rilerinin huzuru, mutluluğu ve sağ-
lığı için büyük gayret gösteren tüm 
belediye personeline teşekkür etti.

BİZLER ŞEHRİMİZİ DE İŞİMİZİ DE 
ÇOK SEVİYORUZ

Kılca, “Bu sabah mesaiye birlik-
te başlayalım, birlikte bir bismillah 
diyelim dedik. Sizlerle böyle sık sık 
bir araya gelmeye devam edeceğiz. 
Bazen birlikte pikniğe gideceğiz 
bazen de değişik sosyal faaliyetlerle 
hep bir arada olacağız. Bizler Kara-
tay Belediyesi olarak sizlerle gurur 

duyuyoruz. Çalışmalarınızı beğe-
niyoruz. Gerçekten de gayretli, yo-
ğun ve fedakârca bir çalışma yürü-
tüyorsunuz. Hepinizden Allah razı 
olsun. Biz kocaman bir aileyiz ve 
her biriniz bu büyük ve güzel aile-
nin kıymetli birer parçasısınız. Hep 
birlikteyiz ve dolayısıyla sizlerin 
başarısı bizlerin başarısı demektir. 
Eğer işimizi ve şehrimizi seviyor-

sak başarı gelir. Bizler de sizler gibi 
hem işimizi hem de şehrimizi çok 
seviyoruz. 

Bu sevginin ve gayretin karşılı-
ğı olarak da böylesine güzel bir ba-
şarının gelmesi doğaldır. Gayretli 
ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı 
hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ
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KTB’nin emektarı İsmail Özkan emekli oldu
Konya basının sevilen isim-

lerinden, Konya Ticaret Borsası 
(KTB) Özel Kalem Müdürü ve 
Basın Müşaviri İsmail Özkan, 
emekli oldu. Konya basınında 
çeşitli görevlerde bulunmasının 
ardından girdiği KTB’de yaklaşık 
10 yıldır Özel Kalem Müdürü ve 
Basın Müşaviri olarak görev ya-
pan, yaptığı çalışmalarla takdir 
toplayan İsmail Özkan, emekliye 
ayrıldı. Özkan’ın emekliye ayrıl-
masının ardından boşalan koltu-
ğa ise yine Konya basınının se-
vilen isimlerinden Hasan Ayhan 
getirildi. Yaklaşık 10 yıl Yenigün 
Gazetesi’nin Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürlüğü görevini yürüten Ay-
han, bir süre önce KTB’de göre-
ve başlamıştı. Ayhan, Özkan’ın 
emekli olmasıyla birlikte KTB 
Özel Kaleme Müdürlüğü ve Ba-
sın Müşavirliği görevini devraldı. 

ÖZKAN’DAN VEDA MESAJI

KTB’den emekliye ayrılan 
İsmail Özkan, resmi sosyal med-
ya hesabından bir veda mesa-
jı yayımladı. Özkan mesajında, 
“Bugün itibariyle Konya Ticaret 
Borsası’ndan emekli oldum. Ça-
lıştığım süre boyunca benden 
yardım ve desteklerini esirge-
meyen Aileme, Hüseyin Çevik, 
M. Uğur Kaleli, Namık Köklüsoy 
Başkanlarıma, Genel Sekreter-
lerim Esat Bilici ve Hüseyin Er-
gun’a yönetim ve meclis üye-

lerimize, üyelerimize, çalışma 
arkadaşlarıma ve kıymetli basın 
mensubu abilerime, dostlarıma, 
arkadaşlarıma, tarım paydaşla-
rımıza en kalbi teşekkürlerimi 
sunarım” diye konuştu. 

Yenigün Gazetesi olarak 
emekliye ayrılan İsmail Özkan’a 
bundan sonraki hayatında başa-
rılar diliyor, Hasan Ayhan’a yeni 
görevinde muvaffakiyetler te-
menni ediyoruz.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya basınında uzun süredir konuşulan değişikler gerçekleşti. Rasyonel Haber 
Gazetesi ve Telgraf Gazetesi yayın hayatına son verdi, Takip Gazetesi ise el değiştirdi 

Konya yazılı basını 
yeniden şekillendi

Konya basınında uzun sü-
redir konuşulan değişiklikler 
geçtiğimiz günlerde gerçek-
leştirildi. Konya’nın en köklü 
gazetelerinden Yeni Meram 
Gazetesi’nin el değiştirmesinin 
ardından Konya’da 2 gazete ka-
pandı, 1 gazete de el değiştirdi.

Geçtiğimiz yıldan buyana 
yaşanan ekonomik sorunlar, 
Anadolu basınını da olumsuz 
etkiledi. Ekonomik anlamda 
zor bir süreçten geçen Konya 
basını da, ayakta durma müca-
delesi verirken, sektör temsilci-
leri biraraya gelerek sorunların 
çözümü noktasında çeşitli mü-
zakerelerde bulunmuştu. Ya-
pılan görüşmeler neticesinde 
Basın İlan ve reklam gelirlerini 
artırarak mevcut gazetelerin 
ayakta kalmasını sağlamak adı-
na, Konya’daki gazete sayısının 
düşürülmesi için girişimlerde 
bulunuldu. Bu doğrultuda yapı-
lan görüşmeler geçtiğimiz hafta 
noktalandı ve Konya’daki 2 ga-
zete yayın hayatına son verdi.

RASYONEL VE TELGRAF 
GAZETELERİ KAPANDI

Konya basınında 10 yıldır 
yayın hayatını sürdüren Rasyo-

nel Haber Gazetesi ve Sun TV 
bünyesinde 7 yıl yayın hayatı-
nı sürdüren Telgraf Gazetesi 
geçtiğimiz Cumartesi günü son 
yayınlarını yaparak yayıncılık 
faaliyetine son verdi. Telgraf 
Gazetesi 14 Eylül Cumartesi 
günkü son yayınında, verdiği 
mesajla Konya’ya ve sektöre 
veda etti. Veda mesajında süre-
cin nasıl geliştiğini anlatan Sun 
TV ve Telgraf Gazetesi Genel 
Müdürü Yasin Duysak, “14 ga-
zete patronu oturduğumuzda, 
Konya’da gazete sayısının çok 
fazla olduğu fikrine varıldı. Bu 
anlamda gazetelerden hem fe-
dakarlık hem de Konya basın 
tarihine altın harflerle geçilme-
si gereken bu adımı birilerinin 
atması gerekliliği dillendirildi. 
Bizler 2 gazete, bu adımı atan 
tarafta olacağımızı beyan ede-
rek yazılı basın hayatımıza nok-
tayı koyuyoruz. Toplantılarda 
da ifade edildiği üzere Konya’da 
gazete sayısı ciddi anlamda 
fazla. Bu sayının iki gazete ile 
kalmayarak daha da düşmesi 
kanaatindeyim. Bu şekilde de-
vam edecek olursa, hem gaze-
te patronları hem de gazeteler 

yıpranmaya devam edecektir. 
Gazete sayısının azaltılması 
hem görsel hem yazılı hem de 
dijital medya ayağında saygın-
lık kazanacaktır” diye konuştu. 

NEDENİNİ AÇIKLADI
Duysak, gazetenin kapat-

ma kararının nasıl şekillendi-
ğini ise şöyle anlattı, “Biz bir 
taraftan televizyon sektöründe 
devam ederken diğer tarafta 
gazete işiyle devam ediyorduk. 
Ama görünüyor ki gazete ile 
televizyon birarada devam et-
tiği müddetçe bundan en çok 
görsel yayın yani televizyon ta-
rafından etkileniyoruz. Sürekli 
çalıştığımız firmalar televizyon 
tarafına reklamı verirken çok 
göze batmıyor. Ama gazetede-
ki bir abonelik ücreti insanların 
aklında soru işareti oluşturma-
ya başlıyordu. Son zamanlarda 
bu sürecin sürekli bu şekilde 
devam etmesiyle gördük ki, te-
levizyon tarafımızı etkiyecek, 
saygınlığımız git gide azalacak 
düşüncesi hasıl oldu. İkinci top-
lantıdan sonra oturduk ve bir 
karar aldık, “Biz yazılı basından 
çıkalım” dedik. Yazma istedik-
lerimizi yazamıyor, ancak bül-

ten haberciliği yapabiliyoruz. 
Mesleği icra edememektense, 
dijital ortamdan haberciliğimizi 
yapacağız. Şuna herkesin inan-
masını isterim; inanın gazetede 
yapamadığımız haberciliğimizi, 
dijital ortamda fazlası ile gün-
deme getirip, gündem olacağız. 
Konya’da kimsenin yapamadığı 
haberleri sunhaber.com ve ana-
dolutelgraf.com adreslerinde 
göreceksiniz.”

YENİ MERAM’DAN SONRA 
TAKİP DE EL DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Kon-
ya’nın en köklü gazetesi olan 
Yeni Meram Gazetesi, el değiş-
tirmiş gazeteyi Ömer Sarıkulak 
devralmıştı. Yeni Meram Ga-
zetesi’nden sonra Konya Takip 
Gazetesi de el değiştirdi. Ga-
zeteyi Delta Group Basın Yayın 
Matbaacılık Reklam Organizas-
yon Adına Konya’nın önemli 
işadamlarından İnşaat Mühen-
disi Mustafa Kavaf satın aldı. 
Değişikliğin ardından gazetenin 
yönetim kadrosu da şöyle şekil-
lendi; Genel Yayın Yönetmeni 
Hüseyin Baran, Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Osman Kabalcı. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Nuri Doğan Turizm Çumra 
ilçesinde Hac ve Umre irtibat 
bürosu açtı. Yıllardır Konya 
bölgesi başta olmak üzere kırk 
kadar ilde hac ve umre hizme-
ti veren Nuri Doğan Hac ve 
Umre Şirketi Çumra ilçesinde 
de irtibat bürosunun açılışını 
yaptı. Açılışta konuşan Nuri 
Doğan Turizm yönetim kurulu 
başkanı Erdal Doğan, “Çumra-
lı kardeşlerimizin Nuri Doğan 
Turizme ve bölge temsilcimiz 
Sedat Ulupınarlı hocama olan 
teveccühü neticesinde Çum-
ramıza bir irtibat bürosunu 
açmaya karar v erdik. Tevec-
cühlerinden dolayı Çumralı 
kardeşlerimize ayrıca hizmet-
lerinden dolayı da Sedat Ulu-
pınarlı hocama teşekkür ede-
rim. Çumralı kardeşlerimize 
hizmet etmeye devam edece-
ğiz” dedi. Şube açılışında ko-
nuşan Sedat Ulupınarlı, “Yıl-
lardır Çumralı kardeşlerimize 
gerek din görevlisi olarak ve 
gerekse Hac ve Umre ibadet-
lerinde hizmetin en güzelini 
sunmaya çalıştık. Nuri Doğan 

Turizm olarak Çumralı kar-
deşlerimize kutsal topraklarda 
hizmet etmekten onur duyu-
yoruz. Tüm Çumralı kardeş-
lerimize rahat, güvenli ve hu-
zurlu bir Hac ve Umre ibadeti 
için Nuri Doğan Turizmi tercih 
etmelerini tavsiye ederim. Ay-
rıca bugüne kadar kutsal yol-
culuklarında şirket olarak Nuri 
Doğan Turizmi, rehber hoca 
olarak da şahsımı tercih eden 
kardeşlerime teşekkür ede-
rim” ifadelerini kullandı. Nuri 
Doğan Turizm Çumra tem-
silcisi Sedat Ulupınarlı, “Her 
ay 14 günlük ve 24 günlük 
umre turlarımızla, yakın otel-
lerde kaliteli yemekleri, kesin-
tisiz servis, sağlık, internet ve 
otelcilik hizmetleriyle Çumralı 
kardeşlerimize hizmet etmeye 
devam ediyoruz” dedi.

Nuri Doğan Turizm Çumra 
ilçe hac ve umre bürosunun 
açılışına çok sayıda davetli ka-
tıldı, davetlilere hurma zem-
zem ve şirkete ait özel hediye-
ler ikram edildi.
n HABER MERKEZİ 

İnsan Hak ve Hürriyetleri 
(İHH) İnsani Yardım Vakfın-
ca, Zeytin Dalı Harekatı’nda 
terörden arındırılan Afrin’de, 
350 yetim çocuk için yaza 
veda şenliği gerçekleştirildi. 
İHH’den yapılan yazılı açık-
lamaya göre, yetimlerin lu-
napark ve yöresel oyunlarla 
eğlendikleri şenliğe AK Parti 
Genel Başkan Danışmanı Prof. 
Dr. Yasin Aktay ve çok sayıda 
İHH gönüllüsü katıldı.

Açıklamada görüşleri-
ne yer verilen AK Parti Ge-
nel Başkan Danışmanı Yasin 
Aktay, savaşların faturasını 

çocukların ödediğini belirtti.  
Çocukların, savaşın etkilerini 
yaşamları boyunca unutama-
dığını belirten Aktay, İHH İn-
sani Yardım Vakfı tarafından 
düzenlenen bu tür etkinlikle-
rin önemli bulduğunu ifade 
etti. İHH Marmara Bölge Ko-
ordinatörü Ruhi Ademoğlu da 
etkinlikle 350 yetim çocuğun 
gönüllerince eğlendiğini kay-
detti. Ademoğlu, yetimlerin 
yüzünün gülmesi için bu tür 
faaliyetlere devam edecekleri-
ni aktardı. Etkinlikte çocuklara 
çeşitli hediyeler dağıtıldı.
n AA

Nuri Doğan Turizm
Çumra Şubesi açıldı

İHH Afrin’deki 
yetimleri sevindirdi



18 EYLÜL 20196 HABER

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Konya merkezli ByLock operasyonunda 29 gözaltı kararı

Konya’da Fetullahçı Terör 
Örgütü’ne (FETÖ) yönelik so-
ruşturma kapsamında örgü-
tün şifreli haberleşme uygu-
laması ‘ByLock’ kullandığı ve 
örgütle bağlantısı olduğu id-
dia edilen farklı meslek grup-
larından aralarında kadınların 
da bulunduğu 29 şüpheli hak-
kında gözaltı kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca yürütülen soruşturma 
kapsamında FETÖ/PDY ile 
bağlantılı ve “Bylock” prog-
ramı kullandıkları ve örgütle 
bağlantısı olduğu iddia edi-
len öğretmen, avukat, dok-
tor gibi farklı meslek grupla-
rından aralarında kadınların 

da bulunduğu 10’u kadın 29 
kişi hakkında yakalama ka-
rarı çıkarıldı. Konya merkezli 
Eskişehir, İstanbul, Erzurum 
ve Erzurum’da Terörle Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekip-
leri tarafından daha önceden 
belirlenen adreslere sabah eş 
zamanlı operasyon gerçekleş-
tirildi. Operasyonda çok sayı-

da şüpheli gözaltına alındı. 
Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde sağlık kontro-
lünden geçirilen şüpheliler, 
sorgulanmak üzere emniye-
te götürüldü. Adreslerinde 
bulunamayan şüphelilerin 
ise yakalanması için çalış-
maların sürdüğü öğrenildi.
n İHA

Konya Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerini şafak vaktinde yaptığı operasyonla derdest 
etti. Önceden belirlenen adreslere şafak vakti yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Torbacılara Özel Harekat 
destekli şafak operasyonu

Konya’da sokak satıcısı 
olarak bilinen uyuşturucu ta-
cirlerine yönelik özel harekat 
polislerinin de destek verdiği 
operasyonla eş zamanlı şafak 
baskını yapıldı. Operasyonda 
13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya Narkotik Suçlarla Mücade-
le Şube Müdürlüğünün kent 
merkezinde uyuşturucu satışı 
yapan şahısların yakalanma-
sı için yürüttüğü çalışmalar 
kapsamında 15 kişi belirlendi. 
Yapılan fiziki takibin ardından 
belirlenen adreslere Özel Ha-
rekat polislerinin de destek 
verdiği operasyonla şafak vak-
ti baskın yapıldı. Eş zamanlı 
düzenlenen baskınlarda 13 
kişi gözaltına alınırken, evler-
de yapılan aramalarda 34,6 

gram esrar, 725 adet uyuştu-
rucu hap ve 209 gram eroin 
ele geçirildi. Gözaltına alınan 
şüpheliler Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde sağ-
lık kontrolünden geçirilerek 
ifadeleri alınmak üzere Emni-
yet Müdürlüğüne götürüldü. 
Adreslerinde bulunamayan iki 
kişinin yakalanması için çalış-
maların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, daha önceden 
yapılan çalışmalar kapsamın-
da, uyuşturucu madde ticare-
ti yapmak suçunu işleyen 26 
şüpheli şahsın yakalandığı, 
şüphelilerin emniyetteki iş-
lemlerinin ardından sevk edil-
diği mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildiği öğre-
nildi.
n İHA

Konya’da, alacaklısının icra 
işlemi için gelen görevlilere 
sinirlenip, belindeki tabanca-
yı çıkarmak isterken kendisi-
ni elinden, avukat katibi Ayşe 
Yavuz’u (40) da ayağından vu-
ran inşaat firması sahibi Zafer 
Çınar (40), mahkemece tutuk-
landı. 

Olay, 12 Eylül Perşembe 
günü saat 14.30 sıralarında, 
Mengene Mahallesi Fetih Cad-
desi’nde bulunan inşaat fir-
ması ofisinde meydana geldi. 
Avukat katibi Ayşe Yavuz ve 
icra memuru Dilek Cihan (37), 
alacaklının dava açması sonu-
cu firma sahibi Zafer Çınar’ın 
iş yerine icra işlemi için geldi. 
İşlemlere başlanırken sinirle-
nen Çınar, borçlu olduğu kişi-
yi aradı. Telefonda tartışmaya 
başlayan Çınar, sinirlenerek, 

belindeki ruhsatlı tabancayı 
çıkarmak istedi. Bu sırada ya-
nında bulunanların Çınar’ın 
elinden almak istediği silah, 
ateş aldı. Zafer Çınar, kendi 
elinden yaralanırken, mermi-
nin sekmesi sonucu Ayşe Ya-
vuz da ayağından yaralandı. 
İcra memuru Dilek Cihan’ın 
ise pantolonuna mermi isabet 
ettiği; ancak yaralanmadığı 
öğrenildi. Zafer Çınar ve Ayşe 
Yavuz, hemen hastaneye götü-
rülerek, tedaviye alındı. Yavuz, 
tedavisinin ardından taburcu 
edilirken, Çınar ise gözaltına 
alındı. Emniyetteki işlemle-
rinin ardından adliyeye sevk 
edilen Zafer Çınar, ‘silahlı teh-
dit’ ve ‘görevi yaptırmama için 
direnme’ suçlarından çıkarıldı-
ğı mahkemece tutuklandı. 
n DHA

Avukat katibini ve kendisini 
yaralayan zanlı tutuklandı

Çadırda ölü bulunan çoban cinayet kurbanı olmuş

Bozkır ilçesinde çobanlık 
yapan ve yaşadığı çadırda ölü 
bulunan Afganistan uyruklu 
gencin cinayete kurban gittiği 
ortaya çıktı. Olayla ilgili hayvan-
ların sahibi ve sürünün eski ço-
banının tutuklandığı öğrenildi.

Harmanpınar Mahallesi 
Harmanpınar Yaylası’nda geçti-
ğimiz Cumartesi günü yaşanan 

olayda, hayvancılık yapan Dur-
muş G.’nin yanında çoban ola-
rak çalışan Afganistan uyruklu 
genç, sabah 09.00 sıralarında 
kaldığı çadırda hareketsiz hal-
de yatarken bulundu. Durmuş 
G. durumu jandarma ve sağlık 
ekiplerine bildirdi. Çadıra gelen 
sağlık ekipleri, gencin hayatını 
kaybettiğini tespit etti.

25 yaşlarında olduğu belirle-
nen gencin cesedi otopsi işlem-
leri için Bozkır Devlet Hastanesi 
Morgu’na kaldırıldı. 

VÜCUDUNDA SAÇMA İZİNE 
RASTLANILDI

Yapılan otopsi işleminde 
Afganistan uyruklu gencin ka-
rın bölgesinde saçma izleri ol-
duğu ve buna bağlı olarak ha-

yatını kaybettiği tespit edildi. 
Bunun üzerine harekete geçen 
jandarma ekipleri hayvanların 
sahibi Durmuş G. ve sürünün 
eski çobanını gözaltına aldı. 
İfadelerinde suçlamaları kabul 
etmedikleri öğrenilen 2 şüpheli 
çıkarıldıkları mahkemece tutuk-
landı.
n DHA
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Ailelere ‘çocuklarla vedayı uzatmayın’ uyarısı
Psikolog Evrim Ünel, 2019-2020 

eğitim öğretim yılının başlamasın-
dan 1 haftadan f geçmesine rağmen 
uyum problemi yaşayan ailelere, 
“Çocuklarıyla vedalaşma süresini 
çok fazla uzatmamaları ve sade bir 
tavır sergilemeleri” konusunda uya-
rıda bulundu. Özel bir hastanede 
görev yapan Ünel, okulların açılma-
sının bazı çocuklar için sevindirici 
olurken bazı çocuklar için de kaygı 
verici olabildiğini söyledi. İlkokula 
yeni başlayan çocuklar açısından 
bu durumun daha da ileri boyutlara 
ulaşabildiğini ifade eden Ünel, “Ço-
cuklar bu dönemde sadece okula 
uyum problemi yaşamıyor. Bir de 
ailelerinden ayrılmalarına yönelik 
direnç anlamına gelen ‘ayrılık ank-
siyetesi’ semptomları yaşayabiliyor. 
Bu semptomlar karın ağrısı, iştahsız-
lık, mide bulantısı, ağlama nöbetleri 
ve okula gitmek istememe gibi be-

lirtilerle ortaya çıkabiliyor.” şeklinde 
konuştu.

‘DERS BAŞLAMADAN 
OKULDAN AYRILIN’

Çocuğu okula yeni başlayan ai-
lelere en az çocuklar kadar iş düş-
tüğüne dikkati çeken Ünel, şunları 
kaydetti: “Çocuk okula adapte olana 
kadar özellikle ilk bir kaç gün velile-
rin okula kendileri götürmesi gereki-
yor. Bu süreçte vedalaşma süresini 
çok fazla uzatmamaları ve sade bir 
tavır sergilemeleri lazım. Bazı ço-
cuklar bu konuda dirençli olabilir. Bu 
tür çocukların aileleri ise ders başla-
madan önce çocukla okula gitmeleri, 
biraz zaman geçirdikten sonra ders 
başlamadan mutlaka okuldan ay-
rılmalarını tavsiye ediyoruz.” Bazı 
çocukların okula alışma sürecinin 
uzun olabileceğinden ailelerin sabır-
lı olması gerektiğini savunan Ünel, 
okula getirilen çocukların ağlaması 

neticesinde ailelerin çocuğunu öy-
lece bırakmak istemeyerek yanında 
kalmayı tercih etmeleri ve bazı aile-
lerin çocuğu alıp eve götürme dav-
ranışlarının yanlış olduğunu belirtti. 
Çocukların olumsuz tavır sergileme-
si neticesinde alilerin net bir tavırla 
çocuklarına okula neden gitmeleri 
gerektiğini anlatması gerektiğini dile 
getiren Ünel, şöyle devam etti: “Bu 
süreçte velilerin çocuklarına karşı 
mutlu ve sakin görünmesi önemli. 
Bu şekilde davrandıkları taktirde ço-
cukların okula adapte olmaları daha 
da kolaylaşıyor. Bunun dışında veli-
lerin öğretmenlerle sık sık iletişime 
geçmesi faydalı olacaktır. Çocuklar 
akşam eve geldiğinde okulla ilgili so-
rular sormak, onların önemsendiğini 
hissetmesine ve ilgilenildiği mesajı 
verilmesine olanak sağlayacak ve 
okula uyumunu kolaylaştıracaktır.” 
n AA

Kamyonun çarptığı 
yaşlı kadın yaralandı

Mısır yüklü TIR 
devrildi, 1 kişi yaralandı

Karaman’da yolun karşısına 
geçmeye çalışırken kamyonun 
çarpması sonucu yaralanan yaşlı 
kadın, kaldırıldığı hastanede teda-
vi altına alındı. Kaza, saat 18.00 
sıralarında Alacasuluk Mahallesi 
100. Yıl Bulvarı üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Nazım İ. (61), yönetimindeki 07 B 
3112 plakalı kamyon, yolun karşı-

sına geçmeye çalışan 79 yaşındaki 
Naciye T.’ye çarptı. Yaralı kadın, 
çevredeki vatandaşların çağırdığı 
ambulansla kaldırıldığı Karaman 
Devlet Hastanesi’nde tedavi altına 
alındı. Kamyon şoförü ifadesi alın-
mak üzere polis merkezine götü-
rülürken, kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Karapınar ilçesinde kontrolden 
çıkan tırın şarampole devrilme-
si sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, 
Konya-Adana Karayolu üzeri Kara-
pınar ilçesi Merdivenli mevkiinde 
meydana geldi. Edinilen bilgilere 
göre, Osman T., idaresindeki 16 
TT 828 plakalı mısır yüklü tır, sü-
rücüsünün direksiyon hakimiyeti-
ni kaybetmesi sonucu şarampole 

devrildi. Çevredeki diğer sürücüle-
rin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, 
polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 
Yaralı tır sürücüsü Osman T., sıkış-
tığı araçtan itfaiye ekipleri tarafın-
dan çıkarıldıktan sonra ambulansla 
Karapınar Devlet Hastanesine kal-
dırıldı. Tedavi altına alınan yaralı 
sürücünün hayati tehlikesinin bu-
lunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Konya’da boynundan ve ayak-
larından bağlanan gelincik kimliği 
belirsiz kişi veya kişilerce kaldırım-
da bulunan yön levhasının bulun-
duğu direğe asıldı.

Olay, merkez Meram ilçesi 
Kozağaç Mahallesi Hatıp Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, kimliği belirsiz 
kişi ya da kişilerce yön levhasının 
bulunduğu direğe kafasından ve 
ayaklarından bağlanarak öldürülen 
gelinciği gören bir kişi, fotoğrafını 
çektiği gelinciği sosyal medya he-
sabından paylaşarak duruma tepki 
gösterdi. Fotoğrafın yayılması üze-
rine sosyal medya kullanıcıları da 

duruma tepki gösterdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine 

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. 
Bölge Müdürlüğü ekipleri olay ye-
rine geldi. Ekiplerin geldiği sırada 
direkten indirilmiş halde kurumuş 
otların arasında bulunan gelincik, 
poşete konularak götürüldü. Di-
rekten vatandaşlar tarafından in-
dirildiği düşünülen gelinciğin kim 
tarafından asıldığı henüz belirle-
nemedi. Sosyal medya kullanıcıları 
yetkililere seslenerek gelinciği di-
reğe asarak öldüren kişi veya kişi-
lerin bulunarak cezalandırılmasını 
istedi.
n İHA

Kendilerine polis süsü vererek tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öğrenilen 7 kişi polis ekipleri tarafından 
düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda tarihi eserle birlikte suç aletleri ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçısı 
sahte polisler yakalandı

Aksaray’da kendilerine polis 
süsü vererek tarihi eser kaçakçılığı 
yapan 7 kişi polisin operasyonu ile 
yakalandı. Operasyonda 54 ayrı tari-
hi eser ele geçirilirken, çok sayıda da 
suç aleti elde edildi.

Operasyon, önceki gün gece 
Aksaray-Konya karayolunda mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Aksaray’dan Konya’ya 3 araçla ta-
rihi eser sevkiyatı yapıldığı bilgisine 
ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Ka-

çakçılık ve Organize Suçlarla Müca-
dele (KOM) Şubesi ekipleri, hemen 
harekete geçerek önceden plakaları 
tespit edilen biri 34, ikisi 42 plaka-
lı otomobilleri Aksaray’da takibe 
aldı. Aksaray Konya karayolundan 
Sultanhanı ilçesine kadar araçları 
takip eden KOM ekipleri, Sultan-
hanı ilçesi girişinde operasyon için 
düğmeye bastı. Gerçekleştirilen 
operasyonda 3 araç da alınırken, 
araçlarda bulunan Yusuf K. (35), 

Mehmet B. (29), Ali Rıza Z. (42), 
Hasan Ceylani A. (18), Ramazan 
B. (41), Selami Y. (43) ve Ahmet 
Y. (33) gözaltına alındı. Ardından 3 
araçta da geniş çaplı arama yapan 
KOM ekipleri, 1 adet polis rozeti, 1 
adet kurusıkı tabanca, 1 adet kelep-
çe, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör 
basılı vaziyette 6 adet fişek, 1 adet 
tarihi eser olan kılıç, 1 adet tarihi 
eser olan kama, 2 adet heykel, 1 
adet cam biblo, 2 adet altın olduğu 

değerlendirilen sikke, 2 adet tarihi 
eser obje, 1 adet tarihi eser bilezik, 
44 adet irili ufaklı sikke ele geçirildi. 
Gözaltına alınan şüpheliler emni-
yetteki sorgularının ardından Aksa-
ray Adliyesine sevk edilirken, şüp-
helilerden Ramazan B. ve Selami Y. 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Şüphelilerin, kendilerini polis ola-
rak tanıtarak tarihi eser kaçakçılığı 
ve ticareti yaptıkları öğrenildi.
n İHA

Vicdansızlar gelinciği boynundan direğe astı
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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.

 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 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   : 2019/429364
1-İdarenin
a) Adresi    : ALAEDDIN KEYKUBAT KAMPÜSÜ SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322233842 - 3322416094
c) Elektronik Posta Adresi  : mmorgul@selcuk.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
    internet adresi (varsa)   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı   : 8 Kalem SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
       bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    : S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı   
       öğrenci yemekhanesi deposu
c) Teslim tarihi    : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından
       yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
       gösterdiği adrese yapılacak, işe başlama 
       talimatının tebliğinden itibaren mal
       peyder pey teslim edilecek/işe başlanacaktır. 
       İşin süresi 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri
       arasında olmak üzere 12 Aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı   
       Salonu
b) Tarihi ve saati    : 14.10.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
 İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik 
Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği 
mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda 
ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde 
istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği 
Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda 
Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya 
kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
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 S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Birimi 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1051939
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

* 30 YAŞINI AŞMAMIŞ

PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

Tel :  0 332 345 28 59 

 CNC 
Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi 
ve CNC Torna 

Tezgah Operatörleri
alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

 

DOĞANHİSAR UNCULAR KAPALI SİSTEM SULAMA TAMAMLAMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası   : 2019/444507
1-İdarenin
a) Adresi    : NİŞANTAŞ MAH. VATAN CAD. NO:2/A 42060
       SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322216100 - 3322216322
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@koski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı   : 26.550 M³ KAYA, BATAK ZEMİN HARİÇ KAZILMASI VE  
       DEPOYA KONULMASI VE 750 MT TEL ÇİT YAPILMASI
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
       bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   : KONYA İLİ DOĞANHİSAR İLÇESİ 
       UNCULAR MAHALLESİ
c) İşe başlama tarihi   : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
       yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    : Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : NİŞANTAŞ MAH. VATAN CAD. NO:2/A 
       42060 SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati    : 25.09.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A/IX. GRUP: SU YAPILARI
1.         AVIII. Grup işler
2.         Sulama ve drenaj tesisleri
3.         Regülatörler, bentler, rezervuarlar
4.         Akarsu düzenleme işleri
5.         Nehir ıslahı işleri
6.         Taşkın koruma tesisleri
7.         Sel kapanları
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4.KAT 415 NO’LU ODA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

DOĞANHİSAR UNCULAR KAPALI SİSTEM SULAMA 
TAMAMLAMA TESİSİ

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1052619
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“İsminin Hüseyin olduğunu daha 
sonra öğrendiğim bir adam geçmiş 
karşıma, ellerini yana açarak heyecanlı 
heyecanlı anlatıyor. Neymiş efendim 
“bu civarda kendinden başka iyilik 
meleği” yokmuş. “Sabah evinden 
çıkıyormuş, mahallenin atını üstüne 
getirip, hangi evde kimler yaşıyormuş, 
kimin evinde soba yanmıyormuş, ki-
min evinde tencere kaynamıyormuş, 
kimin çocuğunun okul ihtiyaçları karşı-
layamadan okula gitmek zorundaymış, 
kimin bebesinin maması bitmiş, kimin 
bebesine bez lazımmış v.s, v.s,” bunla-
rı ve  bu insanlara yaptığı yardımları an-
latıyor durmadan.  Yahu bir insan ken-
dini bu kadar över mi? Bir insan kendi 
yaptıklarını bu kadar ifşa eder mi? Biz; 
“sağ elin verdiğini sol elin görmemesi 
gerektiğini” söyleyen bir kültürün men-
supları değil miyiz?

Geçenlerde mesela ben de bizim 
aşağı mahallede bir ailenin bütün ev 
ihtiyaçlarını temin ettim. Ama bundan 

kimseye bahsetmedim, bahsetmem 
de…”

Şimdi böyle bir konuyu, bir başka-
sına bu tarzda aktarmak mümkün…

Ancak; 
“Geçenlerde bir hayırsever ile ta-

nıştım. Ayakta sohbete devam eder 
iken, “bir yere oturup çay içmeyi” teklif 
ettim. Kabul etti, oturduk bir kenara. 
Sohbet iyice koyulaştı.  İsmi Hüseyin 
imiş… Emekli Hüseyin Abi anlattı, ben 
dinledim. 

Tam yirmi yıldır,  güneş üzerine hiç 
doğmamış. Çevrede ne kadar hayır-
sever insan varsa tek tek tespit etmiş. 
Mahalledeki ihtiyaç sahiplerini de aynı 
şekilde belirlemiş. Onların güvenini 
kazanmış. Tabi bu güven karşılıklı imiş. 
Gerek ayni, gerekse nakdi ihtiyaçları 
olan insanları durumlarına göre tespit 
edip, hayırseverlerden aldıklarını bu 
insanların ihtiyaçları için harcamakta 
aracılık ediyormuş. Kısaca, kendisini 
bu iyiliğe adamış. 

Sobası yanmayana 
odun, tenceresi kayna-
mayana yemeklik, okul 
ihtiyacı bulunan çocuk-
lara okul ihtiyaçları, ma-
ması olmayan bebelere 
mama, bez lazım olan 
bebelere bez temin ede-
rek böylece mahallenin 
huzuruna katkıda bulu-
nuyormuş. O anlattı ben 
kendimden utandım. O 
anlattı ben, kendinden utanmayanlar 
adına da utandım. 

Hüseyin Abi’ye karşı mahcup ol-
mayayım diye, “geçenlerde bir defa da 
benim aklıma ihtiyaçlı birisine yardım 
etme fikri geldi de karınca kararınca bir 
yardımda bulundum”  deme lüzum-
suzluğuna dahi düşürdüm kendimi.”

Bakın aynı olayı farklı, daha doğ-

rusu tam zıt bir şekilde 
başkalarına aktarma biçi-
mini anlatmaya çalıştım 
sizlere. .

Konu ne olur ise ol-
sun. Olay nasıl cereyan 
etmiş ise etsin. Konuyu, 
olayı kendi karakter biçi-
mimize uydurmaya ça-
lışarak aktarıyoruz karşı 
tarafa. Bizimle alakası ol-

sun ya da olmasın, “öyle bir 
olayı biz yaşasaydık tavrımız nasıl olur-
du?” sorusunu anlık bir şekilde kendi-
mize sorup, soruyu beynimize yolluyo-
ruz ve oradan gelen cevabı karşıya o 
şekilde aktarıyoruz. Hâlbuki beynimize 
danıştığımız gibi aynı zamanda başka 
organlarımıza, başka duyularımıza da 
haksızlık etmesek de, mesela kalbi-
mize, merhametimize, vicdanımıza, iz 

’anımıza, ferasetimize de danışıp ak-
tarma işini ondan sonra yapsak daha 
iyi neticelere ulaşmaz mıyız? Doğru 
olanı yapmayı yani olayı olduğu gibi 
aktarma mecburiyeti hissetmez miyiz 
kendimizde? 

Siyasetimizde de ticaretimizde de, 
kısaca toplum içindeki bütün rolleri-
mizde de meseleleri gerçekliğine göre 
anlatmamız gerekirken hep ideolojik 
saplantılarımıza uygun hareket ederek 
yorumluyor ve karşımızdakine o şekil-
de aktarıyoruz maalesef.

 Toplumsal ahlak, gelenek, örf, 
inanç ve dahi diğer bütün değerler 
manzumelerini, yani koskoca bir kül-
türü bir yana koyup, kısır çekişmelere 
kurban ettiğimiz insanlığımızdan hiç 
utanmıyoruz maalesef.

Topluma önderlik eden bilim 
adamları bile aynı olayı tam bir zıtlık 
içinde topluma aktarmak için yarış edi-
yorlar adeta. İdeolojilerine esir ettikleri 
düşüncelerini o çerçevede aktarıyor-

lar başkalarına… Akıl ve vicdanlarını 
hiç hesaba katmadan, mesela aynı 
süreçten geçerek almış oldukları ilmi 
bilgilere rağmen hukuk doktorası yap-
mış olan iki avukattan birisi, olayın fa-
illerini; “ağırlaştırılmış müebbet hapse 
mahkûm edilmeliler” diye savunma 
yaparken, bir diğeri aynı olayın kahra-
manlarının; “beraat etmeleri gerektiği-
ni” savunabiliyorlar.

İşte bu yüzdendir ki şahsım olarak 
her fırsatta dillendiriyorum ve diyorum 
ki; “insanımızın eğitim süreçlerinin ilk 
safhasında, belli bir süre ile insanlıktan 
başka hiçbir konuyu öğretmememiz 
gerekir. Matematik, fizik, kimya gibi 
müspet ilimler, insanlık değerlerini 
öğrettikten daha sonraki bir dönemde 
öğretilecek konular olmalıdır… Zira 
insanlığa hizmet etmek için var olan 
bütün kavramlar ve müesseseler,  in-
sanlık değerlerini bilmeyenlerin elinde 
laçkalaşıp heder olmaktadır…”

Vesselam.

ÖYLE LANET, ÖYLE İYİ BİR ADAMDI Kİ…

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Hüyük ilçesinde yapılacak olan 
Hüyük Tarım Gençlik Kampı ve 
Akademi Hüyük projeleri için proto-
kol imzalandı. Hüyük Belediye Baş-
kanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Tarım 
Gençlik Kampı ve Akademi Hüyük 
projeleri için Gençlik ve Spor Bakan-
lığında görüşmelerde bulundu. Baş-
kan Çiğdem, Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 
talimatlarıyla projeler için hazırlık-
lara başlandığını bildirdi. Çiğdem, 
Akademi Hüyük projesinin eski 
belediye binasında faaliyete geçe-
ceğini ifade ederek, “Binada tadilat 
çalışmaları başladı. Proje içerisinde 

teknoloji odası, spor odası, ek ders 
alınabilecek sınıflar olacak. En kısa 
sürede faaliyete geçmesi için çalış-
malar sürüyor” dedi.

Başkan Mehmet Çiğdem, Hü-
yük Tarım Gençlik Kampında ise 
25 kerpiç ev yapılacağını kaydede-
rek, “Gençlik ve Spor Bakanlığının 
gönderdiği 200 öğrenci ve sporcular 
birer hafta buradaki kampta kalacak. 
Öğrenci ve sporcular tarım dersleri 
alacak, ilçe ekonomisine de katkı 
sağlayacak. Türkiye’deki tek tarım 
ve gençlik kampı olacak. Kamp için 
inşaat çalışmaları başladı” şeklinde 
konuştu. n İHA

Nesibe Aydın’da öğrencilere
oryantasyon semineri verildi

Doğa Liseleri’nde Liderlik
Akademisi seçimleri başlıyor

Nesibe Aydın Konya Ortaokul 
ve lise öğrencilere yönelik, 2019-
2020 eğitim yılı için oryantasyon 
seminerleri verildi. 2019-2020 
Eğitim-Öğretim yılının başlama-
sıyla birlikte Nesibe Aydın Kon-
ya okullarında sosyal, kültürel ve 
Sportif etkinliklerine start verildi. 
Nesibe Aydın Konya Okulları bün-
yesinde yer alan Ortaokul ve Lise 
öğrencilerine okul müdürlükleri ile 
Rehberlik birimleri işbirliğiyle dü-
zenlenen oryantasyon seminerle-
rinde okulun fiziki yapısı, kuralları 
ve sistemin işleyişi hakkında bilgi-
ler aktarıldı.

Nesibe Aydın Konya Okulları 

Yönetim Kurulu Üyesi Can Ünal 
“ Okul olarak öğrenci, veli ve yö-
netim işbirliği içerisinde semi-
nerlerimize ara vermeden devam 
ediyoruz. Okulumuzda son olarak 
ortaokul ve lise öğrencilerimize yö-
nelik düzenlenen oryantasyon se-
minerlerinde öğrencilerimize oku-
lun fiziki yapısı, kuralları ve sistem 
işleyişi hakkında okul yönetimi ile 
rehberlik birimleri tarafından bilgi-
ler aktarıldı. Seminerlerimizin ger-
çekleştirilmesinde emeği geçenle-
re teşekkür ediyorum” dedi. Okul 
çok amaçlı salonunda düzenlenen 
seminerler tüm öğrenciler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Eğitimde klasik kalıpları yıka-
rak “Yeni Nesil Eğitim” felsefesi ile 
eğitim veren Doğa Koleji Liselerin-
de “t-MBA Liderlik Akademisi “se-
çim süreci başlıyor. Demokratik bir 
seçimle göreve gelecek olan “lider-
lik akademisi” adayları büyük bir 
heyecanla seçime hazırlanıyor. Kı-
yasıya rekabetin yaşanacağı seçim 
sürecinde öğrenciler arkadaşları-
nın oylarını alabilmek için seçim 
vaatlerini ve projelerini üretmeye 
başladı. Seçim serüveni 16-27 Ey-
lül tarihleri arasında tamamlana-
cak. 21. yüzyılın iş dünyası, hayatın 
her alanında teknolojiye hakim, öz 
güveni yüksek, üretken, mesleği-
nin yanı sıra yönetim vizyonuna 
sahip gençlerle çalışmak istiyor. Bu 

standartları sağlayan Doğa Koleji, 
lisede uyguladığı t-MBA eğitimi 
ile günümüzde bilginin bir öğre-
tenden edinilmesinden ziyade aktif 
şekilde deneyimleyerek öğrenme-
ye yönelik eğitim anlayışını hakim 
kılıyor. t-MBA Eğitim Modelinin 
en büyük kazanımı olan “Liderlik 
Akademisi” ile öğrenciler liderlik 
vasıflarını lise çağında öğrenerek iş 
dünyasına hazır, donanımlı ve vic-
danlı bireyler olarak yetişiyor. Her 
sene demokratik bir seçim süreci 
ile göreve gelen ve sayısız projeye 
imza atan öğrencilerimiz bu sene-
de “liderlik akademisinde yerini al-
mak için büyük heyecan içerisinde 
seçime hazırlanıyor.
n HABER MERKEZİ

Lezzetiyle dünyaca ünlü olan Çumra kavunuyla hiç alakası olmayan kavunların Çumra kavunuymuş gibi satılmasının önü-
ne üretimle geçildiğini söyleyen Çumra Belediye Başkanı Halid Oflaz, değerine sahip çıkan Çumra çiftçisine teşekkür etti

Çumra kavunu tanıtıldı
marka değeri korundu

Çumralı kavun üreticileri Çumra 
Belediye Başkanı Halit Oflaz’ı ziya-
ret etti.  Meşhur Çumra kavununun 
üreticileri Çumra Belediye Başkanı 
Halit Oflaz’a teşekkür ziyaretinde 
bulundu. Ziyaretlerinde, Çumra ka-
vunun tanıtılması ve üreticiye des-
tek anlamında yaptığı çalışmaların-
dan dolayı Çumra Belediye Başkanı 
Halit Oflaz’a teşekkür eden üretici-
ler, hasat dönemi boyunca yapılan 
tanıtım çalışmalarının sonucunda 
Çumra kavununa olan ilginin daha 
da arttığını belirttiler. 

Dünyaca meşhur Çumra kavu-
nun üretimi noktasında emeklerin-
den dolayı kavun üreticilerine ayrı-
ca teşekkür eden Çumra Belediye 
Başkanı Halit Oflaz, açıklamasında 
Çumra kavunun lezzetinin ve do-
ğallığını bu topraklardan aldığına 
vurgu yaptı.

Oflaz açıklamasında “Kavunu-
muzun farklı bir özelliği var. Ben 
Çumra’nın bir evladı ve aynı zaman-

da bir çiftçi çocuğu olarak, Çumra 
kavunumuzun en büyük özelliğinin 
çiftçilerimizin özenerek gösterdiği 
emeklerinin yanında toprağımızda-
ki potasyum ve mineral değerleri ile  
uyum sağlaması olduğunu düşünü-

yorum. Türkiye genelinde maalesef 
son dönemlerde Çumra ile hiç ala-
kası olmayan kavunların Çumra ka-
vunu ismi ile çoğaldığını görüyoruz. 

Bu gibi durumların önüne en 
güzel kavunu yeterli miktarda üre-

terek geçebiliriz. Bizler de belediye 
olarak çiftçimizin pazar alanın ge-
nişleyebilmesi için kavunumuzun 
tanıtımı noktasında desteklerimizi 
sağladık. 

Kavunumuzun tanıtımı için 25 
Temmuzdan bu yana çalışmalarımı-
zı sürdürdük. 25 Temmuz’dan önce 
sosyal medyada Çumra kavununun 
henüz çıkmadığını, hasadının başla-
masından bu yana ise Çumra kavu-
nunun çıktığını ve farkının neler ol-
duğunu anlatmaya çalıştık. Turizm 
altyapısı güçlü olan Alanya’da Aşçı-
lar Derneği ile kavunumuzun orada 
sergilenmesi için görüşmeler yaptık. 
Bizim burada ki tek amacımız ka-
vunumuzun hak ettiği yeri bulması 
ve üreticilerimizin Pazar paylarına 
faydalı olabilmektir” ifadelerine yer 
verdi. 

Ziyaret, kavun üreticilerinin 
Başkan Oflaz’a teşekkür plaketi tak-
dim etmesi ile son buldu. 
n HABER MERKEZİ

Hüyük’te yeni projeler hayata geçiyor
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Ereğli’at haraları, yaz dönemlerinde İngiliz ve Arap taylarına ev sahipliği yapıyor. Burada yetişen tayların, son yıllarda 
gerçekleştirilen bazı yarışları kazanması da ilçenin adının, at ve yarışseverler tarafından bilinmesini sağladı

Şampiyon atların
yetiştiği yayla: Ereğli

Ereğli ilçesindeki at haraları 
yaz dönemlerinde İngiliz ve Arap 
taylarına ev sahipliği yapıyor. Ya-
rış atlarının beslenme ve bakımı-
nın yapıldığı 30’a yakın çiftliğin 
bulunduğu Ereğli ilçesinde, atlar 
için pansiyon hizmeti veriliyor. 
Yaz aylarında atların konakladığı 
ilçenin tercih nedeni ise rakım ve 
iklim şartlarının çok uygun olması.

Ereğli’de yetişen tayların, son 
yıllarda gerçekleştirilen bazı yarış-
ları kazanması da ilçenin adının, 
at ve yarışseverler tarafından bi-
linmesini sağladı.  At çiftliği sahibi 
Mustafa Özsarı, yaptığı açıklama-
da, Konya şehir merkezine 150 
kilometre uzaklıktaki Ereğli’nin, 
hipodromların bulunduğu Adana 
ve Şanlıurfa’ya yakın olmasının 
da bir avantaj olduğunu belirte-
rek, 16 yıl önce 4 atın bakımıyla 
başladığı mesleğini 40 at ile sür-
dürdüğünü söyledi. Yarış ömrünü 
tamamlayan damızlık yarış atla-
rından üretim yapan Özsarı, bu yıl 
7 tayı koşulara hazırladığını dile 
getirerek, yetiştirdiği birçok atın 

ülke genelindeki koşularda başa-
rılı olmasından gurur duyduğunu 
anlattı.

Mustafa Özsarı, ilçede yeti-
şen tayların bugüne kadar bir çok 
yarışta başarı elde ettiğinin ya-
rışseverler tarafından bilindiğini 
belirterek, “Gazi Koşusu’nu kaza-
nan ‘Hep Beraber’, ‘Yavuz Star’, 

‘Popular Demand’ gibi atların 
Ereğli’de yetişen taylar olduğunu 
biliyoruz. Bunun dışında bakımını 
yaptığımız atlar arasında da başa-
rılar elde edenler var.” ifadelerini 
kullandı. Özsarı, çiftlikte dünyaya 
gelen taylara özenle bakıldığına 
vurgu yaptı.  Başta İngiliz atları ol-
mak üzere Arap atlarını da yetiş-

tirerek yarışlara hazırladıklarının 
altını çizen Özsarı, şöyle devam 
etti: “Burada yarış atları besliyo-
ruz. Atlara pansiyonculuk hizmeti 
sunuyoruz. Besliyoruz, yetiştirip 
satıyoruz. Yarış hayatı bitmiş at-
ları, damızlık olarak kullanıyoruz. 
Burada atlardan üretim yapıp yeni 
taylar yetiştiriyoruz ve onları koş-
turuyoruz. Adana ve Şanlıurfa’ya 
yakınlığıyla beraber, rakımın atlar 
için uygun olması burayı tercih 
ettiriyor. Burası Adana ve Şanlı-
urfa’ya göre yayla konumunda. 
Bu nedenle muhakkak atların yaz 
aylarında burada olması gereki-
yor. Ereğli, coğrafi olarak atlar için 
çok uygun bir yer. Atlar çayırı çok 
severler, çayırda koşmak isterler. 
Buralarda da çok güzel çayırları-
mız var. Bu nedenle tercih edili-
yoruz.’’

Atların günlük bakımlarını ti-
tizlikle yaptıklarını anlatan Özsa-
rı, yonca, yulaf ve protein değeri 
yüksek besinleri tercih ettiklerini 
söyledi.
n AA

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Cem Zorlu, Konya Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşavirler Odası 
(SMMMO) Başkanı Abdil Erdal 
ve yönetim kurulu üyelerini zi-
yaret etti.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Konya SMMMO Başkanı 
Abdil Erdal, Başkan Yardım-
cısı Celal Emiroğlu, Sekreter 
Abdulkadir Çetin ve Sayman 
İbrahim Paparacı’yı oda hizmet 

binasında ziyaret etti. Olduk-
ça samimi bir ortamda geçen 
ziyarette Rektör Zorlu, Konya 
SMMMO Başkanı Abdil Erdal’a 
yeni görevinde başarılar dile-
yerek hayırlı olsun dileklerini 
iletti.

Konya SMMM Odası Baş-
kanı Abdil Erdal ise, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek, Oda faaliyetleri ile ilgili 
bilgi verdi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da kültür sanat çalış-
malarına büyük desteği veren 
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş 
(MEDAŞ) sanat galerisinin ka-
pılarını bu kez Salih Geçimli’ye 
açtı. Farklı teknik ve boyutlarda 
desen ve sulu boya çalışmala-
rından oluşan “Ağaçlar” resim 
sergisinde, Salih Geçimli’’nin 
95 eseri yer aldı. Gelen mi-

safirlerle birlikte resim sanatı 
üzerine söyleşi gerçekleştiril-
dikten sonra, gelen sanatsever-
ler sergilenen eserler hakkında 
bilgiler aldı. 16 Eylül günü açı-
lışı yapılan sergi 22 Eylül Pazar 
gününe kadar MEDAŞ Sanat 
Galerisi’nde ziyaretçilerini bek-
liyor.”
n İHA

Kulu İlçe Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı tarafından ilçe ge-
nelinde bulunan ihtiyaç sahibi 
2 bin aileye kömür dağıtıldı. 
Edinilen bilgiye göre, Kulu Kay-
makamlığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından 
Kulu genelinde bulunan 2 bin 

aileye dağıtılmak üzere Kütahya 
ili Tavşanlı ilçesinden 2 bin ton 
kömür getirildi. Kapalı spor sa-
lonunun bahçesine indirilen kö-
mürlerin tespit edilen yardıma 
muhtaç ailelere dağıtıldığı öğ-
renildi. Sonbahar ayı gelmeden 
dağıtımın bitirileceği bildirildi.
n İHA

Rektör Prof. Dr. Zorlu’dan 
Konya SMMMO’ya ziyaret

MEDAŞ Sanat Galerisi’nde 
‘Ağaçlar’ resim sergisi

2 bin ihtiyaç sahibine 
2 bin ton kömür dağıtıldı

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu 8 
Yargıtay ile 3 Danıştay üyesini seçti

Türk ve İran ortak yapımı 
‘Mevlana’ isimli film geliyor

Hakimler ve Savcılar Ge-
nel Kurulu (HSK), boş bu-
lunan Yargıtay ve Danıştay 
üyelikleri için seçim yaptı. 
Ankara 21’inci Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı Ahmet 
Nazmi Alp, Hatay Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı Ahmet 
Turan Oral, Ankara hakimi 
Ali Ramazan Bilgisiçok, Ada-
let Bakanlığı Ceza İşleri Ge-
nel Müdürü Aytekin Sakarya, 
Ankara Ağır Ceza Mahke-
mesi Başkanı Faruk Şener, 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) darbe girişimine iliş-
kin Genelkurmay çatı davası-
na bakan Ankara 17’nci Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanı 
Oğuz Dik, Ankara Başsavcı-
vekili Ramazan Dinç, Yargı-
tay Cumhuriyet Savcısı Rem-
zi Doğan, Yargıtay’ın yeni 
üyeleri oldu. Danıştay üyelik-
lerine ise Konya Bölge İdare 

Mahkemesi Başkanı Kemal 
Kuku, Ankara Vergi Mahke-
mesi Başkanı Tekin Yalım, 

Danıştay Savcısı Zuhal Öztaş 
getirildi.
n İHA

İranlı yönetmen Hasan 
Fethi’nin Türkiye ve İran’dan 
oyuncuların yer alacağı Mev-
lana’nın hayatını konu alan 
bir film çekeceği belirtildi. 
Ferhat Tevhidi ve Hasan Fet-
hi’nin kaleme aldığı Mevlana 
hakkındaki filmin “Aşk Sar-
hoşu” adıyla ekrana geleceği 
belirtilirken, oyuncuların İran 
ve Türkiye’den olacağı açık-
landı. Mevlana’nın hayatını 
konu alan “Aşk Sarhoşu” adlı 
filmin çekimleri Konya’da ya-
pılacak. İran medyasında yer 
alan habere göre, Şems’i Teb-
riz’i‘yi İranlı meşhur oyuncu 
Şahab Hüseyni oynayacak. 
Mevlana’yı oynayacak isimle 
birlikte diğer oyuncuların da 
isimlerinin yakın zamanda 
duyurulacağı belirtildi. Son 
olarak 2016 yılında Hollywo-
od’un Mevlana hakkında film 
yapacağı ve Mevlana’yı Leo-

nardo DiCaprio’nun, Şems’i 
Tebriz’i‘yi de Robert John 
Downey’in oynayacağı duyu-

rulmuş ancak filmin çekimle-
rine başlanmamıştı.
n İHA
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Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesi bünyesinde barındırdığı 30 bin kitap ile araştırmalara kaynak oluşturuyor. Kütüphane, 
üyelik sisteminin yanında ders çalışmak ve araştırma yapmak isteyenlere de fiziki ortamı ile imkan sağlıyor 

İçerisindeki 30 bin 
kitapla kaynak oluyor

1969 yıllarında Hasan Hüseyin 
Varol ve bir grup arkadaşıyla bera-
ber “Sütun Araştırma Merkezi” şek-
linde başlatılan hareketin bir mah-
sulü olarak kurulan Hayra Hizmet 
Vakfı çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor. Hayra Hizmet Vakfı’nın va-
kıf olarak kurulmasından önce hiz-
mete giren “Sütun Araştırma Mer-
kezi” şimdilerde vakıf bünyesinde 
kütüphane olarak hizmet veriyor. 
İçerisinde bulundurulduğu eserlerle 
dikkatleri çeken Hayra Hizmet Vakfı 
kütüphanesi öğrencilerin ders çalış-
ma noktalarından. 

KÜTÜPHANENİN TEMELLERİ 
1971 YILINDA ATILDI 

Hayra Hizmet Vakfı Kütüphane-
si hakkında bilgi veren, Hayra Hiz-
met Vakfı Başkanı Mustafa Varol, 
“Hayra Hizmet Vakfı bünyesindeki 
kütüphanemiz ilk kuruluş yılı 1971. 
Hayra Hizmet Vakfının resmi ola-
rak kuruluşu 1975. Vakfımızın res-
mi kuruluşu öncesinde kütüphane 
hizmeti başlamıştı.  Hayra Hizmet 
Vakfı Kütüphanesi’nin oluşumu ve 
kitapların ilk olarak bir araya getiri-
lişi 1969 yılı sonlarında başlamıştır. 
Konya’nın tanınmış hocalarından 
Kur’an-ı Kerim Muallimi ve Kıraat 
Üstadı Hafız Hasan Hüseyin Va-
rol’un sahip olduğu, kendi imkan-
larıyla oluşturduğu, yaklaşık 3 bin 
adet eseri, ilmi çalışmalara temel 
teşkil etmesi ve kendisinden başka 
kişilerin de istifadesine sunulması 
maksadıyla bağışlaması, bu kütüp-
hanenin ilk temeli olmuştur.1970 
yılı başlarında  Fatih Çarşısı 4. katta 
ilmi çalışmalar yapmak üzere, başta 
hasan Hüseyin Varol Hoca ve birkaç 
arkadaşının çok özel gayretleriyle, 
“Arı Araştırma Merkezi”  adı altın-
da küçük bir büro açılmıştır. Hasan 
Hüseyin Varol Hoca’nın kitapları, 
büronun açılmasına katkı veren 
gençlerin çalışmalarıyla yapılan raf-
lara yerleştirilmiştir. Kitapların da 
bu büroya yerleştirilmesiyle, büro 

biraz daha daralmış ve her geçen 
gün geniş bir yer ihtiyacı kendini 
göstermiştir. 1971 yılında Hocayla 
farklı bir konuda görüşmek üzere 
büroya gelen ve çalışma için bu bü-
ronun darlığını hisseden yabancı bir 
kişi, Hoca Efendiye, şayet isterlerse 
kendilerine Ahmet Efendi Çarşısı 
üzerinde daha büyük bir yer tahsis 
edebileceklerini ifade etmiştir. Böy-
lece 1972 yılı başlarında kitapların 
taşınmasıyla büro Ahmet Efendi 
Çarşısı 3. katına getirilmiş ve ismi 
“Sütun Araştırma Merkezi” olarak 
değiştirildi” ifadelerini kullandı. 
AĞIRLIK HASAN HÜSEYİN VAROL’UN 

KİTAPLARINDAN OLUŞUYOR
Hayra Hizmet Vakfı Kütüphane-

sinde ağırlıklı olarak Hasan Hüseyin 
Varol hocanın kitaplarının yer aldığı-
na dikkat çeken Hayra Hizmet Vakfı 
Başkanı Varol, “ 1975 yılına kadar 
Hasan Hüseyin Varol Hoca dışında 
da bazı kimselerin kitaplarını getirip 
buraya bağışlamasıyla Sütun Araş-
tırma Merkezi Bürosunda oluşan 
kitap arşivi genişlemeye devam et-
miştir. Araştırma Merkezine devam 
eden ziyaretçilerin her geçen gün 

artması, bu büronun büyütülmesi 
ve resmi bir yapıya kavuşturulma-
sı gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. 
Yapılan istişareler sonucu, bir va-
kıf çatısı altında çalışmalara devam 
edilmesinin uygun olacağı düşün-
cesi oluşmuştur.1975 yılında resmi 
olarak kurulan Hayra Hizmet Vakfı 
bünyesinde halka açık, kitap arşivi 
olarak da Konya’da önemli bir ka-
pasiteye ulaşan bu kütüphane, hem 
vakfın imkanlarıyla hem de istifade 
eden öğrenciler, halk ve hayırsever-
lerin katkılarıyla büyümesine devam 
etmiştir. Kütüphaneye yapılan ba-
ğışlar dışında vakfın kaynaklarından 
yeni kitap alınması ve ödeneklerle 
arşivin desteklenmesi de kütüpha-
nenin büyümesini hızlandırmıştır. 
Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesi-
ne ilk yıllarda kitaplarını bağışlayan 
önemli isimler şunlardır: 1- Hasan 
Hüseyin Varol 2- Adil Küçük 3- Eş-
ref Meteoğlu 4- Mustafa Parlaktürk 
5- Mehmet Eminoğlu 6- Dr. Ah-
met Şeref Ceran 7- Dr. Ali Kemal 
Belviranlı. Kütüphanemizde Hasan 
Hüseyin Varol hocamızdan gelme 
4 bin kitabımız bulunmakta.  Hayra 

Hizmet Vakfının hizmet verdiği yer-
lerde Hayra Hizmet Vakfı Kütüpha-
nesi en yakın yerlerde hizmet vere-
rek bugünlere kadar geldi. Bugünde 
hizmetine devam ediyor” dedi.

30 BİN KİTAP BULUNUYOR
Hayra Hizmet Vakfı Kütüpha-

nesinde 30 bin kitap bulunduğuna 
ve kitaplara elektronik ortamdan da 
ulaşılabildiğine dikkat çeken Hayra 
Hizmet Vakfı Başkanı Mustafa Va-
rol, “Şuanda kütüphanemizin sahip 
olduğu fiziksel arşivimizde 30 bin 
adet kitabımız var. Bu kitaplar sıra-
dan alınmış kitaplar değil. Hemen 
hemen hepsi temel eser diyebilece-
ğimiz ve birçok üst düzey araştırma-
lar temel teşkil edebilecek nitelik-
teki kitaplar. Kütüphanemizde dini 
kitaplar ağırlıkta bulunuyor. Yine 
kütüphanemizde bulunan kitaplar 
tezlere makaleler hazırlanmasında 
kolaylıklar sağlıyor.  Kütüphanemize 
bağış yolu ya da satın alma ile kitap-
lar kazandırmaya devam ediyoruz. 
Kütüphanemizde bulunan kitapları-
mıza internet ortamından da ulaşıla-
bilme imkânı var.   Kütüphanemiz-
de 150 kişilik kapasitemiz var. Yine 
kütüphanemiz içerisinde 8 adet 
bilgisayarımız mevcut. Bilgisayarda 
internet hizmetleri ve kütüphane-
nin arşivi konumunda okuyucula-
rına hizmet vermektedir.  Kütüp-
hanemizde fotokopi hizmetleri var.  
Kütüphanemizde üyelik kaydı ve 
evlere kitap götürebilme imkanı var. 
Kütüphanemizin ciddi bir potansi-
yeli var. Kütüphanemizi tercih eden 
isimler genellikle sınavlara hazırla-
nan öğrenciler ve tez hazırlığı yapan 
öğrenciler kullanıyor.  Kütüphane-
miz haftada 6 gün Pazar günü ha-
riç mesai saatleri içerisinde hizmet 
veriyor.  Kütüphanemize kitap ba-
ğışlarını kabul ediyoruz.  Konya’da 
özel kütüphane adı altında çalışan 
kütüphanelerden hemen hemen en 
üstünü biziz” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ecdadımız kültür, 
sanat gibi konularda 
önemli mesafeler al-
mış, bu mirası bizlere 
kadar getirmişlerdir. 
Sadece kültür sanat-
ta değil, ticarette de 
önemli bir gelenek 
oturmuş ve bu gele-
nek bugün de devam 
ediyor.

Özellikle Selçuk-
lu’ya başkentlik yapmış olan Konya, 
13. Yüzyılda bile kültürde, sanatta, 
mimaride olduğu gibi ticarette de 
önemli bir merkez konumundaydı. 
“Bir başkent her zaman başkenttir” 
anlayışını bugün bile bize özümse-
tiyorsa bu şehir, elbette bunu içinde 
barındırdığı bu güzel özelliklere bağ-
lamak lazım.

İşte ticarette de önemli bir mer-
kez olan Konya, bugün bu güzel özel-
liğinin getirdiği önemli bir geleneğin 
de yaşatıldığı şehir unvanına sahip. 

Bunun en güzel örneği ise dün 
başlayan “32. Ahilik Haftası ve Es-
naf Bayramı” kutlamaları. Yürüyüş-

le başlayan ve 50 bini 
aşkın esnaf ve sanat-
karın temsil edildiği 
kutlamalar, bir şölen 
havasında geçiyor. 
Bundan da ziyade bu 
kutlamalar, ahilik kül-
türü ve ahlakının de-
vam ettirilmesi adına 
farkındalık oluşturan 
önemli bir etkinlik diye 
düşünüyorum. Çünkü 

ahilik ve bu ahlak devam etmeli 
ve gelecek nesillere aktarılmalıdır. 
Konya’da yaşayan Ahi Evran ve yine 
Konya’da kurulan ahilik teşkilatının 
bu güzel mirası, gelecek kuşaklara 
en güzel şekilde aktarılmalıdır. Bu 
anlamda, Ahilik Haftası dolayısı ile 
gerçekleştirilen organizasyonda 
emeği geçen Başta KONESOB Baş-
kanı Muharrem Karabacak olmak 
üzere, organizasyonlara destek 
veren tüm belediye ve sivil toplum 
kuruluşlarına teşekkür ediyorum. 
Ahiliği yaşamak ve yaşatmak adına 
güzel hizmetlerin devam etmesini 
temenni ediyorum. 

AHİLİK KÜLTÜRÜ DEVAM EDİYOR

Ereğli İlçe Jandarma Komutan-
lığı ekipleri tarafından, Emirgazi il-
çesinde okul servis taşımacılığı ya-
pan sürücüler bilgilendirildi. Ereğli 
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafın-
dan, sorumluluk alanındaki ilçe ve 
mahallelerde okul servis araç şoför-
lerine trafik farkındalığının arttırıl-
masına yönelik olarak, Emirgazi il-
çesinde 16 araç sürücüsüne, Ereğli 
6 Trafik Tim Komutanı Jandarma 
Astsubay Kıdemli Başçavuş Emrah 

Güngör tarafından bilgilendirme 
semineri verildi. Seminerin ardın-
dan araç sürücülerine aydınlatıcı 
broşürler dağıtıldı. Seminerin, okul 
taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını 
önlemek ve çocukların güvenli bir 
trafik ortamında eğitim-öğretimle-
rini sürdürebilmeleri için güvenli 
araç sürücülüğü ve farkındalığın 
arttırılması amacıyla verildiği öğ-
renildi.
n İHA

1994’te vatani görevini yapar-
ken, teröristlerin saldırısında gazi 
olan Hasan Altınsoy, terör örgütü 
PKK tarafından kaçırılan çocukları-
nın bulunması için Diyarbakır’daki 
HDP binası önünde oturma eylemi 
yapan annelere destek verdi. Al-
tınsoy, ‘’Biz onların destekçisiyiz. 
İnşallah çocuklarına kavuşurlar’’ 
dedi.  

Hasan Altınsoy, 1994 yılında 
Hakkari’de vatani görevini yapar-
ken, teröristlerin roketli saldırısı so-
nucu bacaklarından yaralanıp, gazi 
oldu. Askerliği sırasında 6 kez terö-
ristlerle çıkan çatışmaya katıldığını 
belirten Altınsoy, ‘’Son katıldığım 
çatışmada roketli saldırı oldu, 3 
asker yaralandık. Bir arkadaşımız, 

daha sonra şehit düştü. Hakka-
ri ve Diyarbakır’da hastanelerde 
tedavi gördükten sonra Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi’ne sevk edil-
dim. Oradaki tedavimin ardından 
taburcu oldum. Gazilik unvanı ve-
rildi. Her iki bacağımda 150- 200 
şarapnel parçası var. Bunlar hala 
üzerimde duruyor. Hayatımı bu şe-
kilde sürdürüyorum’’ diye konuştu. 

Diyarbakır’da ailelerin, terör 
örgütü PKK tarafından kaçırılan 
çocuklarının bulunması için HDP 
binası önünde sürdürdüğü oturma 
eylemine destek veren gazi Altın-
soy, ‘’Biz onların destekçisiyiz. İn-
şallah çocuklarına kavuşurlar, bu 
terör belasından da bir an önce ül-
kemiz kurtulur’’ dedi.  n DHA

Jandarmadan servis 
sürücülerine seminer

Gaziden Diyarbakır 
annelerine destek

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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Milli uçan araba Cezeri, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’te görücüye çıktı. Katılımcılar 
yerli araca yoğun ilgi gösterdi. Mucidi, Cezeri’nin şehir içi ulaşımda kullanılabileceğini söyledi

Milli uçan araba 
Cezeri görücüye çıktı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
(T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı öncülüğünde birçok ku-
rum ve üniversitenin destekleriyle 
Atatürk Havalimanı’nda düzenle-
nen TEKNOFEST İstanbul Hava-
cılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 
(TEKNOFEST İstanbul) başladı. 
Festivalin açılışı Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank, T3 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Bayraktar’ın da 
katılımıyla yapıldı. Binlerce vatan-
daşın ziyaret ettiği festivalde Tür-
kiye’nin yerli ve milli silahlı İHA’sı 
Akıncı ve Cezeri uçan araba ilk kez 
görüntülendi. Festivalde yerli uçan 
arabanın prototipinin sergilendiği 
standın etrafı dolarken, çocuklar 
Cezeri’ye yoğun ilgi gösterdi.

Araç hakkında bilgi veren Ce-
zeri’nin proje yöneticisi Ozan Yağ-
cı, aracın ilerleyen süreçte iki kişi-
lik taşıma yapabileceğini, Cezeri’yi 
tamamen şehir içi taşımacılıkta 
kullanılacak bir araç haline getir-
meyi hedeflediklerini söyledi.

‘50 DAKİKA İLE BİR SAAT 
ARASINDA HAVADA KALMASINI 

ÖNGÖRÜYORUZ’
Festivalde Cezeriye gösterilen 

ilginin kendilerini çok memnun 
ettiğini ifade eden Yağcı, “Cezeri 
uçan araba kentsel hava taşımacı-
lığı için tasarlanmış bir araç, hem 
kargo versiyonu hem de yolcu ta-
şıma versiyonu olacak. Buradaki 
yolcu taşıma versiyonu, en önem-
li özelliği tamamen milli olması, 
içinde bütün uçuş kontrol sistemi 
ve dışındaki bütün yapısalını biz 
burada inşa ettik. 50 dakika ile bir 
saat arasında havada kalmasını 
öngörüyoruz. Kullanımı oldukça 
kolay. Nihai konsept şöyle olacak; 
kullanıcı içine binecek örnek veri-
yorum havalimanına gitmem ge-
rekiyor.

Yenikapı’da gideceğim uçan 
arabaya bineceğim, gideceğim 
yeri İstanbul Havalimanı diye se-
çeceğim. Kalkış tuşuna basacağım 

ve işim bitecek. Şu çalıştığımız 
teknoloji önümüzdeki 10-15 yılın 
teknolojisi, batarya teknolojisinde 
bir sıçrama olduğu an biz hazırız. 
Gerçekten şaşırdık, bu kadar ilgi 
beklemiyorduk. Şansımıza alanın 
girişine yakınız, giren herkes ilk 

önce buraya geliyor. Gençlerin 
özellikle ilgisi çok fazla, bundan da 
çok memnunuz” dedi.

‘GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ 
DİYEBİLİRİZ’

Yağcı, “Güzel bir teknoloji, ge-
leceğin teknolojisi diyebiliriz. Bazı 

ülkelerde şuan kullanıldığını duy-
duk. Umarım Türkiye’de de böyle 
bir şeyi ileride görürüz. İlerleyen 
zamanlarda ülkemiz teknoloji ko-
nusunda çok daha ileri yerlere ge-
lecektir” diye konuştu.
n İHA

Milli İstihbarat Teşkilatı ve 
emniyet birimlerinin Suriye’nin 
Afrin ilçesinde koordineli yaptığı 
operasyonlarda eylem hazırlı-
ğındaki 9 şüpheli mühimmatlar-
la birlikte gözaltına alındı. Hatay 
Valiliğinden alınan bilgiye göre, 
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 
ile Afrin Emniyet Koordinatör-
lüğü’ne bağlı İstihbarat ve TEM 
Şube Müdürlüğü, terör örgü-
tü YPG/PKK’nın faaliyetlerinin 
deşifresine ve engellenmesine 
yönelik çalışmalarını sürdürü-
yor.  Yapılan çalışmalar sonun-
da, Afrin’de hücre evi oluştura-
rak örgüt mensuplarına yardım 
ve yataklık yaptıkları, kırsaldan 
Afrin merkeze patlayıcı mad-
de getirerek bombalı eylemler 
planladıkları, gerçekleştirdikle-

ri ve ayrıca Afrin’deki emniyet 
birimlerine yönelik eylem ha-
zırlığında oldukları tespit edilen 
A.M, N.M, A.M, M.E, A.S, H.S, 
Ş.H, A.M ve M.S isimli 9 şüpheli 
yakalandı. Şüphelilerin adres-
lerindeki aramalarda, örgütsel 
doküman ve dijital materyalle-
rin yanı sıra, üzerinde lazer ve 
dürbün aparatı bulunan M16 
silah, bu silaha ait 8 adet şarjör 
ile 828 adet fişek, lazer aparatı 
bulunan keskin nişancı tüfeği 
ve bu tüfeğe ait 153 adet fişek, 
piyade tüfeği ile tüfeğe ait 258 
adet fişek, 18 tabanca mermisi, 
kasatura ve örgütü temsil eden 
bez parçaları ele geçirildi. Olay-
la ilgili soruşturmanın sürdüğü 
öğrenildi.
n AA

Çocuklarının dağa kaçırıl-
masından HDP’yi sorumlu tu-
tarak Diyarbakır İl Başkanlığı 
önünde oturma eylemi yapan 
“Diyarbakır anneleri”ne, bir 
aile daha katıldı. Çocuklarının 
dağa kaçırılmasından HDP’yi 
sorumlu tutarak 3 Eylül’de par-
tinin il başkanlığı binası önüne 
gelen Diyarbakır annelerinin 
başlattığı oturma eylemi de-
vam ediyor. İstanbul’da yaşa-
yan Cabir Taş, yaklaşık 4 yıl 
önce 14 yaşındaki kızı Ece’nin 
çalıştığı tekstil atölyesinden 
öğle molasında çıktığını ve bir 
daha kendisinden haber alama-
dıklarını söyledi.

“Kobani’ye götürüldüğün-
den şüpheleniyorum. O zaman-
dan beri hiçbir haberi alama-
dım.” ifadelerini kullanan Taş, 
4 yıldır sadece yüreğinin yandı-
ğını dile getirdi. Taş, kızının ar-
kadaşlarından onun Kobani’ye 
kaçırıldığını öğrendiğini, bunun 

üzerine üç kez gittiği Kobani’de 
kızını göremediğini ifade ede-
rek, televizyonda izlediği otur-
ma eylemi yapan ailelerle aynı 
acıyı yaşadığı için Diyarbakır’a 
gelmeye karar verdiğini belirtti.

‘AYNI ACI BENDE DE VAR’
Kızının yaşı küçük olduğu 

kimliğini yanına almadığını 
aktaran Cabir Taş, “Kızımı, bü-
yük ihtimalle farklı bir kimlikle 
götürmüşler. Ben onları gördü-
ğüm zaman ağlıyorum. Aynı 
acı bende de var. İşimi gücüm 
bıraktım ben de destek olmaya 
geldim. Bir umut, bir ışık bu-
lurum ya da kızım bana ulaşır. 
Kızım evine dön benim kapım 
sana ardına kadar açık.” dedi.
ANNENİN AĞIDI YÜREK YAKTI

Öte yandan, oturma ey-
lemine katılan, kızı 14 yaşın-
dayken kaçırılan anne Hüsniye 
Kaya’nın söylediği Kürtçe ağıt 
dinleyenleri duygulandırdı.
n AA

MİT ve emniyetten Afrin’de 
terör operasyonu: 9 gözaltı

‘Kızımın Kobani’ye 
götürüldüğünü düşünüyorum

Afganistan Cumhurbaşkanı’nın mitinginde intihar saldırısı!
Afganistan Cumhurbaş-

kanı Eşref Gani’nin Parvan 
vilayetinde katıldığı seçim 
mitinginde intihar saldırısı 
düzenlendi. Parwan Vali söz-
cüsü Waheeda Shahkaar yap-
tığı açıklamada, motosikletli 
canlı bombanın gerçekleştir-
diği saldırıda ölü ve yaralıla-
rın olduğunu belirtti. Yerel 
kaynaklar tarafından yapılan 
açıklamada, Afganistan Cum-
hurbaşkanı Gani’nin durumu-

nun iyi olduğu ifade edildi.
Öte yandan, Afganistan’ın 

başkenti Kabil’in Ahmed Şah 
Mesud kavşağında ve ABD 
Büyükelçiliğinin bulunduğu 
bölgede patlama meydana 
geldiği belirtildi. Yerel kay-
naklar tarafından yapılan 
açıklamada, silah seslerinin 
de duyulduğu saldırıda 3 ki-
şinin hayatını kaybettiği be-
lirtildi.

SALDIRILARI TALİBAN 

ÜSTLENDİ
Parwan Vali Sözcüsü Wa-

heeda Shahkaar yaptığı açık-
lamada, saldırının motosik-
letli canlı bomba tarafından 
gerçekleştirdiğini belirtti. 
Parwan vilayet hastanesi ta-
rafından yapılan açıklamada 
ise, saldırıda en az 24 kişinin 
hayatını kaybettiği, 30 kişinin 
yaralandığı bildirildi. Yerel 
kaynaklar, Afganistan Cum-
hurbaşkanı Gani’nin durumu-

nun iyi olduğunu ifade etti. 
Afganistan’ın başkenti Ka-
bil’de de Ahmed Şah Mesud 
kavşağında ve ABD Büyükel-
çiliğinin bulunduğu bölgede 
patlama meydana geldiği be-
lirtildi. Resmi kaynaklar ta-
rafından yapılan açıklamada, 
saldırıda 3 kişinin hayatını 
kaybettiği bildirildi. Taliban 
her iki saldırıyı da üstlendiğini 
duyurdu.
n İHA

Kamyon uçuruma
yuvarlandı: 20 ölü

Hindistan’da şiddetli yağış 
ve sel faciası: Bin 422 ölü

Hindistan’da ülke gene-
linde etkili olan şiddetli yağış 
ve sel nedeniyle 1 Haziran 
ile 14 Eylül tarihleri arasında 
bin 422 kişi hayatını kaybet-
ti. Hindistan genelinde etkili 
olan şiddeti yağış ve sel son-
rası bilanço açıklandı. Rapora 
göre, ülkenin Kerala, Maha-
raştra, Bihar ve Madya Pradeş 
eyaletinde 1 Haziran ile 14 
Eylül tarihleri arasında etki-

li olan şiddetli yağış ve selde 
bin 422 kişi hayatını kaybetti. 
İçişleri Bakanlığı verilerinde, 
muson yağmurları nedeniy-
le meydana gelen ölümlerin 
ülke genelinde artış gösterdiği 
vurgulandı. Geçtiğimiz yıl ise 
yalnızca Kerala eyaletinde 498 
olmak üzere ülke genelinde 
bin 379 kişi hayatını kaybet-
mişti.
n İHA

Filipinler’in güneyinde yol-
cu taşıyan kamyonun uçuruma 
yuvarlanması sonucu 20 kişi 
hayatını kaybetti. Filipinler’in 
güneyinde bulunan Cotabato 
eyaletinin T’Boli kasabasında 
yolcu taşıyan kamyon uçuru-
ma yuvarlandı. Olayda en az 

20 kişi yaşamını yitirdiği belir-
tildi. Yerel kaynaklar, Kazanın 
ardından yardım ekiplerinin 
20 kişinin cesetlerine ulaştığını 
aktardı. Öte yandan, olaya iliş-
kin birkaç kişinin yaralandığı 
öğrenildi. 
n İHA



Galatasaray perdeyi 
Brugge’de açıyor!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında başlıyor. Sarı-kırmızılı takım, 
A Grubu ilk maçında bugün Belçika’nın Club Brugge ekibine konuk olacak. Jan Breydelstadion’daki 

karşılaşma TSİ 19.55’te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak
Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko 

Vincic yönetecek. Vincic’in yardımcılıkla-
rını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic ya-
pacak. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ilk 
maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao 
olacak. Transfer döneminin son günlerin-
de kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı 
formayı ilk kez Süper Lig’deki Kasımpaşa 
karşılaşmasında giyen Falcao, takımının 
tek golünü attı. Kolombiyalı futbolcu, Mo-
naco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar 
Ligi’nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez 
havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarında-
ki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci 
yaşadı. Galatasaray’da Club Brugge maçı 
öncesi Younes Belhanda’nın sakatlığı bu-
lunuyor. Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa 
ile oynadığı karşılaşmada yüzüne darbe 
alan Belhanda, çenesindeki kırık nedeniy-
le ameliyat edilmişti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında son 
dönemde deplasmanda başarısız perfor-
mans sergiledi. Avrupa kupalarındaki son 
deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezo-
nunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 
turunda Almanya’nın Schalke 04 takımıyla 
yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonra-
sında dış sahadaki 17 karşılaşmada gali-
biyet sevinci yaşayamadı.

Galatasaray, söz konusu dönemdeki 
17 dış saha mücadelesinde rakiplerine 14 
kez yenilirken, 3 beraberlik alabildi. Gala-
tasaray, bu süreçte İngiltere’nin Chelsea 
ve Arsenal, Danimarka’nın Kopenhag, 
İtalya’nın Lazio, İspanya’nın Real Madrid 
(2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya’nın 
Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçi-
ka’nın Anderlecht, Portekiz’in Benfica ve 
Porto, İsveç’in Östersunds ile Rusya’nın 
Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup 
oldu. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada İtal-
ya’nın Juventus ile Kazakistan’ın Astana 
takımlarıyla yaptığı maçlardan ise bera-

berlikle döndü. Galatasaray, son olarak 
geçen sezon Benfica ile dış sahada 0-0 
berabere kaldı.
DIŞ SAHADAKİ SON 5 MAÇTA GOLÜ YOK

Galatasaray, Avrupa kupalarında 
deplasmanda yaptığı son 5 müsaba-
kada gol de bulamadı. Uluslararası or-
ganizasyonlardaki son deplasman go-
lünü 2015-2016 sezonunda İtalya’nın 
Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 
32 turunda yaptığı maçta kaydeden 
sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 dış 
saha maçında fileleri havalandırama-
dı. Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı son 
5 deplasman maçında sırasıyla Öster-
sunds’a 2-0, Porto’ya 1-0, Schalke 04 
ve Lokomotiv Moskova’ya 2-0’lık skor-

larla mağlup olurken, Benfica ile 0-0 
berabere kaldı. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DE 
DEPLASMAN GALİBİYETİNE HASRET
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 

de deplasman galibiyetine hasret kaldı. 
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa’nın futboldaki 
en büyük organizasyonunda dış sahadaki 
son 14 karşılaşmada galibiyet alamadı. 
“Devler Ligi”ndeki son deplasman gali-
biyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda 
Almanya’nın Schalke 04 takımı karşısında 
3-2’lik skorla alan Galatasaray, sonrasın-
daki 14 dış saha maçında 2 beraberlik, 12 
mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 
bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, ka-
lesinde 33 gole engel olamadı.

KALESİNİ GOLE 
KAPATMAKTA ZORLANIYOR 

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar 
Ligi’nde deplasmanda yaptığı son 26 
maçta kalesini gole kapatamayarak, kötü 
bir seriye imza attı. Şampiyonlar Ligi’nde 
en son 2002-2003 sezonunda grup aşa-
masında Lokomotiv Moskova’yı Rusya’da 
2-0 yendiği maçta gol yemeyen sarı-kır-
mızılı takım, sonraki 26 deplasman mü-
sabakasında rakiplerinin skor bulmasını 
önleyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, son ola-
rak geçen sezon Lokomotiv Moskova’ya 
deplasmanda 2-0 yenilerek gol yeme 
serisini sürdürdü. Galatasaray, bu 26 kar-
şılaşmada 58 gol yerken, rakip fileleri 23 
kez havalandırdı.  n AA

Adis Jahovic’ten 
8 maçta 6 gol 

Btc Turk Yeni Malatyaspor’un sezon başı Kon-
yaspor’dan transfer ettiği Adis Jahovic attığı gollerle takı-
mına önemli katkılar sunuyor. Başarılı futbolcu Süper Lig 
ve Avrupa’da forma giydiği 8 karşılaşmada 6 gol kayde-
derek beklentileri boşa çıkarmadı. 32 yaşındaki Makedon 
futbolcu ligin 4. haftasında deplasmandaki Ankaragücü 
maçında perdeyi açan golü kaydederek galibiyette pay 
sahibi oldu. 4 haftası geride kalan Süper Lig’de toplamda 
3 gole ulaşan Jahovic, gol krallığı yarışında da olacağının 
mesajını verdi. Jahovic, bu sezonki resmi müsabakalarda 
ise toplam 6 gole imza attı. Golcü futbolcu UEFA Avrupa 
Ligi 2. eleme turunda Olimpija ile oynanan maçlarda 2 
kez ağları sarsarken, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki 
Partizan maçında ise 1 kez gol atma başarısı gösterdi.

Attığı gollerde fırsatçılığını ön plana çıkaran Jahovic 
ligde ise Başakşehir, A.Alanyaspor ve Ankaragücü ağla-
rına 1’er gol göndererek zorlu müsabakaları boş geçmedi. 
n İHA

Vida: Elimden 
geleni yapacağım  

Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Süper Lig’in 
4. haftasında yapılan Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı 
kart gördüğü için üzgün olduğunu, siyah-beyazlı taraftarın 
kızgınlığını anladığını belirtti. Vida, sosyal medya hesap-
larından yaptığı açıklamada, “Pahalıya mal olan bir hata 
sonucu takımımı yüzüstü bıraktığım için çok üzgünüm. 
Taraftarlarımızın kızgınlığını anlıyorum ama inanın daima 
kusursuz bir performans göstermeyi oyunculardan daha 
çok kimse isteyemez.” ifadelerini kullandı. Beşiktaş için 
çok çalışacağını aktaran 30 yaşındaki futbolcu, “Ne var ki 
hatalar futbolun bir parçası ve böyle durumlarda yapabile-
ceğiniz şey, bunlardan ders çıkarıp bir sonrakinde daha iyi 
olmak için sıkı bir şekilde çalışmak oluyor. Bunun üstesin-
den gelip Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapaca-
ğıma söz veriyorum.” değerlendirmesinde bulundu. 
n AA

Çavuşoğlu: Yorumcular 
Fenerbahçe’yi konuşacak  

Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından 
konuşan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 
“Fenerbahçe gibi büyük bir takımı yenmek kolay değil. 
Ben de burada bütün teknik heyetimi ve bütün futbolcula-
rımı ayrı ayrı kutluyorum” dedi. Süper Lig’de 4’te 4 yapa-
rak 12 puanla liderliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da 
Başkan Hasan Çavuşoğlu 3-1’lik Fenerbahçe galibiyetini 
değerlendirdi. Sezon kampında iyi hazırlandıklarını akta-
ran Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 
istekleri oyuncuları da takımlarına kazandırdıklarını söy-
ledi. Çavuşoğlu, “Sezona iyi hazırlandık ve 4’de 4 yaptık. 
Tabii bu galibiyetler çok önemli ama bundan sonrası daha 
da önemli, henüz daha 4 maç oynadık. Fenerbahçe gibi 
büyük bir takımı yenmek kolay değil. Ben de burada bütün 
teknik heyetimi ve bütün futbolcularımı ayrı ayrı kutluyo-
rum. Hocamızın maç öncesi çalışmalarda her türlü eme-
ğinin karşılığını bu maçta aldılar. 4’de 4 yaptık bizim için 
çok iyi oldu” dedi.

Maç yorumcularına değinen Başkan Çavuşoğlu, Alan-
yaspor yerine yenilen Fenerbahçe takımının konuşulaca-
ğını ifade etti. Çavuşoğlu, “Yorumcuların birçoğu Fener-
bahçe niye yenildi diye konuşacaklar. Yine Alanyaspor’u 
çok az konuşacaklar onu da biliyorum ama biz yolumuza 
devam edeceğiz. İyi şekilde takımımız galibiyet için saha-
ya çıkacaktır. Lideriz ama çok abartılacak ve büyütülecek 
bir şey değil. Geride mücadele edeceğimiz 30 maç var” 
diye konuştu. 
n İHA

Karaman: Üç puandan başka hiçbir hedefimiz yok
Süper Lig’in 5. haftasında Yukatel Denizlispor ile sahasında 

karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor’da teknik direktör Hik-
met Karaman, galibiyetten başka hedefleri olmadığını söyledi.

Karaman, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere 
yaptığı açıklamada, ligde ilk 4 haftada 2 puan topladıklarını be-
lirtti. Ligin 5. haftasında Yukatel Denizlispor’u konuk edeceklerini 
hatırlatan Karaman, “Tanıdığımız, geçen sene bize iyi hizmet 
etmiş Sapunaru ve Lopez var. İkisi de iyi futbolcular. Onlar da 
lige iyi başlayan bir takım. Bizim de 3 oyuncumuz, Aymen Ab-
dennour, Pedro, Umut tekrar aramızda. Bu bizim için çok önemli. 
İyi bir maç olacak. Üç puandan başka hiçbir hedefimiz yok.” diye 
konuştu. 

Bir gazetecinin Mensah ve bazı futbolcuların performansları-
nın beklenenin altında olduğunu sorması üzerine Karaman, sıfır-
dan yeni bir takım kurduklarını ifade etti. 

Karaman, Antalyaspor maçında kaleci Lung’un dışında yeni 
oyuncularla oynadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Ge-
çen seneki kadroyu düşünün, kimler var. Tamamen yeni bir takım, 
tamamen. Bilal var, Bilal de uzun süre sakattı. Birbirini tanımayan 
20 kişiyi bir araya getirin, birbirlerini tanımaları bile en az bir ay 
sürer. Biz futbol takımıyız, yeni bir takım oluşturduk. Mutlaka ha-
talarımız, eksikliklerimiz var. Daha iyisini yapabilir miydik? Ya-
pabiliriz. Her zaman, her şeyin daha iyisini insanlar yapabilirler, 
başarabilirler. Bir de bunun üstüne eksikliklerimiz olunca, güven-
diğimiz bazı oyuculardan çok daha farklı performans bekliyoruz. 
Bu Mensah ve diğer arkadaşlarımız için de geçerli.”

Kayserispor, Süper Lig’in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi 
günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazır-
lıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
n AA

Rizespor’un Yunan stoperi şehre çabuk alıştı
Arkadaşlarının uzun olduğu için Chatzii-

saias olan soyadını kısaltarak ‘Hacci’ dediği 
Çaykur Rizespor’un yeni stoperi Dimitrios 
Chatziisaias Rize’ye çabuk uyum sağladı. 
Dimitrios, Rizelilerin kendisine ismi ile hi-
tap etmesinden çok memnun olduğunu dile 
getirirken Çaykur Rizespor’un kariyeri için iyi 
bir adım olacağının da altını çizdi.

Çaykur Rizespor’un Yunan futbolcusu Di-
mitrios Chatziisaias, kente çabuk uyum sağ-
ladı. İlk kez yurt dışında futbol oynama şansı 
bulduğunu ve Rizespor’a geldiği için mutlu 
olduğunu dile getiren Dimitrios Chatziisaias 
“İlk kez yurt dışında oynama şansı elde et-
tim. Mutluyum, buraya geldiğim için. Çünkü 
yeni bir macera, yeni bir takım, yeni bir şehir 
anlamına geliyordu. İyi bir lige geldiğimi dü-
şünüyorum, takımdan, takımdaki oyuncular-
dan, her şeyden çok memnunum” dedi.

Ailesinden uzak kalmanın zor olduğunu 
fakat bunu aşacak güce sahip olduğunu dile 

getiren Dimitrios “Ailemden de uzak kalmak 
benim için çok zor oldu. Ben güçlü bir insan 
olduğuma inanıyorum ve bu gücün de bende 
olduğuna inanıyorum. Buna inandığım için 
buraya geldim. Zor ama bunları aşabilecek 
güçteyim. Türkiye ligi zor bir lig. İyi takımlar 
var. İyi oyuncular var bireysel anlamda ve 
çok hızlı oyunculardan oluşuyor. Ben bunu 
seviyorum. O yüzden herhangi bir sıkıntı 
çekmiyorum” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor’a gelmeden önce Sü-
per Ligi bilen futbolcular ile görüştüğünü 
ve olumlu yönde tepkiler aldığını sözlerine 
ekleyen Dimitrios “Herkes bana kariyerimin 
daha iyi olacağını ve yeni bir hedef çizmem 
gerektiğini söyledi. Çok iyi bir seçenek 
olacağını söylediler. Burayla ilgili sadece 
olumlu şeyler duyduğum için gelmeyi tercih 
ettim” şeklinde konuştu.

“RİZE’DE PROFESYONEL 
BİR FUTBOLCU YAŞANTISI 

SÜRMEK BİZİM İÇİN ÇOK KOLAY”
Rize’yi sevdiğini ve kolay bir şehir ola-

rak bulduğunu dile getiren Dimitrios ayrıca 
Rize’nin profesyonel bir futbolcu için ideal 
bir şehir olduğunun altını çizdi. Dimitrios 
“Ben Rize’yi, buraya geldiğimden beri çok 
sevdim. Buradaki aile ortamı olsun, şehrin 
kolaylığı olsun, yemeklerinin güzelliği olsun 
beni çok mutlu etti. Genel olarak Rize’yi çok 
sevdim diyebilirim. Şunu da eklemek istiyo-
rum burada futbola odaklanmak çok kolay, 
profesyonel bir futbolcu yaşantısı sürmek 
bizim için çok kolay. O yüzden çok güzel bir 
şehir. Bazı futbolcular daha ziyade hayattan 
zevk almaya çalışırlar, başka şeylerden zevk 
almaya çalışırlar ama benim beklentilerim 
bu yöndeydi. Kolay bir şehir, güzel bir şehir, 
futboluma odaklanıyorum. Burada çok mut-
luyum” ifadelerini kullandı.

“RİZE İNSANINI ÇOK SEVİYORUM”
Rize merkezde gezmekten zevk aldığı-

nı ve Rizelilerin kendisine ismiyle seslen-
mesinden memnun olduğunu dile getiren 
Dimitrios, “Takımda en iyi anlaştığım kişi-
ler Nill De Pauw,Abarhoun, Talbi, Atakan 
Akkaynak. Sürekli bu oyuncular ile dışarıya 
çıkıyoruz, yemek yemeye gidiyoruz, çay 
içmeye, kahve içmeye gidiyoruz. Devamlı 
beraberiz genelde. Balığa gidiyoruz beraber. 
Merkez’de de gezdiğimiz oluyor. Kebap, 
baklava, kazandibi, künefe ve her zaman çay 
içiyorum ve seviyorum. Çayın Rize’de yetiş-
tiğini de biliyorum. Rize halkını genel olarak 
çok sevdim diyebilirim. Özellikle ismimle 
seslenmeleri ve bana karşı olumlu yaklaş-
maları beni çok memnun etti o yüzden ben 
çok mutluyum” ifadelerini kullanırken bildiği 
Türkçe kelimeleri “Merhaba, nasılsın, iyi-
yim sen nasılsın, maşallah, günaydın, abi 
bakar mısın, hesap, kürdan, teşekkürler, 
afiyet olsun” şeklinde sıraladı.
n İHA
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‘Üstün oynadık 
ama kazanamadık’
TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor’da Başkan Yardımcısı Osman Öztürk, ligde geride 
kalan haftaları değerlendirdi. Son olarak kaybedilen Pendikspor maçı hakkında konuşan 

Öztürk, iyi mücadele etmelerine rağmen konsantrasyon kaybı yaşadıklarını ifade etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 3.hafta maçın-

da Pendikspor’a konuk olan ve bu maçta 
aldığı 3-1’lik mağlubiyet sonrası haftayı 3 
puanla 13.sırada tamamlayan temsilci-
miz 1922 Konyaspor, Cumartesi günü iç 
sahada Başkent Akademi ile karşılaşacak. 
Yeşil beyazlı takımda Başkan Yardımcı-
sı Osman Öztürk, yaptığı açıklamalarda 
Başket Akademi’yi yenerek üst sıralara tır-
manmayı hedeflediklerini belirtti. Geride 
kalan 3 haftaya da değinen Öztürk, kaybet-
tikleri maçlarda da iyi mücadele ederek 
ilerleyen haftalar adına umut verdiklerini 
dile getirdi.

KONSANTRASYON KAYBI YAŞADIK
Sözlerine ligde oynadıkları üç maçı 

değerlendirerek başlayan 1922 Kon-
yaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Osman 
Öztürk, bu üç maçta da iyi mücadele ettik-
lerini ancak sadece bir kazanabildiklerini 
söyleyerek, “Lige yepyeni bir kadro ve 
yeni umutlar ile başladık. Birçok yeni ar-
kadaşımız takımımıza katıldı. Çorumspor 
deplasmanında iyi oynamamıza, oyuna 
hükmetmemize rağmen yediğimiz tek 
golle sahadan mağlup ayrıldık. Akabinde 
kendi sahamızda oynadığımız Gümüşha-
nespor karşılaşmasında bir önceki haftaya 
göre daha iyi sinyaller veren takımımız ilk 
galibiyetini aldı. Son olarak ligin oturmuş 
takımlarından Pendikspor ile deplasman-
da yaptığımız mücadelede de oyunun 
genelinde üstün olmamıza rağmen son 
dakikalardaki konsantrasyon kaybı netice-
sinde kaybettik” ifadelerini kullandı.

TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI
Başkan Yardımcısı Osman Öztürk, iç 

sahada oynayacaklarını Başkent Akademi 
maçı öncesinde Konyalı futbolseverlere 
çağrıda bulundu. Öztürk, “Bu tür gelgit-
ler elbette ki olacak, uyum dönemindeki 
takımların yaşaması muhtemel sorunlar 
olduğunu düşünüyoruz. İnşallah Başkent 
Akademi karşılaşmasını kazanarak hem 

özgüven anlamında hem de oyun kalitesi 
noktasında bir tık daha yukarıya çıkmayı 
hedefliyoruz. İnşallah başarırız. Taraftarı-
mızın yanımızda olması bizi ekstra motive 
ediyor. Bu hafta onlara yine çok ihtiyacı-
mız olacak. Herkes rahat olsun, Allah’ın 
izniyle bu takım bu sene sıkıntı yaşama-
dan bir sezon geçirecek” diyerek sözlerini 
noktaladı.

BAŞKENT HAZIRLIKLARI 
DEVAM EDİYOR

Cumartesi günü deplasmanda Pen-
dikspor ile karşılaşan 1922 Konyaspor’da 
ikin günlük iznin ardından Başkent Aka-
demi maçının hazırlıkları başladı. Teknik 
direktör Abdurrahman Baysangur gözeti-
minde Selçuklu Belediyesi sahasında çalı-
şan yeşil beyazlı takım pas antrenmanının 
ardından taktik bir idman gerçekleştirdi. 
1922 Konyaspor’un antrenmanını Başkan 
Yardımcısı Osman Öztürk ve Basın Sözcü-
sü İlker Kırnaz da takip etti. Temsilcimiz, 
bugün yapacağı idman ile hazırlıklarını 
sürdürecek.  n SPOR SERVİSİ

Öncan: Davet edilirsek 
başarıyla temsil ederiz 
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin çekilmesinin ardından ligin eksik takımla 
mı devam edeceği yoksa başka bir takımın mı davet edi-
leceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan 
Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Öncan, davet edil-
meleri halinde Konya’yı en iyi şekilde temsil edeceklerini 
belirtti. Öncan, “Basketbol Federasyonu Süper Lig’e davet 
ederse değerlendiririz. Takımımız Süper Lig’de mücadele 
edebilecek güçte. Biz liglerin en kurumsal takımlarından 
biriyiz. Davet geldiği takdirde şehrimizi başarıyla temsil 
ederiz” ifadelerini kullandı. Davet gelmemesi halinde 
Konyaspor Basketbol, Türkiye Basketbol 1. Lig’de müca-
dele etmeye devam edecek.  n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor’un 
rakibi Altınordu 

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF 
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 
Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kupa-
nın 3. Tur’undan mücadele edecek olan Konya ekibi 1922 
Konyaspor, bu turda Altınordu ile eşleşti. 1922 Konyaspor 
ile Altınordu arasındaki mücadele İzmir’de oynanacak. 
Kupada 3. Eleme Turu’nda; Süper Lig’den Gazişehir Ga-
ziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe A.Ş, Kasımpaşa A.Ş., 
Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig’de yer alan 
tüm takımlar ile ZTK 2. Eleme Turu sonucu tur atlayan 33 
takım olmak üzere, toplam 92 takım mücadele edecek. 
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Ku-
pası 3. Tur Eleme müsabakaları, 24, 25 ve 26 Eylül 2019 
tarihlerinde oynanacak.  n SPOR SERVİSİ

Milli haltercinin hedefi altın madalya
Milli halterci Muhammed Furkan Öz-

bek, bugün Tayland’da başlayacak Dünya 
Şampiyonası’nda madalya almayı hedef-
liyor. Dünya Şampiyonası’nda 67 kiloda 
podyuma çıkacak Muhammed Furkan 
Özbek, yaptığı açıklamada, Arjantin’deki 
Gençlik Olimpiyatları’nda elde ettiği şam-
piyonluğun ardından kendisine bir yol çiz-
diğini ve bu yönde çalışmalarını sürdür-
düğünü belirterek, “Kampa başladığımda 
kendime bir plan yapmıştım. Yaptığım 
planlar şu anda tıkır tıkır işliyor.” dedi. 
Nasıl antrenman yapacağını, nasıl din-
leneceğini planladığını dile getiren milli 
halterci, “Bakalım planlar ne kadar etkili, 
ne kadar etkili değil, orada göreceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“BENDEN MADALYA BEKLENİYOR”
Şampiyon sporcu, kendisinden ma-

dalya beklendiğini ifade ederek, şunları 
söyledi: “Herkesin beklentisini karşıla-
mak istiyorum. Madalya almam benim 
için de olimpiyat yolunda büyük kapılar 
açacak. Hedefim Dünya Şampiyonası’n-
da madalya almak. Bunu başaracağıma 

inanıyorum.”
Gürcistan’daki Avrupa Şampiyona-

sı’nda tecrübesizliği nedeniyle madalyayı 
kaçırdığını belirten 18 yaşındaki sporcu, 
“Burada o hataları telafi etmeyi ve öz 
güvenimi genişletmeyi, büyütmeyi isti-
yorum. Bu yolda yürümek istiyorum. Bu 
yolda yürümek için de elimden geleni 

yapacağım.” diye konuştu.
Halterde bugünlere antrenörleri sa-

yesinde geldiğini belirten milli sporcu, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Düzenli ant-
renman, düzenli uyku, dinlenme gibi bir 
sporcunun yapması gereken şeyleri ya-
parak geldim. Raif, Hasan, Mehmet ve 
Gökhan hocamın sayesinde bu yolda iler-

leyebildik. Onların sayesinde yine bu yol-
da ilerlemeye devam ediyoruz. Madalya 
nasip, kısmet olayı. Çok çalışırsınız, ala-
mazsınız, hiç beklemediğiniz anda öteki 
rakipleriniz hata yapar, alırsınız. Bunlar 
tamamen nasip, kısmet. Ancak şunu 
söyleyebilirim, elimden gelenin en iyisini 
yapacağım.”  n AA

Ereğlispor’dan Başkan Oprukçu’ya ziyaret
Bölgesel Amatör Ligi’nde mü-

cadele edecek olan temsilcilerimiz-
den Konya Ereğlispor Futbol Takımı, 
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu’yu makamında ziyaret etti. 
Konya Ereğlispor Kulüp Başkanı Bil-
gin Kamış ve Teknik Direktör Himmet 
Kök ile yardımcı antrenörler Uğur Nas, 
Galip Özgüven, Mehmet Gönenir yö-
netimindeki Konya Ereğlispor Futbol 
Takımı, yeni sezon hazırlıkları önce-
sinde Belediye Başkan Obrukçu’yu 
ziyaret ederek çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Ereğlispor Teknik Direktö-
rü Himmet Kök, uzun lig maratonunda 
kendilerine her zaman destek verece-
ğinin sözünü veren Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu’ya teşekkür etti.

İSMAİL ODABAŞI 
EREĞLİSPOR’DA

Konya Ereğlispor, yeni sezon ön-
cesi Kayserili futbolcu İsmail Odabaşı 
ile anlaştı. Spor Toto Bölgesel Ama-

tör Lig 7.Grupta mücadele edecek 
olan Konya Ereğlispor savunmasına 
Kayseri’den takviye yaptı. Konya’ya 
giden tecrübeli oyuncu yeni takımı 

ile sözleşme imzaladı ve antrenman-
lara çıkmaya başladı. Futbola 2004 
yılında Kocasinan Şimşekspor’da 
başlayan İsmail Odabaşı ardından İs-

tikbal Mobilya Kayserispor, Afyonka-
rahisarspor, Ofspor A.Ş, Elazığ Bele-
diyespor,Siirtspor, Niğde Anadolu FK, 
Bağçılar Spor Kulübü, Karaman Bele-

diyespor, Yeni Amasyaspor ve Isparta 
32 Spor takımlarında forma giydi.

Hem amatör olarak hem de pro-
fesyonel olarak forma giyen 1991 do-

ğumlu İsmail Odabaşı, yeni sezonda 
Konya Ereğlispor forması ile mücade-
le edecek.  
n SPOR SERVİSİ
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 3 3 0 0 13 4 9 9
2.AFJET AFYONSPOR 3 2 1 0 10 3 7 7
3.Y. SAMSUNSPOR 3 2 1 0 6 2 4 7
4.SANCAKTEPE FK 3 2 0 1 7 3 4 6
5.TARSUS İDMAN Y. 3 2 0 1 5 3 2 6
6.YENİ ÇORUMSPOR 3 2 0 1 3 2 1 6
7.BAŞKENT AKADEMİ 3 1 2 0 4 2 2 5
8.İNEGÖLSPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
9.ZONGULDAK 3 1 1 1 2 2 0 4
10.H. TRABZON 3 1 1 1 8 9 -1 4
11.SARIYER 3 1 1 1 1 2 -1 4
12.PENDİKSPOR 3 1 0 2 3 4 -1 3
13.1922 KONYASPOR 3 1 0 2 3 5 -2 3
14.GÜMÜŞHANESPOR 3 1 0 2 2 4 -2 3
15.KIRKLARELİSPOR 3 0 2 1 3 7 -4 2
16.AMED SPORTİF 3 0 1 2 1 3 -2 1
17.HACETTEPE SPOR 3 0 1 2 2 10 -8 1
18.ŞANLIURFASPOR 3 0 0 3 0 8 -8 -6

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU



Farouk Miya: Takım 
arkadaşlığı harikulade
Konyaspor’da çıktığı üç resmi maçta iki gol atarak yeşil beyazlı camianın güvenini kazanan Farouk 
Miya açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk üç puanını aldıkları için oldukça mutlu olduğunu ifade 

eden Miya, takım içinde arkadaşlığın en üst seviyede olduğunu belirtti
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konyaspor’da 

Denizlispor’dan alınan üç puanını sevinci 
devam ediyor. Anadolu Kartalı, Cuma günü 
oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına 
da devam ediyor. Temsilcimizin genç oyun-
cularından Farouk Miya, yapılan antrenman 
öncesi basın mensuplarının sorularını yanıt-
ladı. Çıktığı üç maçta iki gol atarak önemli 
bir katkı sağlayan Ugandalı oyuncu, Göztepe 
maçının da zor geçeceğini ancak aynı ciddi-
yet ile çalıştıklarını söyledi. Miya, takımdaki 
arkadaşlık ortamını da ‘harikulade’ olarak 
tanımladı.

SERİ YAKALAMAK İSTİYORUZ
İlk olarak Denizlispor ile oynanan maçı 

değerlendiren Farouk Miya, karşılaşma 
hakkında, “Öncelikle takım arkadaşlarımı 
ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Bizim 
için çok önemli bir üç puan aldık. Ligin ba-
şından bu yana çok iyi oynamamıza rağmen 
galibiyet alamamıştık. Denizlispor maçı ile 
ilk üç puanımızı almış olduk. Karşılaşmayı 
kazandığımız için çok mutluyuz” ifadelerini 
kullanırken, bundan sonraki maçlardan da 
galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getire-
rek, “Aynı performansımızı bundan sonraki 
maçlarımızda da devam ettirip galibiyet se-
risi yakalamak istiyoruz” dedi.

BÜTÜN MAÇLAR ÇOK
 ÇETİN GEÇİYOR

Göztepe ile oynayacakları maça rakibin 
durumuna bakmadan ciddiyetle hazırlana-
caklarını belirten Miya, “Süper Lig’de bütün 
takımların maçları çok çetin geçiyor. O yüz-
den rakibimizin şu an ne durumda olduğunu 
göz önünde bulundurmadan her zamanki 
gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Raki-
bimizin Göztepe ve Galatasaray olması fark 
etmez. Biz aynı ciddiyet ile çalışıp başarılı 
olmak istiyoruz. Göztepe maçının da olduk-
ça zor geçeceğiniz düşünüyorum” şeklinde 
konuştu.

ARKADAŞLIK HARİKULADE
Konya’ya kısa sürede alıştığını ve bu 

konuda kendisine Ali Yaşar ve Deni Milo-
sevic’in çok yardımcı olduğunu ifade eden 
Miya, “Burada Konya şehrinden olmaktan 
dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlığı 
harikulade. Ayrıca çok ateşli ve çok iyi bir 
taraftar grubuna sahibiz. Onların önünde 
oynamaktan dolayı oldukça mutluyum. 
Adaptasyonumu da çok kısa bir süre içinde 
tamamladım. Bu konuda Belçika’dan tanıdı-
ğım Ali Yaşar ve Deni Milosevic çok yardımcı 
oldu. Yabancılık çekmemem için bana çok 
yardımcı oldular. Burada olmaktan dolayı 
gerçekten çok mutluyum” diyerek sözlerini 
noktaladı.
n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

RPS

Konyaspor’dan 
Neslican paylaşımı

Konyaspor’dan 2 oyuncu 
milli takıma çağırıldı

İstanbul’da 20-26 Eylül’de düzenlenecek UEFA 
Assist Uluslararası Futbol Turnuvası’nda mücadele 
edecek 17 Yaş Altı Milli Takımı’nın aday kadrosu belli 
oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıkla-
maya göre, turnuvada Türkiye ile Nijerya, Senegal ve 
Guatemala mücadele edecek.

Milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncu-
lar, 20 Eylül Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takım-
lar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. Teknik 
direktör Turhan Sofuoğlu yönetimindeki ay-yıldızlı takı-
mın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Atalay Gökçe (Gençlerbirliği), Kağan 
Moradaoğlu (Trabzonspor)

Defans: Yusuf Erdem Gümüş, Ata Öztürk, Anıl Batın 
Aydın (Galatasaray), Abdullah Tazgel (Bursaspor), Ser-
dar Saatçı (Beşiktaş), Özgür Deryol (Altınordu), Fatih 
Kanber (Fenerbahçe)

Orta saha: Ömer Turan Görgüç (Bursaspor), Ali Al-
peren Çelik (Trabzonspor), Efe Mustafa Çetin, Sarper 
Çağlar (Altınordu), Kaan Öztürk (Fenerbahçe), Emirhan 
Delibaş (Beşiktaş), Kazımcan Karataş (Altay), Hüseyin 
Biber, Şener Kaya (Konyaspor)

Forvet: Alaattin Mumci (Trabzonspor), Doğukan 
Ünal (Eskişehirspor).  n  AA

Toplumsal konulara duyarlılığı ile bilinen Kon-
yaspor, kansere karşı mücadelesi ile tanınan Neslican 
Tay’ı unutmadı. 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan 
ve yoğun bakıma alınan Neslican Tay için sosyal med-
ya hesabından paylaşımda bulunan Konyaspor, “Sakın 
pes etme... Daha yaşanacak çok güzel günler Anlata-
cak hikayeler, tanıyacağın insanlar var. 3 kez başardın. 
Yine başarabilirsin. Dualarımız seninle...” ifadelerini 
kullandı.  n  SPOR SERVİSİ

Denizlispor camiasından Konyaspor’a örnek ağırlama
İttifak Holding Konyaspor’un 

deplasmanda Denizlispor’u mağlup 
ettiği maçta Denizlispor yönetimi ve 
taraftarının gösterdiği misafirperverlik 
dikkat çekti. Maç için kente akın eden 
Konyaspor taraftarına karşı hoşgörülü 
tavır sergileyen Denizlispor taraftarı-
nın yanı sıra, Denizlispor yönetiminin 
Konyaspor’u ağırlaması camiayı mutlu 
etti.

BAŞKANDAN KILIÇ HEDİYESİ
Konyaspor’un Denizlispor ile Sü-

per Lig 4. hafta mücadelesinin devre 
arasında her iki takımın başkanları 
birbirlerine hediye takdiminde bulun-
du.  Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Kon-
yaspor Başkanı Hilmi Kulluk’a Yavuz 

Sultan Selim Kılıcı olarak bilinen, üze-
rinde isminin ve armamızın yer aldığı 
‘Yatağan Kılıcı’ hediye etti.

Başkan Hilmi Kulluk ise üzerinde 
Esmaül Hüsna’nın yer aldığı Semazen 
figürü ve Mesnevi takdim etti.  Başkan 
Hilmi Kulluk, Denizlispor Başkanı Ali 
Çetin’e Konyaspor kafilesine göster-
dikleri yakın ilgi ve anlamlı hediyeleri 
için teşekkür etti.
MEVLÜT DEMİR MİSAFİR ETTİ

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt 
Demir, Konyaspor’un Denizlispor ile 
oynadığı Süper Lig müsabakası öncesi 
Başkan Hilmi Kulluk ve Yönetim Kuru-
lu Üyelerini Polisevi’nde ağırladı.

Başkan Hilmi Kulluk daha önce 

Konya’da da görev yapan Denizli Em-
niyet Müdürü Mevlüt Demir’e üzerinde 
isminin olduğu 42 numaralı forma, çift 
başlı kartal heykeli figürü ve stadyu-
mun maketini takdim etti.

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt 
Demir ise Başkan Hilmi Kullak’a yörük 
ağa kıyafeti ile Denizli’nin dokuma ve 
tekstil ürünlerinden hediye etti.
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’in gol fakiri Göztepe
Süper Lig’de geçen sezon 

son hafta ligde kalmayı ba-
şaran Göztepe, Süper Lig’de 
Tamer Tuna yönetiminde çık-
tığı son 15 maçın 10’unda gol 
sevinci yaşayamadı.

Geçen yıl Bayram Bektaş ve 
Kemal Özdeş’in ardından son 
11 haftada göreve gelen Tamer 
Tuna yönetimindeki Göztepe, 
6 müsabakada Kasımpaşa, 
Beşiktaş, Akhisarspor, Çaykur 
Rizespor, Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor ve Bursaspor mü-
sabakalarında gol atamadı.

Ligde gol bulmakta zorluk 
çeken sarı-kırmızılı ekip, bu 
sezon çıktığı Antalyaspor, Be-
şiktaş, Yukatel Denizlispor ve 
Çaykur Rizespor karşılaşmala-
rında da gol kaydedemedi.

Tuna yönetiminde 15 ma-
çın 10’unda gol atamayan İz-

mir temsilcisi, bu süreçte sa-
dece 12 gol üretti.

Göztepe, son 15 haftada 
her iki sezon da Süper Lig’de 
yer alan 15 ekip içinde en az 
gol bulan takım konumunda 
yer alıyor. 

Bu süreçte Beşiktaş 33 
gol bulurken, Galatasaray 31, 
Trabzonspor ise 30 gol attı. 

Göztepe’nin bu hafta konuk 
edeceği son 15 haftada 15 gol 
bulan Konyaspor ise bu süreç 
içinde Göztepe’den sonra en 
az gol bulan ekip oldu.

Tamer Tuna’nın Süper 
Lig’de çalıştırdığı Göztepe ve 
Demir Grup Sivasspor takım-
ları Tuna yönetiminde çıktığı 
60 maçta 73 gol attı. Tuna’nın 
çalıştırdığı ekipler maç başına 
1,22 gol ortalaması yakaladı.
  n AA
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