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Sıcak yemekle 
içleri ısıtıyor

Filistin’den 
kardeş geldi

Ereğli Parksite 
Adese yenilendi

Nişan dönüşü 
kaza yaptılar

Karatay Belediyesi, her gün 
yüzlerce aileye 4 çeşit sıcak ye-
mek hizmeti sunarak onları yal-
nız bırakmıyor. Başkan Hasan 
Kılca, vatandaşı memnun eden 
sosyal alanındaki projeleriyle 
Karatay’ın model bir belediye 
olduğunu vurguladı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Filistin Cenin Ticaret ve Sanayi 
Odası ile kardeş olan Konya 
Sanayi Odası’nın Başkanı Me-
miş Kütükcü, Filistin’in üreten 
bir ülke haline gelmesi için her 
türlü desteği vereceklerini dile 
getirdi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

İttifak Holding’in ulusal pera-
kende markası Adese, sahibi 
ve işletmecisi olduğu Ereğli 
Parksite Avm içerisinde yer 
alan mağazasını yeniledi. Bu 
yenileme çalışmaları kapsa-
mında Ereğli Parksite Adese 
mağazası alışveriş keyfini daha 
da artıracak şekilde modernize 
edildi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

İçinde nişandan dönen aynı 
aileden 5 kişinin bulunduğu 
otomobil, Eskil ilçesi yakınların-
da önünde seyreden kam-
yona arkadan çarptı. Kazada 
yaralanan 5 kişi ambulanslarla 
hastaneye kaldırıldı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Ahilik unutulmayacak 
Konya, 32. Ahilik Haftası kutlamalarına hazırlanıyor. Program 
hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, “Kurum ve kuruluşların da desteklediği etkinlikten 
maksat, yardımlaşma ve dayanışma geleneğini canlı tutmaktır” 
ifadelerini kullandı. 16-21 Eylül tarihleri arasında kutlanacak 

Ahilik Haftası’nın dolu dolu geçeceğini dile getiren Karabacak, 
“Çocuklarımıza yönelik Ecdad parkında geçen sene ilk 
defa yaptığımız etkinliği bu sene yeniden yapacağız. Aşure 
ikramında bulunacağız. Çocuklarımıza Şet Kuşatmanın ne 
olduğunu orada göstereceğiz” dedi.   n HABERİ SAYFA 2’DE

KÜTÜPHANE 
KONYA’DA BİR İLK

Konya’da bir ilk olan “KOP Çocuk Kütüp-
hanesi”nin açılışı gerçekleştirildi.  4-10 yaş 
grubundaki öğrencilere hitap edecek KOP 
Çocuk Kütüphanesi renkli ortamı ile ço-
cukların okumanın keyfini ve bilgiyi keşfet-
melerini sağlarken kütüphanelerden etkili 
biçimde yararlanabilmeleri ve elektronik ve 
yazılı medya kullanım becerileri geliştirme-
lerini sağlayacak.

EĞİTİME 127 
MİLYON TL DESTEK

Çocuk Kütüphanesi’nin farklı bir proje oldu-
ğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, “Projelendirmede; çocuk-
larımızın ufkunu açacak, hayal dünyalarını 
zenginleştirecek uzay teması kullanılmıştır” 
dedi. Eğitime yapılan yatırımı önemsedikle-
rini dile getiren Başkan Pekyatırmacı, bugü-
ne kadar eğitime fiziki anlamda 127 milyon 
TL yatırım yaptıklarını söyledi.  n SAYFA 3’TE

ÖRNEK TABLO 
İÇİN TEŞEKKÜR

TRAFİĞİN SEYİR 
HIZI ARTACAK

NEÜ TENOFEST’E 
DAMGA VURACAK

Altay’dan Erdoğan’a teşekkür 

Büyükşehir trafiği rahatlatıyor 

11 takımla katılıyor

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanları ile biraraya 
geldi. Toplantıya katılan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, sorunların masa-
ya yatırıldığı ve örnek 
bir birlik tablosu ortaya 
konulduğu toplantı ne-
deniyle Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir 
Belediyesi, vatandaşların 
talepleri üzerine Rauf 
Denktaş Caddesi Alt-
geçidi ile Vatan Köprülü 
Kavşağı altında yayaların 
can güvenliği için düzen-
leme başlatırken; Aydın-
lıkevler Köprülü Kavşağı 
üzerinde ise trafiğin seyir 
hızını artırmak için dönel 
adayı kaldırıyor.

Necmettin Erbakan Üni-
versitesi (NEÜ) “Milli Tek-
noloji Hamlesi” kapsamın-
da teknoloji çalışmalarını 
desteklemeyi amaçlayan 
ve bu yıl ikincisi düzen-
lenen İstanbul Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Fes-
tivali’ne (TEKNOFEST) 
4 farklı kategoride 11 
takımla katılıyor.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 11’DE

Derebucak 
çiftçisine makine 
ekipman desteği 
n HABERİ SAYFA 5’TE

İşadamı Fikret 
Deveci dualarla 
defnedildi  
n HABERİ SAYFA 9’DA

Kırmızı ışık 
ihlaline 705 
TL para cezası 
n HABERİ SAYFA 6’DA

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

Siyasi parti İl Başkanları 12 Eylül askeri darbesinin unutulmayacağını vurguladı

DARBELERE KARŞI BİR OLMALIYIZ
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü 
açık müdahalesi olan 12 Eylül 
askeri darbesinin üzerinden 39 
yıl geçti. Türk siyasi tarihine kanlı 
darbe olarak geçen 12 Eylül’de 
TBMM kapatıldı, anayasa ortadan 
kaldırıldı, siyasi partilerin kapısına 
kilit vuruldu. 12 Eylül askeri 
darbesini unutmadıkları belirten 
siyasi parti il Başkanları, darbelere 
karşı Türk milletinin bir ve beraber 
olması gerektiğini vurguladı.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Çocuklar sussun diye 
bilgisayar vermeyin!

Çocukları susturmak ve uzun süre meşgul etmek için ellerine 
bilgisayar, tablet gibi cihazların verilmesinin son derece yanlış 

olduğunu belirten Psikolog Derya İnekci, bunun sonunda 
travmatik süreç yaşanabileceğini söyledi.

 n SAYFA 7’DE

Obruklar nedeniyle 
tarlalarını ekemiyorlar

Karapınar ilçesinde özellikle tarlalarda oluşan obruklar, 
çiftçileri tedirgin ediyor. Bir hafta önce sürülen tarlada obruk 
oluştuğunu hatırlatan  Reşadiye Mahallesi muhtarı Mustafa 
Yapar, ‘’Çiftçiler, çözüm istiyorlar. Tarlalarını ekemiyorlar. 

Çiftçiler korkuyor’’ dedi.  n SAYFA 10’DA

Hasan Angı Barış BektaşMurat Çiçek Hüseyin Saydam Osman Seçgin 

Ufuk açacak proje 
Selçuklu Belediyesi, KOP İdaresi Başkanlığı ve Selçuklu İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile tamamlanan Selçuklu 
Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi açıldı. Kütüphane çocukların 

ufkunu açacak altyapısıyla dikkat çekiyor
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Ahilik kültürünün yaşatılması için her yıl Ahilik Haftası etkinlikleri yaptıklarını belirten KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 
“Kurum ve kuruluşların da desteklediği etkinlikten maksat, yardımlaşma ve dayanışma geleneğini canlı tutmaktır” dedi

Ahilik geleneği unutulmayacak
Konya Ahilik Haftası etkinlik-

leri kutlama programı hazırlanı-
yor. 32. Ahilik Haftası Kutlamaları 
Konya’da Konya Valiliği, Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Bir-
liği, Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya Ticaret İl Müdürlüğü, Sel-
çuklu Belediyesi, Karatay Bele-
diyesi, Meram Belediyesi, Konya 
Ticaret Odası, Konya Ticaret Bor-
sası, Konya Sanayi Odası, Müsta-
kil Sanayici ve İşadamları Derneği 
Konya Şubesi, Selçuk Üniversitesi,  
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
KTO Karatay Üniversitesi, Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi  ve 
Konya Teknik Üniversite’sinin 
destekleri ile 16-21 Eylül tarihle-
ri arasında Ahilik Haftası kutlama 
programı gerçekleştirecek.  

Ahilik Haftası programı hak-
kında bilgi veren Konya Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği (KO-
NESOB) Başkanı Muharrem Ka-
rabacak, “Ahilik, özünde yardım-
laşmayı başkasını gözetmeyi ve 
yaşatmayı esas edilen bir sistem-
dir.  Bu sene 32.’sini kutlayacağı-
mız Ahilik etkinliklerinde geçen 
sene yapmış olduğumuz etkinlik-
lerin üzerine koyarak yine esnaf 
ve sanatkarımızın bayrımı Ahilik 
haftasını bu yılda dolu dolu geçi-
receğiz. Geçen sene ilk defa Ala-
eddin’den İtibaren Mevlana Bul-
var valilik makamından valimizin 
katılımı ile Bedesten içerisinde 
esnaf yürüyüşü Kapı Camii civa-
rında da bir tören yapmıştık ve bu 
tören geçen sene ilk defa yapıldı. 
Esnaf ve sanatkârımız orada Şet 
kuşatma törenini gördü. Ustalığın, 
çıraklıktan kalfalığa geçisin, kalfa-
lıktan ustalığa geçişin ne şekilde 
atalarımız tarafından kutlandığı, 
aslında ne kadar güzel bir teşkilat 
olduğumuzu yoğun bir katılım ile 
esnaf ve sanatkârımıza göstermiş 
olduk. Bu töreni sadece esnaf ve 
sanatkârımıza değil yürüyüşü-
müze ve etkinliğimize merakı ile 
katılan Konyalı hemşerilerimize 
de göstermiş olduk” ifadelerini 
kullandı. 

AHİLİK TEŞKİLATININ 
TEMELLERİ SELÇIKLU 
DÖNEMİNDE ATILDI

Ahilik teşkilatının temellerin 

Selçuklular zamanında atıldığına 
dikkat çeken KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak, “Ahilik teş-
kilatı Alâeddin Keykubad tarafın-
dan Ahî Evran tarafından kurul-
muş bir teşkilat. Temeli Selçuklu 
döneminde Konya’da atılmış, 
akabinde Ahî Evran 93 yaşında 
Kırşehir’e yerleşmişken şahadet 
şerbetini içmiş. Ahi Evran’ın kur-
muş olduğu teşkilatı günümüzün 
temsilcileri olarak bizler devam 
ettirmeye çalışıyoruz. Esnaf ve sa-
natkarımız o kadar değerli ki, cenk 
zamanında cenk etmesini bilen, 
barış zamanında da vatandaşla-
rımıza hizmeti en üst noktada bir 
düsturla ortaya koyabilen bir teş-
kilat. İnşallah bu teşkilatın men-
supları olarak bu yıl 16-21 Eylül 
tarihleri arasında kutlanacak olan 
Ahilik Haftasında özellikle Salı 
günü yapılacak olan saat 11:00’da 
Alaeddin  İş Bankası önünden 
Alaeddin Tepesinden temsili ola-
rak Alâeddin Keykubad ve Ahi 
Evra’nın inişi ile  başlayacak olan, 
mehteran ile birlikte Mevlana 
Bulvarından valilik önüne kadar 
Valimiz ile birlikte Valilik önün-
den yürüyüşümüze katılımlarının 
ardından Bedesten içerisine hep 
beraber esnaflarımızın içerisinde 
esnaf bayramını kutlamış olacağız. 
11:00 başlayacak programımız 
protokol konuşmaları, ödül töreni, 
şet kuşatma töreni ve Yılın Türki-
ye çırağına protokol üyelerimizin 

hediye takdimi, bereket duası, 
ahrete intikal etmiş olan esnaf ve 
sanatkarımız için okutmuş oldu-
ğumuz Hatmi şerif duası, Mevlidi 
şerif ve cami çıkışında Ahi Helvası 
ve şerbeti ile programımız devam 
edecek. Ahilik haftasını Konya’da 
dolu dolu kutlayacağız. Yine Ahi-
lik Haftasında çocuklarımıza yöne-
lik Ecdad parkında geçen sene ilk 
defa yaptığımız etkinliği bu sene 
yeniden yapacağız. Aşure ikra-
mında bulunacağız. Çocuklarımı-
za Şet Kuşatmanın ne olduğunu 
orada göstereceğiz. Kuaförlerimiz 
şov ekibi orada yerini alacak. Mü-

zik dinletimiz olacak.  Çarşamba 
günü Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği (MÜSİAD) Konya 
Şubesince “Maziden Atiye Ticaret 
Kervanı Yürüyüşü” programı ger-
çekleştireceğiz. Cumartesi günü 
de Kırşehir’de Cumhurbaşkanımı-
zın katılımı ile gerçekleştirilecek 
programda ödülümüzü alacağız” 
dedi.

Konya’da Ahilik Haftasının 
kutlama programı ise şöyle: 

16 EYLÜL 2019 PAZARTESİ
Protokol ziyaretleri, Atatürk 

Anıtına çelenk sunma, saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı (Esnaf ve 

Sanatkârlar Odaları Birliği, Sana-
yi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret 
Borsası tarafından)

17 EYLÜL 2019 SALI
Mehter Takımı eşliğinde 

Mevlana Bulvarından (İş Bankası 
önünden) Türk Bayraklarıyla Ta-
rihi Bedesten Çarşısındaki Tören 
Alanına Ahi Esnafının yürüyüşü, 
Şed Kuşatma Töreni; (Ahilikle İl-
gili Konuşma, Protokol Konuşma-
ları, İlin Ahi Adaylarının Sunumu, 
İlin Ahisine, İlin Ahi adaylarına, 
İlin Kalfası ve İlin Çırağına onurluk 
verilmesi, Şed Kuşatması, Tiyatral 
Gösterisi (Şed Kuşatma Tiyatral 

Gösterisi, Ahilik Helvası dağıtı-
mı ve Plaket Sunumları, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği tarafın-
dan organize edilecektir.) Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve KONE-
SOB tarafından düzenlenen isti-
şare toplantısı. “Konya’da Ahilik” 
konulu TV programı (Konya Gıda 
Tarım Üniversitesi Rektörlüğü 
tarafından organize edilecektir.) 
MÜSİAD Maziden Atiye Ticaret 
Kervan Yürüyüşü 

19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE:
Kaybolmaya Yüz Tutmuş Mes-

leklerle ilgili çalışan Ustalarımızın 
İşyerlerinde Ziyaret. Kaybolma-
ya Yüz Tutmuş Mesleklerle ilgili 
stant açılması. Şed Kuşatma Tö-
reni, Aşure İkramı. “Doktorluk 
meslek ahlakı ve ahilik” konulu 
TV programı. 

20 EYLÜL 2019 CUMA
Ahilikle ilgili vaaz verilmesi 

(İl Müftülüğü tarafından organize 
edilecektir.) Cuma Namazından 
sonra Ahi Helvası dağıtımı (Yer 
Anadolu Sanayi, Meram Sanayi, 
Karatay Sanayi ve Büsan Sana-
yi Camileri.) Cuma Namazından 
sonra Ahilik Haftasından dolayı 
Sanayi esnafının kan bağışı kam-
panyasına katılımı (İlgili cami-
lerde hutbede duyurulması) Ahi 
Evran’ın Konya’da ikamet ettiği 
yerlerin Esnaflarla birlikte ziyaret 
edilmesi. Ahilik ve Ticaret Ahlakı 
konulu TV programı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem 
Karabacak, Ahilik Haftası etkinliklerinin detaylarını anlattı. 



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 13 MUHARREM 1441  -  Rûmî: 30 AĞUSTOS 1435

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:59 06:22 12:54 16:25 19:10 20:27
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   16 °C   29 °C

Karaman             11 °C 28 °C 

Aksaray               14 °C  27 °C

Ankara                 15 °C 28 °C
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Selçuklu Belediyesi, KOP İdaresi Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile tamamlanan Selçuklu Belediyesi 
KOP Çocuk Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı. Kütüphane, Konya’nın ilk çocuk kütüphanesi olma özelliğini taşıyor

Selçuklu, ilke imza attı
Selçuklu’da eğitme olan destek 

yeni eğitim öğretim döneminde de 
artarak devam ediyor. Selçuklu Be-
lediyesi, KOP İdaresi Başkanlığı ve 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile tamamlanan ve Konya’da 
bir ilk olan “KOP Çocuk Kütüpha-
nesi”nin açılışı düzenlenen tören ile 
gerçekleştirildi.  4-10 yaş grubunda-
ki öğrencilere hitap edecek KOP Ço-
cuk Kütüphanesi renkli ortamı ile ço-
cukların okumanın keyfini ve bilgiyi 
keşfetmelerini sağlarken kütüpha-
nelerden etkili biçimde yararlanabil-
meleri ve  elektronik ve yazılı medya 
kullanım becerileri geliştirmelerini 
sağlayacak.

Aydınlık Evler Aile Yaşam Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen açılış töre-
nine Konya Valisi  Cüneyit Orhan 
Toprak, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Fatih Özgökçen, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı,   İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük, Selçuklu Kaymaka-
mı Ömer Hilmi Yamlı, Meram Kay-
makamı Resul Çelik, Ak Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Bele-
diyesi Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Ka-
yacılar, Ak Parti Selçuklu İlçe Başka-
nı Mustafa Hakan Özer Selçuklu İlçe 
Müftüsü Nusret Karabiber, KOP Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı ve Belediye Meclis Üyeleri, 
mahalle muhtarları, basın mensup-
ları ve vatandaşlar katıldı.

‘EĞİTİME BUGÜNE KADAR 127 
MİLYON TL’LİK YATIRIM YAPTIK’
Selçuklu Belediyesi’nin fiziki, 

sosyal ve kültürel belediyecilik çalış-
malarının yanı sıra eğitim alanında 
da önemli birçok projeyi sürdürdü-
ğünü ifade eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı;” Sel-
çuklu’da eğitime değer katan ve bu 
yıl 8. yılına giren Selçuklu Değerler 
Eğitimi Programı’nın (SEDEP) yanı 
sıra Mahmut Sami Ramazanoğlu 
Eğitim Kampüsü, 8 anaokulu, 12 
okula spor salonu, 24 okula suni çim 
saha, üniversite öğrencilerine yurt 
binası ve farklı mahallerdeki okul 
binaları gibi birçok projeye ile eğiti-
me hizmet etmeye devam ediyoruz. 
Bugüne kadar eğitim alanında yaptı-
ğımız fiziki yatırımların toplam tutarı 
127 milyon TL” dedi.

‘SELÇUKLU’YA BU EĞİTİM 

DÖNEMİNDE 20 YENİ KÜTÜPHANE 
DAHA KAZANDIRACAĞIZ’

Selçuklu’daki kütüphane yatı-
rımları ve KOP Çocuk Kütüphane-
si hakkında bilgiler veren Başkan 
Pekyatırmacı,” Selçuklu Belediyesi 
KOP Çocuk Kütüphanesi ile birlikte 
2019-2020 eğitim öğretim yılında 
20 yeni kütüphanemizin de çocuk-
larımızın hizmetine sunulacağının 
müjdesini veriyorum. Böylece yerel 
yönetimlerde bir rekora imza atarak 
kütüphane sayımızı 78’e çıkarıyo-
ruz. Bu kütüphanelerin 69’u okul, 
8’i halk ve 1 tanesi de çocuk kütüp-
hanesinden oluşuyor. Bugün açılı-
şını gerçekleştirdiğimiz KOP Çocuk 
Kütüphanemiz Selçuklu Belediyesi, 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve KOP İdaresi Başkanlığı işbirliği ile 
hayata geçirildi. 4-10 yaş aralığın-
daki çocuklarımızın kütüphane ve 
kitapla tanışmasını sağlamaya yöne-
lik mekânlar oluşturulan projemizde 
toplam 6 bin kitap mevcuttur. Bura-
da özel olarak oluşturulan alanlarda 
çocuklarımızın okumanın keyfini ve 
bilgiyi keşfetmenin heyecanını ya-
şamaları, kütüphanelerden etkili bi-
çimde yararlanabilmeleri, elektronik 
ve yazılı medya kullanım becerilerini 
geliştirmelerini amaçlıyoruz. Digital 
eğitim içeriklerine ve bilgi bankala-
rına ulaşım için her türlü teknik do-
nanım ve internet altyapısı sağlan-
mış, zekâ oyunları, geleneksel Türk 
oyunları, kitap, dergi ve diğer basılı 
ve dijital yayınların teminini ile mi-
mari proje uygulanarak çocuklarımı-
zın hizmetine sunulmuştur. Proje-

lendirmede; çocuklarımızın ufkunu 
açacak, hayal dünyalarını zenginleş-
tirecek uzay teması kullanılmıştır. 
Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kü-
tüphanesi, kolay erişilebilen ve de-
zavantajlı gruplarında rahat hareket 
etmelerini sağlayacak niteliktedir. 
Geleneksel Türk oyunları, bireysel 
okuma alanları, drama, resim, mü-
zik, boyama ve masal anlatıcılığı et-
kinlikleri, yeteneklerine göre sanat-
sal eğitimler alabilecekleri, görme 
engellilerin elektronik ortamda ve 
canlı olarak masal dinleyebilecekleri 
bir mekân olarak planlanan Çocuk 
Kütüphanemiz 515.565 TL’ye mal 
olmuştur. Selçuklu Belediyesi KOP 
Çocuk Kütüphanesi’nin şehrimize 
hayırlı olmasını diliyor, kütüpha-
nemizin kazandırılmasında işbirliği 
yaptığımız KOP İdaresi Başkanlığı 
ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdür-

lüğüne, projenin fikir aşamasından 
bugüne kadar olan emeklerinden 
dolayı SEDEP Yürütme Kurulu ve 
ekip arkadaşlarıma ve son olarak bu 
eserlerin kazandırılmasında bizlere 
ilham veren sevgili çocuklarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük de konuşmasında 
2023 Eğitim vizyonu çocuklarımızın 
geleceklerini çok iyi şekillendirmek 
noktasında ilk yerli ve milli bir belge 
olduğunu ifade ederek, “Bu belgenin 
hayata geçme noktasında 81 ilimiz-
de yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu 
tarz çalışmaların hayata geçirilmesi 
noktasında Büyükşehir belediyemiz 
ve ilçe belediyelerimiz yoğun bir şe-
kilde destek içerisindeler. Bu projede 
emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum” ifadelerini kullandı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi 

olarak KOP bölgesinde okuma alış-
kanlığının geliştirilmesi kapsamında 
önemli projeler yürüttüklerini ifade 
eden KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı İhsan Bostancı;” Özellik-
le çocuklarımızın okul öncesi dö-
nemden başlayarak kütüphanelerle 
tanıştırılmasını n önemli olduğu 
sonucundan yola çıkarak proje des-
teklerimizde çocuklara yönelik özel 
iç tasarıma sahip kütüphanelerin 
kurulumuna öncelik verdik.Bu kap-
samda KOP illerimizde 7 adet Çocuk 
Kütüphanesi yapımı desteklendi. 
Bugün açılışını yaptığımız Selçuklu 
Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi 
de bunlardan birisi. Selçuklu Bele-
diyesi tarafından 4-10 yaş grubu 
çocuklar için tasarlanan ve içerisinde 
6 bin adet yayın  bulunan bu çocuk 
kütüphanesi için başkanlığımız tara-
fından yaklaşık 300 bin TL finansal 
destek sağlandı. Bu kütüphanemiz-
de çocuklara küçük yaşlardan itiba-
ren birer iyi bir okur olma bilinci ve 
alışkanlığı kazanmak amacıyla zen-
gin ve güncel bir koleksiyon oluş-
turulmuş, eğitsel oyuncak ve araç 
gereçlerle de desteklenmiştir.  Gerek 
ulaşabildiği çocuk sayısı, gerekse et-
kinlik ve sağladığı  hizmet çeşitliliği 
açısından KOP Okuyor Kapsamında 
gerçekleştirilen projeler kapsamında 
müstesna bir yeri olan bu kütüpha-
nemizin Konya’mıza kazandırdıkları 
için Selçuklu Belediyemize ve sağla-
dığı katkılardan dolayı İl ve Selçuklu 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize 
teşekkür ediyor, kütüphanemizin 
hayırlı olmasını diliyorum” diye ko-

nuştu.
YATIRIMLAR KONYA’MIZIN EĞİTİM 

KALİTESİNE KATKI SAĞLIYOR 
KOP Çocuk Kütüphanesi’nin açı-

lışında bulunmaktan dolayı duydu-
ğu memnuniyeti ifade eden  Konya 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Fatih Özgökçen “Geçmişini iyi bilen, 
bugününe vakıf, geleceği için büyük 
hayalleri olan nesiller geleceğimizin 
teminatıdır. Çocuklarımızın çağın 
şartlarında tam donanımlı, kültürel 
dokumuza uyumlu ve ahlaklı birey-
ler olarak yetişebilmeleri için eğitime 
yapılan yatırımlarda büyük önem ta-
şımaktadır. Tarihi geçmişi ve kültü-
rel mirasıyla yüzyıllardır öğrenen ve 
öğrendiklerini aktaran ve  paylaşan 
bir şehir olan Konya’mızda Milli Eği-
tim Bakanlığımızın yapmış olduğu 
yatırımların yanı sıra hem Büyükşe-
hir Belediyemizin hem de diğer ilçe 
belediyelerimizin yoğun çalışmaları 
mevcuttur. Açılışını yapacağımız 
KOP Çocuk Kütüphanesi  de çocuk-
larımızın sosyo-kültürel gelişimize 
katkı sağlayacak, bilgi ve becerileri 
ile donanımlı hale gelmelerini sağla-
yacak yeni nesiller olarak yetişmesi-
ne katkı sağlayacaktır. Konya’mızın 
eğitim kalitesini yükseltecek bu de-
ğerli eserin hayata geçirilmesinde 
emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak da konuşmasında Konya’da ya-
pılan eğitim yatırımlarının önemine 
değinerek “Burada amacımız eğitim 
camiamız ile yerel yönetimlerimizin 
bu projede olduğu gibi kalkınma 
ajanslarımızla iş birliği yaparak böy-
le tesisleri Konya’mıza kazandırarak 
sayılarını arttırmaktır. Açılışı ger-
çekleşen bu kütüphanemizin çocuk-
larımıza okuma alışkanlığını erken 
yaşlarda kazandıracağına inancımız 
tam. Bu tesis ile çocuklarımız oku-
ma alışkanlığını kültürle, sanatla, ve 
eğlence ile kazanacaklardır. Bu tür 
tesislerimizin sayılarının artması ço-
cuklarımızın geleceği için önemlidir” 
ifadelerini kullandı.Konuşmaların ar-
dından Selçuklu Belediyesi KOP Ço-
cuk Kütüphanesi’nin açılışı protokol 
üyeleri tarafından gerçekleştirildi. 
Açılışın ardından heyet kütüphane-
yi gezdi ve etkinlikler hakkında bilgi 
aldı.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Başkan Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan\’ın daveti üzerine Büyükşe-
hir Belediye Başkanları Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. 
Toplantıda Büyükşehir Belediye 
Başkanlarına hitap eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, 31 Mart seçimle-
rinde elde ettikleri başarılardan do-
layı herkesi tebrik ederek, “1994’te 
kazandığım İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığımı gururla yad 
edeceğim bir vazife olarak baktım. 
Üstlendiğimiz başbakanlık ve cum-
hurbaşkanlığı görevleriyle masanın 
her iki tarafında bulunmuş oldum. 
Sizlerin her biriyle şehirlerimizin sı-
kıntıları, çözüm yolları ve yatırımları 
konusunda yakın mesai içinde olma-
mızın gereğine inanıyorum” dedi. 
Ülkemizin birliğe, beraberliğe, kar-
deşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir 

dönemde ortaya konan fotoğrafı çok 
önemli gördüğünü kaydeden Erdo-
ğan, “Siyasi olarak elbette farkı gö-
rüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz 
ama ülkemizin ve milletimizin âli çı-
karları söz konusu olduğunda birlik-
te hareket edebilme erdemini göste-
rebileceğimize inanıyorum. Terörle, 
terör örgütleriyle, hukuksuzlukla 
arasına mesafe koymayı başarmış 
belediye başkanlarımızla birlikte ol-
maktan memnuniyet duyuyorum. 
Göstereceğimiz ortak çaba milleti-
mize umut verecek. Toplantımızın, 
hedeflediğimiz bu demokratik uzlaş-
manın ilk adımı olmasını diliyorum” 
diye konuştu. Tüm hayırlı çalışma-
larda belediye başkanlarının yanında 
olacağını bildiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Çalışmadan, çabalama-
dan, eser vermeden yapılan siyaset, 

şehirlerimize ve insanlarımıza vakit 
kaybettirmekten, ülkemizin enerji-
sini heba etmekten öte bir işe yara-
maz. Belediye başkanlarının görevi 

devri sabık peşinde koşmak değil 
şehirlerine en güzel, kalıcı, verimli 
hizmetleri getirmek için çalışmaktır. 
Kapının önüne konan, canları yanan, 

yuvaları başlarına yıkılan insanların 
ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet 
bina edilebilir” ifadelerini kullandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha son-

ra toplantıya katılan Büyükşehir Be-
lediye Başkanlarını tek tek dinledi. 

BAŞKAN ALTAY CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ 
Toplantıya katılan Konya Büyük-

şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, belediyecilik tecrübesiyle 
Türkiye’ye örnek olan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın Büyükşehir Beledi-
ye Başkanlarını bir araya getirme-
sinin son derece önemli olduğunu 
belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
bakanlar tarafından toplantıda hem 
şehirlerin sorunlarının dinlendiğini, 
ülkenin geleceğine yönelik katkıla-
rın konuşulduğunu, hem de örnek 
bir birlik tablosu ortaya konduğunu 
kaydeden Başkan Altay, bu önemli 
buluşma için Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ
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Karatay Belediyesi, her gün yüzlerce aileye 4 çeşit sıcak yemek hizmeti sunarak onları yalnız bırakmıyor. Başkan Hasan 
Kılca, vatandaşı memnun eden sosyal alanındaki projeleriyle Karatay’ın model bir belediye olduğunu vurguladı

Aşevinde pişiyor, 90
bin vatandaşa ulaşıyor

Sosyal belediyeciliğin ge-
reklerini eksiksiz yerine getir-
me çabasındaki Karatay Bele-
diyesi, Zemburi Aşevi ile her 
gün ihtiyaç sahibi 400 kişinin 
sıcak yemek ihtiyacını karşılı-
yor. Evde kendi yemeğini pişi-
remeyen ilçe sakinleri için kur-
duğu Aşevi ile sıcak yemekleri 
hasta, engelli, yaşlı ve kimsesiz 
vatandaşların evlerine kadar 
bırakan Karatay Belediyesi, 
yüzleri güldürmeyi sürdürüyor.

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, aşevinden, nak-
di yardıma, Şefkat Evleri’nden 
gıda yardımına, asker maaşın-
dan Karatay Kart uygulama-
sına kadar her konuda ihtiyaç 
sahiplerine şefkat ellerini uzat-
tıklarını ifade ederek, vatan-
daşın hayatının her anında var 
olmayı arzuladıklarını söyledi.

Belediyenin sosyal yönü-
nü hem yardım faaliyetleriyle 
hem de onlarca projeyle güç-
lendirdiklerini belirten Başkan 
Hasan Kılca, “Yardımlarımızın 
gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaş-
ması için titiz bir inceleme ve 

tespit çalışması yürütüyoruz. 
Yerinde ziyaretlerle söz konu-
su hizmetimizin gerçek amacı-
na ulaşmasını sağlıyoruz” dedi.

Karatay Belediyesi bünye-
sinde kurulan Zemburi Aşevi 
ile günde 400 aileye iki öğün 
4 çeşit yemek verdiklerini ve 
aşevine gelme imkânı olmayan 

hastaların evine yemek servisi 
yaptıklarını ifade eden Hasan 
Kılca şöyle devam etti: “İhti-
yaç sahibi hemşehrilerimiz için 
hazırlanan yemekler özel kap-
larda aşevi görevlilerimiz tara-
fından hemşehrilerimize tes-
lim ediliyor. Hemşehrilerimiz 
kendilerini yalnız hissetmesin, 

umutsuz olmasınlar istiyoruz.”
KARATAY, SOSYAL HİZMETLER 

ALANINDA DA MODEL
İhtiyaç sahibi olduğu belir-

lenen tüm aileleri evlerinde zi-
yaret ettiklerini belirten Kılca, 
“İhtiyaç sahibi aileleri belirle-
dikten sonra aşevi personelle-
rimiz, her sabah saat 08.00’da 
başladığı mesaisini öğle saatle-
rine kadar sürdürüp yemekleri 
yardıma muhtaç vatandaşları-
mızın evlerine kadar ulaştırı-
yor. Periyodik aralıklarla gıda 
mühendislerinin kontrolünden 
geçen yemekler, aynı zamanda 
ailenin sağlık durumu dikka-
te alınarak hazırlanıyor. Aşe-
vimizde bugüne kadar 90 bin 
hemşehrimize hizmet verdik. 
İnsanı odağa aldığımız hizmet 
anlayışımıza devam edeceğiz. 
Karatay Belediyesi, birçok ko-
nuda olduğu gibi sosyal hiz-
metler alanında da model bir 
kurum. 

,Bu çıtanın daha yukarılara 
çıkması içinde çalışmaya de-
vam edeceğiz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Kulu ilçesinde, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 600 öğret-
men ve idareciye 15 Temmuz 
konulu seminer verilmeye başlan-
dı. Kulu Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından ilçe genelinde görev 
yapan 600 öğretmen ve idareciye 
15 Temmuz konulu seminer ve-
rilmeye başlandı. Kulu Öğretme-
nevi Müdürü Hacı Bakırtaş tara-
fından sunumu yapılan ve 3 gün 
sürecek olan seminerin ilk etabına 
200 öğretmen ve idareci katıldı. 
Kulu Gençlik Merkezi Çok Amaç-
lı Konferans Salonunda düzen-
lenen program saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı.

Programda konuşan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Çağla-
yan, Türkiye’nin imtihanlardan 
geçtiğini belirterek, “Bu coğraf-
ya hep böyle gelmiş. Dolayısıyla 
imtihanımız gerçekten büyük bu 
vesileyle hepimizin bildiği gibi 3 
yıl öncesinde ülkemiz ciddi an-
lamda ihanet çetelerinin ihanetine 
maruz kaldı. O günleri canlı ya-
şadınız, yaşadık. İnşallah sizlerin 
de bu bağlamda her şeyden önce 
çocuklarımıza bu işi doğru anlat-
tıktan sonra bu süreçte vatan ve 
milletimiz böyle bir şeyi bir daha 
yaşamaz. Acılar yaşadık, bu geceyi 
canlı yaşadık. İstanbul’da, Anka-
ra’da Gölbaşı’nda bombalar yağ-
dı” şeklinde konuştu.

Bu anlamda öğretmenlere 
ve idarecilere büyük görevler ve 
vazifeler düştüğünü kaydeden 

Çağlayan, “Ben hep şunu söyle-
yenlerdenim; bazen sözümü de 
esirgemem, bu bağlamda da ba-
zen başımıza belalarda gelir mut-
laka. Açık söylüyorum; siz değerli 
meslektaşlarım bu işi okullarımız-
da doğru dürüst anlatamıyorsak 
ne söyleyeyim. Ayşeler, Fatmalar, 
Hasanlar FETÖ’ler (Fetullahçı Te-
rör Örgütü) çıkar. Ülkemizde ciddi 
bir sorun var. Yani ben siz meslek-
taşlarımdan özellikle istirham ve 
rica ediyorum, Ne olursunuz okul-
larımızda, o az önce bahsettim ya, 
her çocuğa doğru bilgi vereceğiz. 
Bir zamanlar ülkede baş örtüsü 
yasaklandı. Cuma’ya giden öğret-
menler fişlendi. Sonuçta birileri 
kendi annesine, kardeşine kurşun 
sıkacak mankurtlar yetiştirdi. So-
nuç ortada, Allah’a şükürler olsun 
ki bu ülkenin gençleri, sizler, po-
lisimiz, askerimiz şehitler vererek, 
şehit olmayı göze alarak kurşun 
yağmuruna yürüye yürüye, şe-
hit olacağını bile bile ikinci bir 
Çanakkale Destanını yazdırdılar. 
Sizlerden şunu istirham ediyoruz; 
ilçemizde bildiğiniz gibi hızlı bir 
değişim, dönüşüm var. Sık sık size 
geleceğiz, siz bize geleceksiniz. 
Kesinlikle herkes işini çok iyi ya-
pacak” ifadelerini kullandı.

Öğretmenevi Müdürü Hacı 
Bakırtaş’ın sunumunun ardından 
program, 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü ile ilgili FETÖ 
ve 15 Temmuz belgesellerinin iz-
letilmesiyle devam etti.
n İHA

Türkiye Eğitim, Öğretim ve 
Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalı-
şanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) 
Konya 2 No’lu Şube Başkanı Veli 
Doğrul ve Şube Başkan Yardımcısı 
Erhan Dönmez Hüma Okulları’nı 
ziyaret etti.

Konya’da yapılan eğitim faali-
yetleri hakkında fikir alışverişinde 
bulunan Hüma Okulları Kuru-
cu-Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Mehmet Birekul ve Eğitim-Sen 
eğitim emekçileri olarak bir araya 
gelmekten mutluluk duyduklarını 

belirttiler.
Eğitim-Sen Şube Başkanı Veli 

Doğrul “Yeni eğitim öğretim yılı-
nın tüm öğretmenlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Konya’da böyle 
güzel bir eğitim kurumunun açılmış 
olmasından çok memnun olduk. 
Bundan sonraki faaliyetlerin de 
merakla takipçisiyiz” dedi. Nezaket 
ziyaretlerinden dolayı teşekkürleri-
ni ileten Dr. Mehmet Birekul, Veli 
Doğrul ve Erhan Dönmez’e günün 
anısına hediyelerini takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Öğretmen ve idarecilere 
15 Temmuz konulu seminer

Türk Eğitim-Sen,
Hüma’yı ziyaret etti

Beyşehir’de ‘Beyşehir Kucaklaşıyor Çalıştayı’ düzenlenecek
İzmir’de faaliyet gösteren Kon-

yalılar Dernekleri Birliği Federas-
yonu’nun (KONFED) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Aydoğan, 
Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Beyşehir’de gerçek-
leştirilmesi planlanan “Beyşehir 
kucaklaşıyor çalıştayı” projesi de 
ele alındı. Aydoğan, ziyaretinde 
yaptığı açıklamada, KONFED’in 
kadın komisyonlarının geleneksel 
Konya gezisinin bu yıl odak nok-
tasının Beyşehir ve bağlı yerleşimi 
olan Gönen Köyü olduğunu vurgu-
layarak, “Beyşehir’in fikir önderleri 
esnaf, tüccar, sanayici, gazeteci, 
sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla 
biraraya geldik. Bu kapsamda, aynı 
zamanda vakfımızın kurucu üyesi 
olan Beyşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Adil Bayındır’ı da makamın-
da ziyaret ettik” dedi.

Başkan Bayındır’la biraraya 
geldiklerinde, yeni dönemde, bir-
likte Beyşehir’in daha güzel bir ya-
rınlara kavuşması adına, birlik ve 

beraberlik içerisinde hareket ede-
rek yeni çalışma ve projeler üret-
mek arzusunda olduklarını ifade 
eden Aydoğan, “Belediye Başka-
nımıza çok önemli bir proje teklifi 
ile geldik. Sağolsun kabul etti ve 
hemen talimat verip projeye startı 
verdik. İlçemize hayırlı olsun” ifa-
delerini kullandı.

BEYŞEHİR SEVDALILARI, 
ÇALIŞTAYLA KUCAKLAŞACAK

Bu anlamda yakın zamanda 
KONFED ve Beyşehir Belediye-
si’nin de içerisinde yer alacağı 
“Beyşehir Kucaklaşıyor Çalıştayı” 
düzenleyeceklerini belirten Ay-
doğan, “Türkiye ve dünyanın her 
yerindeki Beyşehir sevdalılarını 
toplayıp, onların enerjilerini ve 
sinerjilerini Beyşehir’e aktarmak 
istiyoruz. Biliyorsunuz, Beyşehir 
ilçe dışında yaşayan önemli bir 
gurbetçi potansiyeline sahip. Hem 
yurtiçinde, hem de yurtdışında bu 
potansiyel bulunuyor.Bu potansi-
yel gücü Beyşehir’in menfaatleri 
doğrultusunda harekete geçirmek 

arzusundayız. Bu çalıştay bu an-
lamda bu proje ve düşüncelerimizi 
hayata geçirebileceğimiz önemli 
bir başlangıç ve adım olacak. Gur-
bette yaşayan Beyşehir sevdalısı 
hemşerilerimizle, ilçemizde haya-
tını idame ettiren vatandaşlarımızı 
bu çalıştay kapsamında biraraya 
getirerek gönül köprüleri kurmak 
istiyoruz. Bunun için vakıf olarak 
Beyşehir Belediyemizin de katkıla-
rıyla Beyşehir’de tüm hemşehrile-
rimizi geniş kapsamda kucaklaya-
cak müşterek bir çalıştay hazırlığı 
içerisine gireceğiz. Bu çalıştay va-
sıtasıyla Beyşehir’imizin geleceği-
ni de şekillendirmek istiyoruz. Bu 
anlamda, Beyşehir’den çok önemli 
bir hemşehri potansiyeli bulunan 
İzmir’e de bir gönül köprüsünün 
yanında bir ticaret köprüsü de kur-
ma arzusu ve çabasındayız. Bey-
şehir’de üretilen tarhana ve Çetmi 
şeker fasülyesi vs. gibi adını daha 
çoğaltabileceğimiz pekçok yerel 
ürünlerimizi vakfımız aracılığıyla 
İzmir’de yaşayan hemşerilerimize 

ulaştırmak, yani buradaki üretici-
mizden direk tüketiciye sunulması 
yönünde vakıf olarak bir köprü va-
zifesi oluşturmak istiyoruz. Bugün 
bu yürüteceğimiz çalışmaları görü-
şüp, istişare etmek ve değerlendir-
melerde bulunmak üzere Belediye 
Başkanımız Sayın Adil Bayındır’la 
makamında biraraya geldik. Ken-
dilerini başarılı çalışmalarından 
dolayı da tebrik ettik” dedi.

BAYINDIR’DAN 
AYDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır da, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirirken, yü-
rütecekleri bu çalışmalarla amaç-
larının ilçe dışında ikamet eden 
gurbetteki hemşehrileriyle, ilçe 
genelinde yaşayan Beyşehirliler’in 
biraraya gelerek kucaklaşmasını 
sağlamak olduğunu belirtirken, bu 
anlamda KONFED olarak kendile-
rine destek veren hemşerileri Baş-
kan Mehmet Aydoğan ve ekibine 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ
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Filistin Jenin Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeş olan Konya Sanayi Odası’nın Başkanı Memiş 
Kütükcü, Filistin’in üreten bir ülke haline gelmesi için her türlü desteği vereceklerini dile getirdi

KSO ve Filistin Jenin 
TSO kardeş oda oldu

Konya Sanayi Odası ve Filis-
tin Jenin Ticaret ve Sanayi Odası 
kardeş oda oldu. Konya ve Jenin 
arasındaki üretim ve ticaret işbirli-
ğini artırmak amacıyla imzalanan 
kardeş oda protokolünün hayırlı 
olmasını dileyen Konya Sanayi 
Odası ve OSBÜK Başkanı Memiş 
Kütükcü, Filistin’in üreten bir ülke 
haline gelmesi için her türlü des-
teği vermeye hazır olduklarının 
altını çizdi.

Protokol imza törenine Filistin 
Ankara Büyükelçisi Faed Musta-
fa, Konya Sanayi Odası ve OSBÜK 
Başkanı Memiş Kütükcü, KSO Yö-
netim Kurulu Üyesi Hıfsı Soyde-
mir, TOBB BİS (Barış İçin Sanayi) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Şekeroğlu, Jenin Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Duqan Abu Baker 
ile beraberindeki heyet katıldı.
‘JENİN OSB’NİN DESTEKÇİSİYİZ’

Protokol imza töreninde ko-
nuşan Konya Sanayi Odası ve 
OSBÜK Başkanı Memiş Kütük-
cü, Türkiye’nin desteği ve TOBB 
BİS’in çalışmaları ile Filistin’in 
Jenin Bölgesi’nde kurulma çalış-
maları yürütülen Jenin OSB Pro-
jesi’ne değindi. Jenin OSB Projesi 
için gerekli her türlü desteği ver-
meye hazır olduklarını ifade eden 
Kütükcü, “Jenin OSB Projesi ile 
Filistin daha üretken bir ülke hali-
ne gelecek. Dolayısıyla Jenin OSB 
Projesi’nin hayata geçmesi çok 
önemli. Bu projenin başında Kon-
yalı hemşehrimiz TOBB BİS Baş-
kanı, Ahmet Şekeroğlu bey var. 
Kendileri konuyu çok yakından 
takip ediyor, durmaksızın çalışı-
yorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve TOBB Başkanımız Rifat Hisar-
cıklıoğlu da, projeyi çok önemsi-
yorlar. Biz de Türkiye’deki tüm 
OSB’lerin çatı kuruluşu OSBÜK 
olarak ve Konya olarak bu projenin 
destekçisiyiz. Zaten Jenin OSB’mi-
zi OSBÜK’e fahri üye yaptık” şek-
linde konuştu.

Kütükcü, Konya Sanayi Odası 
ile Jenin Ticaret ve Sanayi Odası 
arasında imzalanan iş birliği pro-
tokolü ile Jenin ile Konya’nın daha 

fazla ortak projeyi hayata geçirece-
ğini ifade etti. Kütükcü, “Konya ile 
Filistin’in ilişkileri çok güçlüydü. 
Bu işbirliğini güçlendiren yeni bir 
adım atmış olduk. Tüm kurumla-
rımız ile Konya şehri ile bu konuda 
verebileceğimiz her türlü deste-
ği bugüne kadar verdiğimiz gibi 
bundan sonra da vermeye devam 
edeceğiz. Birlikte Filistin’i üreten 
bir ekonomi haline getirmeye çalı-
şacağız” ifadelerini kullandı.

BÖLGEYE YATIRIM YAPMAK 
İSTEYEN BÜYÜK TÜRK 

FİRMALARI VAR
TOBB BİS Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Şekeroğlu da, Je-
nin’deki OSB Projesi’nin hayata 
geçmesinden sonra Türkiye’den 
ve dünyanın birçok yerinden 
bölgeye yatırım yapmak isteyen 
firmaların olduğunu söyledi. Şe-
keroğlu, “TOBB Başkanımız Rifat 

Hisarcıklıoğlu, bu projeye büyük 
ilgi gösterdi. Şu anda biraz yavaş-
lama söz konusu. Ancak bu Filistin 
idaresi ile alakalı bir durum değil. 
İnşallah bu projede hedeflerimize 
ulaştığımızda kısa süre içerisinde 
yatırımcı anlamında bir problem 
yaşayacağımızı düşünmüyorum. 
Türkiye’den birçok sanayici zaman 
zaman beni arayarak projenin son 
durumunu soruyor. Çünkü oraya 
yatırım yapacak çok büyük yatı-
rımcılar var. Buradaki yatırımcıla-
rın kafalarındaki soru işaretini kal-
dırmak için büyük mücadelemiz 
oldu. Bu mücadelede Jenin Ti-
caret ve Sanayi Odası’nın büyük 
desteğini gördük” dedi.
BÜYÜKELÇİ’DEN KONYA SANAYİ 

ODASI’NA TEŞEKKÜR
Filistin Ankara Büyükelçisi 

Faed Mustafa da, iki oda arasında 
imzalanan iş birliği anlaşmasına 

tanıklık etmekten büyük mutlu-
luk duyduğunu söyledi. Büyükelçi 
Mustafa, “Konya Sanayi Odası ola-
rak bize bu kadar önem verdiğiniz 
için, güvendiğiniz için teşekkür 
ediyorum. Konya’ya her geldiğim-
de burada yapılan çalışmaları gö-
rüyor ve çok mutlu oluyorum. Biz 
Filistin olarak Türkiye’yi ve Türk 
halkını çok seviyoruz. Sizin için, 
hepimiz için hayırlar diliyoruz” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

‘TÜRK VE FİLİSTİNLİ 
YATIRIMCILARIN ORTAK 
ÇALIŞMALAR YAPMASINI 

BEKLİYORUZ’
Jenin Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Duqan Abu Baker de, Je-
nin bölgesinde daha çok tarımla 
uğraşıldığını, kurulacak olan or-
ganize sanayi bölgesinden sonra 
sanayi ve üretim konusunda güzel 
adımların atılacağını umduğunu 
ifade etti. Konya Sanayi Odası’na 
çok güvendiklerini de belirten 
Baker, “Bizim umudumuz çok 
yüksek şu anda. Konya Sanayi 
Odası’na çok güveniyoruz. Sanayi 
bölgemizi oluşturmak konusunda 
hızlı bir şekilde çabalarınızı bekli-
yoruz. Sanayi bölgesi oluştuktan 
sonra da Türkiye’deki yatırımcılar 
ve Filistinli yatırımcılar ile ortak 
çalışmalar sürdürülmesini bekli-
yoruz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Parksite Adese yenilenen yüzüyle hizmette
İttifak Holding’in ulusal pera-

kende markası Adese, sahibi ve 
işletmecisi olduğu Ereğli Parksite 
Avm içerisinde yer alan mağazası-
nı yeniledi. Bu yenileme çalışmaları 
kapsamında Ereğli Parksite Adese 
mağazası alışveriş keyfini daha da 
artıracak şekilde modernize edildi.

Adese, 2009 yılında faaliyete 
başlayan Ereğli Parksite mağazasını 
daha çevre dostu ve modern bir gö-
rünüme kavuşturdu. Baştan aşağı-
ya yenilenen Ereğli Parksite Adese 
mağazasının açılışı 6 Eylül Cuma 
günü, Adese yöneticileri ve müşte-
rilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Ereğli Parksite Adese Mağaza-
sı’nın modernize edilmesiyle ilgili 
bilgi veren Adese Genel Müdür 
Yardımcısı Nurettin Örücü; “Ma-
ğazamızı teknik, mimari ve görsel 
anlamda daha modern bir yapıda 
yeniden dizayn ederek çağdaş ma-
ğazacılığın tüm gerekliliklerini ye-

rine getiren özel bir mağazaya dö-
nüştürdük. Bu değişim ve yenileme 
çalışmaları ile Ereğli’li hemşerileri-
mize daha rahat ve keyifli bir alış-
veriş deneyimi yaşatmak istiyoruz.” 
dedi.

Ereğli Parksite Adese mağaza-
sının yenilenen reyonlarında; gı-
dadan temizliğe, manavdan unlu 

mamullere, konfeksiyondan ayak-
kabıya, kozmetikten ev tekstiline 
kadar 12 bin çeşit ürün müşterilerin 
beğenisine sunuluyor. Ereğli Parksi-
te Adese; 1500 metrekarelik alanda 
6 kasa ve 22 personeliyle müşte-
rilerine 365 gün kaliteli ve hesaplı 
alışverişin keyfini yaşatacak.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Kırsal Kalkınma Dairesi 
Başkanlığı ilçelere üzüm sıkma 
makinesi dağıttı. Büyükşehir 
Belediyesi Kırsal Kalkınma Da-
iresi Başkanlığınca Yalıhüyük, 
Bozkır, Ahırlı, Akören ilçelerine 
üzüm sıkma makinası dağıttı. 
Teslim töreninde konuşan Yalı-
hüyük Belediye Başkanı Hasan 

Koçer, “İlçemize gönderilen 
üzüm sıkma makinası ile vatan-
daşlarımız daha kolay pekmez 
elde edebilecek. Üzüm Sıkma 
makinası belediyemiz bünye-
sinde hizmet verecek. Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay’a teşekkürlerimi 
sunuyorum.” diye konuştu.
n AA

Yalıhüyük belediyesine 45 
adet yeni çöp konteyneri geldi. 
Yalıhüyük Belediyesinin talebi 
sonrası Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığından alınan 40 bin lira  
karşılığı tahriş olmuş ve eski-
miş konteynerlerin yerine 45 
adet yeni konteyner alınarak 
hizmete sunuldu. Konu hak-

kında bilgi veren Başkan Koçer, 
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
mızla yaptığımız görüşmeler 
sonucunda 40 lira destek aldık. 
Bu para ile de 45 adet çöp kon-
teyneri aldık. Amacımız daha 
temiz bir Yalıhüyük için çalış-
mak.” diye konuştu.
n AA

Büyükşehir ilçelere üzüm
sıkma makinesi dağıttı

Yalıhüyük’te çöp
konteynerleri yenilendi

Derebucak çiftçisine makine ekipman desteği
Derebucak ilçesinde, bakliyat 

üretimi yapan çiftçilere, “Makine 
Ekipman Desteği” projesi kapsa-
mında alımı yapılan hasat maki-
nelerinin teslimi gerçekleştirildi. 
Derebucak’ta, İlçe Tarım ve Or-
man Müdürlüğü tarafından hazır-
lanan proje çerçevesinde, temini 
gerçekleştirilen bakliyat hasat ma-
kineleri düzenlenen törenle teslim 
edildi. Derebucak İlçe Kaymaka-
mı Coşkun Doğan, yaptığı açıkla-
mada, ilçe sınırları içerisinde yer 
alan Gembos Ovasının sulu tarım 
ile tanışması sonrasında üretimi 
giderek artan bir ivme kazanan, 
her yıl 5 ila 10 bin dekar alanda 
şeker fasulye üretimi yapıldığını 
hatırlattı. Bu çerçevede, bölge-

deki bakliyat üreticilerine destek 
olmak maksadıyla başlatılan proje 
kapsamında KOP Kalkınma Bölge 
İdaresi tarafından finansı sağla-
nan bakliyat hasat makinelerinin 
ilçeye geldiğini ve işletilmek üzere 
kooperatif yetkililerine teslim et-

tiklerini belirten Doğan, “Böylece 
bakliyat üretimi için ihtiyaç duyu-
lan tüm mekanizasyon imkanla-
rına üreticimiz kavuşmuş, üretim 
maliyetlerinin düşürülmesi imka-
nı sağlanmış olmaktadır. Ayrıca, 
bakliyat ürünlerimizin markalı ve 

gerekli kalite kriterlerinde pazar-
lanması için de gereken altyapı 
sağlanmıştır. Bu noktadan sonra 
üreticilerimize ve kooperatifimize 
büyük bir sorumluluk düşmekte-
dir ve bu imkanların üreticilerimiz 
açısından avantaja çevrilmesi ge-
rekmektedir. Çiftçimize, bölge-
mize hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi. Kaymakam Doğan, ayrıca, 
Gembos ismi ile markalaştırılmış 
bakliyat ürünlerinin pazara sunu-
labilmesi için bakliyat eleme pa-
ketleme tesisinin kurulumunun 
da tamamlandığını vurgulayarak, 
tesisin tam kapasite ile çalışması 
için çalışmaların sürmekte oldu-
ğunu kaydetti. 
n İHA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
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Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

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

Apartmanın bacasında
çıkan yangın söndürüldü

Apartmanda gaz kokusu 
kısa süreli paniğe neden oldu

Konya’da bir apartman ko-
ridorunda hissedilen gaz koku-
su paniğe neden oldu. Merkez 
Karatay ilçesi Fetih Mahallesi 
Gufran Sokak’taki bir apart-
manın sakinleri, hissettikleri 
gaz kokusu nedeniyle binayı 
tahliye etti. Durumun bildiril-
mesi üzerine bölgeye polis ve 
AFAD ekipleri sevk edildi. İlk 
olarak doğal gaz sızıntısından 
şüphelenen ekipler, inceleme 
sonucunda hiçbir sızıntı veya 
gaz kaçağının olmadığını be-
lirledi. Daha sonra AFAD’ın 

kimyasal, biyolojik, radyolo-
jik ve nükleer tehditlere karşı 
müdahalede bulunan “KBRN” 
ekibi, özel cihazlarla binaya 
girdi. Özel ekip de binada teh-
likeli bir gaz kaçağı olmadığını 
tespit etti. 

Bunun üzerine polis ekiple-
ri, binanın güvenlik kamerala-
rının incelenmesi için çalışma 
başlattı. Ekiplerin, kokunun 
kaynağının bina koridorunda 
sıkılan biber gazı olduğu üze-
rinde durduğu öğrenildi.
n AA

Konya’da 4 katlı bir apart-
manın bacasında çıkan yangın 
itfaiye ekiplerince büyümeden 
söndürüldü. Yangın, saat 10.00 
sıralarında merkez Selçuklu il-
çesi Ferhuniye Mahallesi Mü-
neccimbaşı Sokak üzerinde bu-
lunan 4 katılı apartmanda çıktı. 
Edinilen bilgiye göre, apartma-
nın alt katında bulunan bir lo-
kantanın bacasındaki kurumla-
rının alev alması sonucu yangın 
çıktı. Apartmanın çatısından 
yükselen dumanları fark eden 

vatandaşlar, durumu itfaiye ve 
polis ekiplerine bildirdi. Kısa 
sürede olay yerine ulaşan itfa-
iye ekipleri yangına müdahale 
ederken, polis ekipleri de sokak 
üzerindeki trafik akışını tek yön-
lü olarak kapattı. Bacada çıkan 
yangın itfaiye ekiplerinin yap-
tığı çalışmanın ardından kont-
rol altına alınarak söndürüldü. 
Yangın sonrası tek yönlü olarak 
kapatılan cadde trafiğe tekrar 
tamamen açıldı. 
n İHA

Kırmızı ışık ihlali yapan servis sürücüsüne 705 TL para cezası

Konya’da, kırmızı ışık ihlali 
yapan servis otobüsü sürücüsüne 
705 TL para cezası kesildi.  Olay, 
merkez Meram ilçesi Alakova 
Caddesi’nde meydana geldi. 42 
C 0983 plakalı öğrenci servis oto-
büsünün sürücüsü, trafik ışığında 
bekleyen diğer araç sürücülerine 
aldırış etmeden, önce şerit ihlali 

yaptı ardından da kırımzı ışıkta 
yolun karşısına geçti. Servis sü-
rücüsü hem kendisinin hem de 
diğer araç sürücülerinin hayatını 
tehlikeye atarken, o anlar başka 
bir sürücünün cep telefonu ka-
merasına saniye saniye kaydedil-
di.Görüntülerin sosyal medyada 
ve basında yer almasıyla hareke-

te geçen Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü 
yakalamak için çalışma başlattı. 
Ekipler, Sürücünün Mükremin 
U. olduğunu belirledi. Ardından 
polis, yaptığı takip sonucu Mük-
remin U.’yu kısa sürede yakala-
dı. Mükremin U.’ya, ‘Kırmızı ışık 
ihlali yapmak’, ‘geçmenin yasak 

olduğu yerden geçmek’ ve ‘ba-
kım-onarım formu bulundurma-
mak’ suçlarından toplam 705 
TL para cezası kesildi. Öğrenci 
servisinin işçi servisi olarak da 
kullanıldığı ancak kırmızı ışık ih-
lali sırasında otobüsün boş olduğu 
öğrenildi.
n DHA

İçinde nişandan dönen aynı aileden 5 kişinin bulunduğu otomobil, Eskil ilçesi yakınlarında önün-
de seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

Nişan dönüşü yaşanan 
kazada 5 kişi yaralandı

Aksaray’da, nişandan dö-
nen ailenin bulunduğu otomo-
bil, kamyona arkadan çarptı. 
Kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza, 
saat 21.00 sıralarında Eskil il-
çesi Karakol yaylasında mey-
dana geldi. Nişan sonrası Es-
kil’den Konya’nın Karapınar 
ilçesine giden Tahir Karataş 
(71) yönetimindeki 42 VD 576 
plakalı otomobil, sürücüsünün 
direksiyon kontrolünü yitir-
mesi sonucu Mustafa Düzgün 
(36) yönetimindeki 68 HA 563 
plakalı kamyona arkadan çarp-
tı. Kazada otomobil sürücüsü 
Tahir Karataş ile aynı aileden 

Murat Karataş (47), Halime 
Karataş (45), Cennet Karataş 
(16) ve Furkan Karataş (11) 
yaralandı. Kamyon şoförü Düz-
gün ise kazadan yara almadan 
kurtuldu. 

Çevredekilerin ihbarı üze-
rine olay yerine sağlık ve jan-
darma ekipleri sevk edildi. 
Yaralılar ambulanslarla Aksa-
ray Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne kaldırılarak tedaviye 
alındı. Karataş, ailesinin sağlık 
durumunun iyi olduğu öğre-
nildi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n DHA

Ankara’dan Hatay’a götü-
rülen ve Aksaray’da verilen 
molada firar eden yabancı uy-
ruklu şahıs drone ile yapılan 
aramalar neticesinde yaka-
landı. Olay, Aksaray-Ankara 
karayolu Nevşehir Kavşağı’n-
da yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, Ankara’da polis tarafın-
dan yakalanan 2 yabancı uy-
ruklu şahıs, polis nezaretinde 
sınır dışı edilmek üzere sivil 
plakalı polis aracı ile Hatay’a 
götürülmek üzere yola çıktı. 
Aksaray’a gelindiği sırada bir 
dinlenme tesisinde mola veri-
lirken, burada ufak bir dalgın-
lıktan faydalanan yabancı uy-
ruklu şahıslardan Muhammet 

Bahamod (19) kaçtı. Ankara 
polisinin Aksaray polisine ha-
ber vermesi üzerine harekete 
geçen ekipler bölgeyi abluka 
altına aldı. Çok sayıda polis 
ellerinin de silahlarla ayçiçeği 
tarlasında, evlerin bahçelerin-
de kaçan şahsın peşine düştü. 
Polis ekipleri, şahsın kaçış gü-
zergahında drone kaldırarak 
aramalar yaparken, yaklaşık 
1,5 s aat süren çalışma sonrası 
şüpheli bir evin bodrumunda 
yakalanarak gözaltına alın-
dı. Emniyete getirilen şüpheli 
daha sonra Ankara polisine 
teslim edilerek, Hatay’a götü-
rülmek üzere yola çıktı.
n İHA

Molada firar etti, 
drone ile yakalandı
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Çocukları susturmak ve uzun süre meşgul etmek için ellerine bilgisayar, tablet gibi cihazların verilmesinin son 
derece yanlış olduğunu belirten Psikolog Derya İnekci, bunun sonunda travmatik süreç yaşanabileceğini söyledi

Yeter ki sussun diye
bilgisayar vermeyin!

Psikolog Derya İnekci, çocuk-
larda yoğun olarak tablet kullanı-
mının iletişim dikkat ve algı prob-
lemlerine sebebiyet verebileceğini 
vurgulayarak, “Yeter ki sussun, ye-
ter ki ağlamasın diye verilen bilgi-
sayar çocuğun gelişimini etkiliyor. 
Böylelikle kendilerini yetmeyen ve 
öz güveni olmayan çocuklar olarak 
karşımıza çıkabiliyorlar” dedi.

Gelişen teknoloji ile birlikte 
artan tablet, bilgisayar ve telefon 
kullanımı çocukların gelişimini 
olumsuz yönde etkilerken, en bü-
yük zararı ebeveynler veriyor. Son 
yıllarda gelişen ve herkesin evine 
giren teknoloji, büyük kolaylık sağ-
lamasının yanı sıra zararını da be-
raberinde getiriyor. Medova Has-
tanesinden Psikolog Derya İnekci, 
çocukların internette karşılaştıkları 
zararlı içeriklerin travmatik sonuç-
lara yol açabileceğini ve çocuklara 
en büyük zararı anne ve babanın 
verdiğini söyledi. Beynin hareketli 
ve renkli içeriklere ilgi gösterdiğini 
ifade eden Psikolog Derya İnekci, 
“Depamin adı verilen ve tatmin ol-
mayı sağlayan hormon daha fazla 
sağlanıyor. Bu yüzden tablette çok 
fazla zaman geçiren çocuk bu hor-
mon salgılandığı sürece çok mutlu 
oluyor. Tablet kullanımı bu süreç-
ten sonra bağımlılığa dönüşebili-
yor” dedi.

‘UYGUN OLMAYAN İÇEREK 
TRAVMATİK SONUÇLARA NEDEN 

OLABİLİR’
Oyun ve video içeriklerine ebe-

veynlerin çok dikkat etmesi ge-
rektiğini anlatan Psikolog Derya 

İnekci, çocuğun gelişiminin uygun 
olmadığı bir içerikle karşılaşırsa 
travmatik bir süreç ortaya çıkabi-
leceğini kaydetti. Ortaokulda en 
fazla 2 saat kaliteli içerik tüketil-
mesi gerektiğini söyleyen İnekci, 
“Ergenliğin başlamasına yakın 
dönemlerde, ortaokul çağında ço-
cukların karışık meselelere kafa 
yorduğu, kendini hem fiziksel hem 
de duygusal anlamda keşfettikle-
ri bir dönem. Arkadaşlarından ve 
çevrelerinden kendilerini keşfet-
meye başlayabilirler. Bu dönemde 
çocukları zararlı içeriklerden ko-
rumak için teknolojide geçirdik-
leri süreyi 2 saate sınırlandırmak 
mümkündür” ifadelerini kullandı.

‘İLETİŞİM DİKKAT VE ALGI 
PROBLEMLERİNE SEBEBİYET 

VEREBİLİR’
Çocuklarda yoğun olarak tablet 

kullanımının iletişim dikkat ve algı 
problemlerine sebebiyet verebile-

ceğini vurgulayan İnekci, “Yeter 
ki sussun, yeter ki ağlamasın diye 
verilen bilgisayar çocuğun gelişi-
mini etkiliyor. Böylelikle kendileri-
ni yetmeyen ve öz güveni olmayan 
çocuklar olarak karşımıza çıkabili-
yorlar. Duygusal ve sosyal gelişim-
lerini olumsuz etkiliyor. Çocuk ger-
çek hayattan sıyrılıp kendine tablet 
üzerinden yeni bir dünya kuruyor 
ve kendini o dünyaya ait hisset-
meye başladıkça çocuk o dünya 
içerisinde kendini daha çok mutlu 
hissediyor” şeklinde konuştu.

En büyük sorunlardan birinin 
elinden telefonu düşürmeyen ebe-
veynin çocuğa kısıtlama getirmesi 
olduğunun altını çizen İnekci şöyle 
konuştu: “Ebeveynin sürekli ola-
rak bilgisayar, tablet, telefon gibi 
cihazlarla uğraşması durumunda 
çocuktan bunun aksini beklemesi, 
çocuktan cihazı sakınmaya çalış-
ması en büyük sıkıntılardan birisi. 

Eğer ebeveyn sürekli olarak bilgi-
sayar, tablet, telefon gibi cihazlar 
kullanıyorsa çocuktan bunun ak-
sini beklememek gerekir. Orada 
ebeveyne düşen ilk görev önce 
kendi kullanımını sınırlandırmak 
olacaktır. Ardından çocuğun bil-
gisayar kullanımını kontrol etmek 
olmalıdır. Bununla birlikte ebe-
veyn kendi isteğine göre çocuğun 
sınırlarını esnetip daraltmaması 
da önemli. Zaman zaman çok zor 
durumda kalabiliyorlar ama oya-
lanmaları için sınırsız cihaz kulla-
nımına izin verebiliyorlar. Sınırın 
bazı noktalarda esnediğini gören 
çocuk başka zamanlarda da bu sı-
nırı esnetmeye çalışacaktır. Bizim 
önerimiz çocuklara hayatın her ala-
nında ’hayır’ kavramının içeriğini 
belirtmeli, yoksa çok farklı süreçte 
de karşılaşabiliriz.”
‘ÖNEMLİ OLAN, ÇOCUĞA TABLET 
OYNAMASI İÇİN SINIRI VERMEK 

GEREKİYOR’
Çocukların bir süre sonra tab-

leti arkadaş gibi göreceğini ifade 
eden İnekci, ilk kullanımdan iti-
baren çocuklara sınır koyulması 
gerektiğini dile getirdi. Tableti 
ortadan kaldıran anne baba işe 
gittiğinde veya işleriyle uğraşır-
ken gizlice oyun oynayan pek çok 
çocuk görüldüğünü aktaran İnekci, 
“Önemli olan çocuğa tablet oyna-
ması için sınırı vermek gerekiyor. 
Örneğin ilkokul çağındaki bir ço-
cuğa günlük bir buçuk saati aşma-
yacak şekilde tablet izni çocuklara 
verilebilir” diye konuştu.
n İHA

Büyükşehir’den trafiği rahatlatacak düzenlemeler
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

vatandaşların talepleri üzerine Rauf 
Denktaş Caddesi Altgeçidi ile Vatan 
Köprülü Kavşağı altında yayaların can 
güvenliği için düzenleme başlatırken; 
Aydınlıkevler Köprülü Kavşağı üze-
rinde ise trafiğin seyir hızını artırmak 
için dönel adayı kaldırıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
trafikte yayaların can ve mal güven-
liğini sağlamak için çalışmalar yürü-
tüyor. Şehir genelinde yaya ve araç 
trafiğinin sorunsuz şekilde akması 
amacıyla yeni köprülü kavşaklar ve 
caddeler inşa eden Konya Büyükşehir 
Belediyesi, bir yandan da vatandaşla-
rın talepleri üzerine yeni düzenleme-
ler yapıyor. Tüm altyapı birimleriyle 
koordineli bir şekilde çalışmalarını 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şeh-
rin önemli ulaşım akslarından biri 

olan Rauf Denktaş Caddesi üzerinde 
bulunan Rauf Denktaş Altgeçidi ile 
Vatan Köprülü Kavşağı altında yaya-
lar için önemli düzenleme yapıyor. 
Rauf Denktaş Altgeçidini yaya olarak 
kullanan vatandaşların can güvenli-

ğini sağlamak amacıyla yaya kaldı-
rımına oto korkuluk montajı yapımı 
başlarken; birkaç gün içinde bitiril-
mesi planlanan çalışmaların ardından 
yayalar altgeçitten daha güvenli bir 
şekilde geçebilecek. Vatan Caddesi 

ile Beyşehir Caddesi’ni bağlayan hızlı 
tren alt geçidinde de yayaların geçişi-
ne imkan sağlayacak bir düzenleme 
çalışma başlatan Büyükşehir, yayalar 
için kaldırım düzenlemesi ve buna 
bağlı olarak refüjde düzenleme yapa-
cak. 

AYDINLIKEVLER KÖPRÜLÜ 
KAVŞAĞI ÜZERİNDE DÖNEL ADA 

KALDIRILIYOR 
Büyükşehir Belediyesi, trafiğin 

akıcılığını artırmak için şehir merke-
zindeki önemli kavşaklarda da dü-
zenlemeler yapmaya devam ediyor. 
Aydınlıkevler Köprülü Kavşağı üzeri, 
Karatay Sanayi ve Eski Sanayi girişin-
deki kavşakta düzenleme yapılırken; 
kavşakta bulunan dönel ada kaldırı-
larak araç, yaya ve bisiklet trafiğinin 
seyir hızının artırılması planlanıyor.
n HABER MERKEZİ

Yaz tatili bitti, milyonlar-
ca öğrencinin heyecanla bek-
lediği 2019-2020 eğitim-öğ-
retim yılı için sınıflarda ders 
zili çaldı. Doğa Koleji Konya 
Kolejinde ilk gün coşkulu 
geçti. Nitelikli eğitim anla-
yışının her geçen gün daha 
fazla değer kazandığı günü-
müzde; anne-babalar için en 
paha biçilmez duygulardan 
biri de, çocuğunun iyi eği-
tim aldığını görmek oluyor. 
Okulların açılmasıyla birlikte 
18 milyon öğrenci ve bir mil-
yonu aşkın öğretmen ders 
başı yaparken, Doğa Koleji 
Okulu öğrencileri de Türkiye 
genelindeki kampüsleri dol-
durdu. Saygı duruşu, İstiklal 
Marşı ve okul yöneticilerinin 
konuşmalarıyla açılan okul-
larda, öğrencilerin ilk gün 
heyecanı görülmeye değerdi.

Dünyanın ikinci, Türki-
ye ve Avrupa’nın en büyük 
özel okullar zinciri olan Doğa 
Koleji, proje modelli eğitim 
anlayışını benimseyerek öğ-
rencilerin bilimsel düşünme 
becerilerine sahip, bilgiyi 
doğru kullanmanın yanı sıra 
yeni bilgiler üreterek yaşa-
dığı topluma faydalı bireyler 
olarak çok yönlü yetişmesini 
sağlıyor.

Doğa Koleji Genel Mü-
dürü Ali Rıza Lüle, “Yeni 
eğitim-öğretim yılına bin-
lerce öğrenci ve öğretme-
nimizle ‘merhaba’ dedik. 
Nitelikli eğitim anlayışımız-

la; veli, öğrenci ve okul iş 
birliği ile yeni döneme tam 
kadro hazırız. 2019-2020 
eğitim-öğretim yılında, yeni 
öğrencilerimizle buluşmanın 
heyecanıyla, topluma faydalı 
bireyler yetiştirmeyi sürdü-
receğiz” dedi.

Doğa Koleji Genel Mü-
dürü Ali Rıza Lüle, öğren-
cilerin çok yönlü gelişimine 
önem verdiklerini belirterek, 
“Akademik altyapı ve başa-
rıların geliştirilmesinin ya-
nında; kültürel, sanatsal ve 
sportif faaliyetlerle ruhsal ve 
fiziksel gelişimin de destek-
lenmesi önem taşıyor. İyi bir 
eğitim kurumu, eğitim prog-
ramlarını oluştururken diji-
tal çağdan ve teknolojiden 
yararlanmalı, erken yaşta 
yabancı dil eğitimine önem 
vermeli ve kariyer planlarını 
iyi şekillendirmelidir” şek-
linde konuştu. Genel Müdür 
Lüle, sözlerini “Veli, öğrenci 
ve okul iş birliği ile öğren-
cilerimiz için başarılı bir yıl 
olmasını temenni ediyorum” 
diyerek noktaladı.

Klasik eğitim anlayışı 
normlarını yıkarak yeniden 
inşa eden Doğa Koleji’nin, 
2019-2020 eğitim-öğretim 
yılında İzmir Torbalı, Anka-
ra Bağlıca, Konya Beyşehir, 
Çanakkale Biga, Giresun ve 
Adıyaman’da açtığı 6 yeni 
kampüsü eğitim faaliyetleri-
ne başladı.
n HABER MERKEZİ

Doğa Koleji öğrencileri 
yeni eğitim yılına başladı

Yalçın: Başarıya damga vuracağız
Yalçın Eğitim Kurumları ve 

Özel Yalçın Öğretim Kursları-
nın Merkez Şube, Zindankale 
Şube ve Yazır-Ecdat Şubesin-
de görev yapan idarecileri, öğ-
retmenleri ve çalışanları Hilton 
Garden Otelde düzenlenen Yeni 
Eğitim-Öğretim Yılına Merhaba 
gecesinde buluştu. Toplantı bir-
likte yenilen yemek ve ardından 
Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Yalçın başkanlığında yapılan 
toplantıda yeni eğitim yılının he-
defleri belirlendi. Mehmet Yalçın, 
2019–2020 Eğitim Öğretim yılı-
nın Yalçın Eğitim Kurumlarının 
başarıya damga vuracağı bir yıl 
olacağını söyledi.

Yalçın Eğitim Kurumları ve 
Özel Yalçın Öğretim Kursları Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet 
Yalçın, “Öğrenci ve velilerin özel 
öğretim kurumlarına bakış açıla-
rını bizlerin elde ettiği başarıyla 
değişti. 2019–2020 Eğitim Öğ-
retim yılının Yalçın Eğitim Ku-
rumlarının başarı yılı olacaktır. 
Şüphesiz ki her başarının altında 
çok çalışma yatmaktadır. Ek ola-
rak teknoloji ve sıkı takip de ba-
şarıya giden yolda büyük önem 
arz etmektedir. Yalçın Öğretim 
Kursları olarak Konya’da şu an 3 
Şubemiz ile hizmet vermekteyiz. 
Merkez Şube, Zindankale Şube-
si ve Yazır -Ecdat Şubelerimizde 

tüm lise sınıflarına eğitimimiz 
olduğu gibi mezunlara da hizmet 
vermekteyiz. Bu senede öğren-
cilerimizin elde ettiği başarı ve 
üniversitelere yerleşmelerinden 
dolayı velilerimiz ve öğrencileri-
miz bizleri çok destekliyor. 

Bu da yeni kayıtlarımıza yan-
sıdı. Bu durum bizleri hem mem-
nun ediyor, hem de geleceğimize 
güvenle bakmamızı sağlıyor” ifa-
delerini kullandı. 

“Kurulduğumuz günden bu-

güne kadar bizlere güvenen öğ-
renci velilerimizi hiçbir zaman 
mahcup etmedik” diyen Mehmet 
Yalçın, “Bir aile olduk. Onların 
çocukları bizlerin çocukları oldu. 
Bu birlik ve beraberlik her zaman 
Yalçın Eğitim Kurumları ve Özel 
Yalçın Öğretim Kurslarının başa-
rıya imza atmasında büyük kat-
kıda bulundu. Tüm Öğrenci ve 
Velilerimize teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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ZAYİ
Paşabahçe Mağazaları Konya Mağazamızın TR-42-K-021049 no’lu İşletme Kayıt Belgesi kaybolmuştur. Belge 

hükümsüzdür. Paşabahçe Mağazaları A. Ş.

Z-520

ZAYİ
T.C. Konya 9. Noterinin 06.04.2018 tarih ve 12222 yevmiye numaralı satış sözleşmesi ile satın almış 
olduğumuz 16-08-133 plakalı A-563158 Belge seri numaralı iş makinemize ait tescil belgesini kaybettik 
hükümsüzdür.

YURTTABİR PETROL MARKET NAKLİYE SOS TES SAN TİC LTD ŞTİ

Z-521

EKERLER KAĞIT 
TORBA VE 

POŞET AMBALAJ 
SAN. VE TİC. A.Ş.

• 35 yaşını aşmamış , 

• En az Meslek Lisesi ya da       

Endüstri Meslek Lisesi mezunu ,

• Askerlikle sorunu olmayan , 

• Vardiyalı sistemde çalışabilecek 

• Ayrıca Çay ve Sekreterlik İşini 

  Yapabilecek Bayan

ELEMAN ARIYORUZ

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

0332 239 19 08

SATILIK 
DAİRELER

Bosna Hersek 

Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNA VE CNC DİK İŞLEM 

* CNC TORNA VE CNC İŞLEME 

MERKEZİ OPERATÖRLERİ

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 
Tel :  0 332 345 28 59 

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

 

Konya ili, Seydişehir ilçesi, Ortakaraören köy/mah Nüf.kay bulunan Mustafa ve Kerme kızı, 
321.....850 TC kimlik nolu Ayşe Paytar’ın Nüfus kaydında “AYŞE” olan adının “MAKBULE” olarak 
tashihine karar verilmiştir. İlan olunur.

T.C.
KONYA  2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2019/142 Esas                                                                       
İLAN METNİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1049721

 

06.09.2019 tarihinde Konya Yenigün Gazetesinde yayınlanan Hanyapı Otomotiv Mimarlık İnşaat 
Taahhüt Sanayi Anonim Şirketine ait 1047496 numaralı, İHTARNAME  başlıklı ilanının içeriğinde; 
MUHATTAP Mevlüt TOPÇU (Ahmet Oğlu) yazılması gerekirken Sevhen Mehmet YEŞİLYURT 
(Mustafa oğlu) olarak yazılmıştır.
İLANEN duyurulur.

HANYAPI OTOMOTİV MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT 
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NDEN

DÜZELTME İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1050290
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 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

KTB Meclis Üyesi Fikret Deveci, vefat etti. Merhum Deveci, Parsana Camii’n-
de kılınan cenaze namazı sonrası Musalla Mezarlığı’nda dualarla defnedildi

İşadamı Deveci 
dualarla defnedildi 

Konya Ticaret Borsası (KTB) 
Meclis Üyesi Fikret Deveci, 
Hakk’ın Rahmetine kavuştu. De-
veci Tarım Ürünleri Şirketi’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret 
Deveci, geçirdiği rahatsızlık so-
nucu 60 yaşında vefat etti. Deveci 
ailesini bu üzüntülü günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bı-
rakmadı. Konya Ticaret Borsası 
Başkanı Hüseyin Çevik, Türkiye 
Un Sanayicileri Federasyonu Baş-
kan Yardımcısı Selçuk Aydınalp 
ve Ulusal Hububat Konseyi Baş-

kanı Özkan Taşpınar’ın yanı sıra iş 
ve tarım dünyasından çok sayıda 
isim cenazede hazır bulunarak, 
Deveci ailesine başsağlığı diledi. 
Merhumun cenazesi önceki gün  
öğle namazını müteakip Parsana 
Camii’nde kılınan cenaze namazı 
sonrası dualarla Musalla Mezarlı-
ğına defnedildi. Yenigün Gazetesi 
olarak Merhum Fikret Deveci’ye 
Allah’tan rahmet diler; ailesine, 
yakınlarına ve dostlarına başsağ-
lığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

FİKRET 
DEVECİ’nin

vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 

yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya Ticaret Borsası (KTB) 

Meclis Üyesi  
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Dünyada dört mevsim vardı. 
Sen benim beşinci mevsimim ol-
dun. 

Kalemimin ucunda açtı minik 
çiçeklerim ve zamanla meyvelerini 
verdi umutlarım… Kimi zaman bir 
hüzün rüzgârı savurdu kelimeleri-
mi, kimi zaman ise lapa lapa yağdı 
üzerine hüzünlerim… Sonunda 
hep minik bir filiz belirdi kâğıdıma 
dokunan o narin temasında… Sen 
bana dört mevsimi aynı kelimelerle 
yaşatan en güzel ortak nokta oldun.

Geldiğin günü bayram ilan et-
tim. Sadece senin ve benim bildi-
ğim… 

Bir cılız sayfayla örttüm gön-
lümü… Bir kelimeyi yastık yaptım 
başımın altına… Tavanda canlandı 
tüm hayallerim… O günden sonra 
dudağımın kenarında hep bir umut 
tebessümü ile baktım hayata… Hu-
zura daldım. Mutluluk adın oldu.

Sen beni en savunmasız ve 
kendini bilmez haldeyken yakaladın. 
Ellerimden tutup benliğime kavuş-
turdun. İçimin sesi, umutlarımın 

yoldaşı oldun. Sen 
benim lise yıllarım-
dın. 

Gençlik başımda 
duman, ilk sevdam, 
ilk heyecanımdın. 

Gizli saklı iki ka-
pak arasında durur-
ken, dayanamayıp 
yeni insanlarla tanış-
maya başladığında 
işin buralara kadar 
geleceğini hiç tahmin edemezdim. 

Sen on dokuz yaşındaki bir kızın 
heyecanla attığı ilk adımların sebe-
bisin. 

Şimdilerde ise o kızda seninle 
büyüdü. Seni iki kapak arasına sığ-
dırıp, ellerine verdiler. Bilmiyorlardı 
ki senin içinde ne mutluluklar, ne 
umutlar, ne hüzünler ve ne endi-
şeler olduğunu… Sen başkalarına 
göre sığdın ama o kızın yüreğinde 
hâlâ ummana sahipsin.  

Ellerine ilk aldığın-
da, gözyaşları ile okşadı 
seni... Bir annenin yeni 
doğan bebeğine kavuş-
tuğu gibi sayfalarını kok-
ladı. Zarar gelmesinden 
korkar gibi nazikçe do-
kundu. 

İnsanın düşünceleri-
nin de yavrusu olabiliyor-
muş. Sadece senden bir 
parça olan… Kendinden 

bile kıskandığın…   
Bir telaş mevsiminin üzerinden 

seneler geçti işte... Mutluluğun adı-
nı, kalem ve kâğıt olarak tanımladı-
ğım zamandan beri…

Bir kitabın, yazarının gözünden 
böyle göründüğünü hiç tahmin 
edemezdim. Yaşayınca, bu duygu-
yu tadınca anlıyormuş insan… 

“Kalemin Dört Mevsimi”
Bir üzüm ayında çıkageldin. 

Sonbaharın, soğukların başlangı-

cında; ilkbahar gibi çiçekler açtırdın 
yüreğimde… Ayrılık ve hüzün tak-
vimlerde yerini almışken, sen koca 
bir mutlulukla hepsini kovalayıver-
din.

Sen o kadar hoş geldin ve mut-
luluk getirdin ki bana… İyi ki de 
geldin. 

İlk göz ağrım, ilk heyecanım, ilk 
kitabım; “Kalemin Dört Mevsimi” 
okuyucu ile buluştu. 

İki yanı hayallerle bezenmiş; bu 
zorlu, çamurlu yolda benim adım 
atmamı kolaylaştırıp, destek olan; 
adımlarımın altına umut taşları yer-
leştiren ve bu yolda hayallerimin 
peşinden koşmamı sağlayan her-
kese… İlk düşlerimi filizlendiren, 
elimden tutan, filizlerime çiçek aç-
tıran ve bu süre zarfında daima ya-
nımda olup çiçeklerimin etrafa güzel 
kokular saçmasını bekleyenlere çok 
teşekkür ediyorum.

Kalemin Dört Mevsimi tüm ulu-
sal satış sitelerinde mevcuttur. Yazı-
larda buluşmak dileğiyle… Umudu-
nuz daim olsun. 

HABER

Konya’da annesini 40 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve şizofreni 
tanısı konulan sanık, hastanede tedavi altına alınmasına karar verilerek tahliye edildi

Annesini öldüren
sanık tahliye edildi

Konya’da annesini 40 bıçak dar-
besiyle öldürdüğü iddiasıyla yargı-
lanan sanık, daha önceden konulan 
şizofreni tanısına istinaden tahliye 
edildi, hastanede tedavi edilmesine 
karar verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki 
duruşmaya, tutuklu sanık Ömer 
Tokgöz (55), maktul Ayşe Tok-
göz’ün (78) yakınları ile taraf avu-
katları katıldı. Tokgöz, son savun-
masında, “Beni serbest bırakın.” 
dedi.

Duruşmaya katılan sanığın kar-
deşleri ise Tokgöz’ün hastanede 
tedavi altına alınması gerektiğini, 
gözetim altında tutulmasını iste-
diklerini söyledi. Taraf avukatının 
savunmasının ardından mahkeme 
heyeti, daha önce Beyhekim Hasta-
nesi Psikiyatri Servisi’nde şizofreni 
tanısı konulan, ardından Bakırköy 

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastane-
sinde tedavi gören Tokgöz’ün tah-
liye edilerek, hastanede tedavisinin 
devamına karar verdi.

40 BIÇAK DARBESİYLE 
ÖLDÜRMÜŞTÜ

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar 
Mahallesi Duranbey Sokak’ta 26 
Kasım 2018’de Ayşe Tokgöz 40 
bıçak darbesiyle öldürülmüş, olayı 
komşularına haber veren, akli den-
gesinin yerinde olmadığı öne sürü-

len oğlu Ömer Tokgöz, polis ekip-
lerince gözaltına alınmıştı. Ömer 
Tokgöz, savcılık talimatıyla Beyhe-
kim Hastanesi Psikiyatri Servisi’ne 
sevk edilmişti.
n AA

Çiftçiler, obruklara çözüm istiyor

Karapınar ilçesinde özellikle 
tarlalarda oluşan obruklar, çiftçileri 
tedirgin ediyor.  30 metre çapında 
5 metre derinliğinde oluşan obru-
ğun bir hafta önce sürülen tarla-
da olduğunu hatırlatan  Reşadiye 
Mahallesi muhtarı Mustafa Yapar, 
‘’Çiftçiler, çözüm istiyorlar. Tarla-
larını ekemiyorlar. Çiftçiler korku-
yor’’ dedi.

Karapınar’da yer altı sularının 
çekilip, toprağın göçmesiyle mey-
dana gelen ve sayıları 330’u geçen 
obruklar ilçe sakinlerini tedirgin et-
meye devam ediyor. İlçe de en son 
Reşadiye Mahallesi Küçük Karaku-
yu mevkiinde 30 metre çapında, 5 
metre derinliğinde obruk oluştu. 
Çobanlar tarafından fark edilen ve 
birkaç gün önce oluştuğu üzerinde 
durulan obruğun oluştuğu tarlanın 

bir hafta önce traktörle sürüldüğü 
ve  çalışma  sırasında oluşması  ha-
linde can kaybının olabileceği belir-
tildi.

‘ÇİFTÇİLER ÇÖZÜM İSTİYOR’
Obruğun oluştuğu Reşadiye 

Mahallesi muhtarı Mustafa Yapar, 
son dönemde artan obruk sayıla-
rının çiftçileri tedirgin ettiğini söy-

ledi. Çiftçilerin obruklar hakkında 
bilgilendirilmesi gerektiğini ifade 
eden Mustafa Yapar, “Sürekli ob-
ruk oluştuğu için çiftçilerimiz kay-
gılı ve tedirgin. Çiftçilerimiz bu 
konuda yetkililerden bilgi istiyor. 
Yetkililer inşallah bu konuda bize 
yardımcı olur. Obruklar, suların çe-
kildiğinden olduğunu duyuyoruz. 

Bu konuda bilinçlendirilmek istiyo-
ruz. Son obruk Karakuyu da oluştu. 
Bazı köylerimizde de sürekli oluyor. 
Biz bu konuda hiçbir bilgi alamıyo-
ruz” diye konuştu.

Çiftçilerin korkudan tarlalarını 
ekemediklerini ifade eden muh-
tar Mustafa Yapar, şunları söyledi: 
‘’Çiftçiler, çözüm istiyorlar. Tarlala-
rını ekemiyorlar. Çiftçiler korkuyor. 
Bölge halkı olarak bir proje istiyo-
ruz. Bize bir proje sunsunlar ki biz 
de ona göre bir yol izleyelim. Gece 
toprağa basarken korkan çiftçileri-
miz var. Koyun otlatan  çobanları-
mız korkuyor. Genellikle bahar ve 
sonbahar aylarında obruklar sıklık-
la oluşuyor. Bu dönemde su kuyu-
ları çok çalıştığı için de yer altı su 
seviyesi çok düşüyor.”
n DHA

Konya’da bir eğitim merke-
zine kayıt yaptırmaya gelen iki 
gençten biri, aralarında çıkan 
kavgada bıçakla ağır yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, Selçuklu il-
çesi Horozluhan Mahallesindeki 
100. Yıl Meslek Eğitim Mer-
kezine kayıt yaptırmaya gelen 
Furkan K. (17) ile Talha Ü. (17) 
arasında “yan bakma” meselesi 
nedeniyle tartışma çıktı. Tar-
tışmanın kavgaya dönüşmesi 

üzerine Talha Ü, Furkan K’yi 
göğsünden bıçakladı. Çevrede-
kilerin ihbarı üzerine olay yerine 
112 Acil Servis ve polis ekipleri 
sevk edildi. Ağır yaralandığı be-
lirlenen Furkan K, Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastane-
sine kaldırıldı. Gözaltına alınan 
Talha Ü, Çocuk Şube Müdürlüğü 
ekiplerine teslim edildi. Olayla 
ilgili soruşturma sürüyor.
n AA

Kulu ilçesinde yolun karşısına 
geçmek isteyen bir kişi, otomo-
bilin çarpması sonucu yaralandı. 
Kaza, Kulu Camikebir Mahalle-
sinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, bir iş hanından çı-
kan Metin K.’ya yolun karşısına 
geçmek istediği sırada Burak Ö. 
idaresindeki 06 HB 8814 pla-
kalı otomobil çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle yere düşen Metin K. 
yaralandı. Vatandaşların haber 

vermesi üzerine olay yerine am-
bulans ve sağlık görevlileri sevk 
edildi. Yapılan ilk müdahalenin 
ardından ayağında kırık olduğu 
belirlenen Metin K., ambulansla 
Kulu Devlet Hastanesine kaldırı-
larak tedavi altına alındı. Otomo-
bil sürücüsü Burak Ö. de polisler 
tarafından ifadesi alınmak üzere 
karakola götürüldü. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Karapınar ilçesi otomobil ile 
kamyonetin çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
4 kişi yaralandı. Kaza, sabah sa-
atlerinde Karapınar ilçesi Kuzu-
kuyu Yolu Akören mevkisinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Menduh Y.’nin kullandı-
ğı 42 YK 835 plakalı kamyonet 
ile Abdullah D.’nin kullandığı 
63 AAR 495 plakalı otomobille 

çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiy-
le kamyonetin kasası parçala-
nırken, her iki araçta bulunan 
4 kişi yaralandı. Yaralılar, va-
tandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine çağrılan sağlık ekiple-
rince Ereğli Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza ile ilgili soruşturma başla-
tıldı.
n İHA

Öğrencilerin yan bakma
kavgasında 1 ağır yaralı

Otomobilin çarptığı
yaya yaralandı

Otomobil ile kamyonet 
çarpıştı, 4 kişi yaralandı

KALEMİN DÖRT MEVSİMİ

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ



12 EYLÜL 2019 11HABER 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimizde; önceki 
dönmelerden kalma çalışan, birikimi ve gayretiyle bulunduğu yeri hak eden hiç kimseye dokunmadık” dedi.

Erdoğan: Biz kimseyi
işten çıkartmadık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
Büyükşehir Belediye Başkanları ile 
bir araya geldi. Hatay Büyükşehir 
Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın 
mazereti nedeniyle katılmadığı 
toplantıya tüm Büyükşehir Bele-
diye Başkanları katıldı. Toplantıda, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit 
Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Milli Savunma Bakanı Hu-
lusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ça-
lışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Ba-
kanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank, İletişim Başkanı Fahret-
tin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel 
Kalem Müdürü Hasan Doğan ile 
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim 
Politikaları Kurulu üyeleri de yer 
aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
Ticaret Bakanlığı’ndan ise Bakan 
Yardımcıları toplantıya katıldı.
‘HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI’

Toplantının açılışında konuşan 
Erdoğan, çok partili hayata geçilen 
1946’dan beri Türkiye’de gerçek-
leşen her seçimin demokrasi şöle-
ni havasında yapıldığını, 31 Mart 
2019 mahalli idareler seçimlerinin 
de aynı coşkuyla tamamlandığı-
nı kaydetti. Türkiye’ye yöneltilen 
eleştirilere verilecek en büyük ce-
vabın; Türkiye’de hemen hemen 
her vatandaşın içinde yer aldığı 
bu geniş demokrasi tablosu oldu-
ğuna vurgu yapan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Seçim sürecindeki 
rekabeti meydanlarda bırakan, 
milletimizin sandıktan çıkan ira-
desine herkesin teslim olduğu bu 
güzel manzara; geleceğimizin en 
büyük teminatıdır. 31 Mart seçi-
minde elde ettiğiniz başarılardan 
dolayı; her birinizi ayrı ayrı tebrik 
ediyor, muvaffakiyetler diliyorum. 
Seçildiğiniz gün itibarıyla artık size 
oy versin, vermesin şehrinizdeki 
herkesin belediye başkanı olarak 
görev yaptığınıza, yapacağınıza 
inanıyorum. Biz de milletin tevec-
cühüyle görev alan tüm belediye 
başkanlarımıza aynı samimiyet ve 
hüsnüniyetle yaklaşıyoruz. Gör-
düğünüz gibi şu anda tüm Bakan-
larımız sizlerin sorularına cevap 
vermek, taleplerinizle ilgili değer-
lendirmeleri yapmak üzere burada 
bizimle beraber. Bütün bu sorular 
kayda alınmak suretiyle bunların 
üzerinde bakanlarımız gerekli ça-
lışmaları yapacaklar. Aynı şekilde 
ilgili politika kurulu üyelerimiz de 
buradadır” dedi.

‘MİLLETİMİZİN BİZDEN 
İSTEDİĞİ GÖRÜNTÜ BU’

Türkiye’nin birliğe, beraberli-
ğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duy-
duğu bir dönemde Beştepe’de or-
taya konulan fotoğrafın çok önemli 
olduğuna işaret eden Erdoğan, 
“Siyasi olarak elbette farkı görüş-
lere ve duruşlara sahip olabiliriz, 
ama ülkemizin ve milletimizin ali 

çıkarları söz konusu olduğunda, 
birlikte hareket edebilme erdemini 
gösterebileceğimize inanıyorum. 
Özellikle de terörle, terör örgütle-
riyle, hukuksuzlukla arasına me-
safe koymayı başarmış belediye 
başkanlarımızla birlikte olmaktan 
memnuniyet duyuyorum. Her fır-
satta ‘tek millet, tek bayrak, tek 
vatan, tek devlet’ derken tam da 
şu anda buradaki manzarayı ifade 
etmek istiyorum. Milletimizin de 
bizden istediği görüntünün bu ol-
duğuna eminim” dedi.

‘HİÇBİR BAŞKANIN PARTİSİNE 
BAKMADIK’

Belediye başkanlığından gel-
me bir siyasetçi olduğuna vurgu 
yapan Erdoğan, “1994 yılında ka-
zandığım İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığına bugüne kadar 
hep iftihar duyduğum ve ömrüm 
boyunca gururla yad edeceğim 
bir vazife olarak baktım. Belediye 
başkanlığımızın ardından üstlendi-
ğimiz Başbakanlık ve Cumhurbaş-
kanlığı görevleriyle masanın her 
iki tarafında da bulunmuş oldum. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi ile devletin başı olma sıfatı 
yanında; yürütmenin de temsilcisi 
konumuna gelmiş bulunuyoruz. 
Sizlerin her biriyle şehirlerimizin 
sıkıntıları, beklentileri, çözüm yol-
ları ve yatırımları konusunda yakın 
mesai içinde olmamızın gereğine 
inanıyorum. Vicdan sahibi herkes 
kabul edecektir ki; 11 yıllık Baş-
bakanlık ve 5 yılı aşan Cumhur-
başkanlığı görevlerimiz süresince, 
hizmet söz konusu olduğunda hiç-
bir başkanın partisine bakmadık. 
İzmir’den Van’a, Eskişehir’den 
Hatay’a, Muğla’dan Mardin’e ka-
dar hangi şehrimizin ne tür yatı-
rıma ihtiyacı varsa, hepsine altya-
pısıyla, üstyapısıyla gerekli desteği 
verdik” şeklinde konuştu. 

‘BELEDİYELERİMİZİN 
TAMAMININ DURUMUNU 
YAKINDAN BİLİYORUZ’

Kendisine karşı aleni husumet 
içine girmeyen, nezaketi ve insani 
mesafeyi koruyan tüm belediye 
başkanlarıyla çalıştığını anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasi 
çekişmelerin geçici, buna karşılık 
ülkemize ve şehirlerimize yapılan 
hizmetlerin kalıcı olduğu gerçeği-
ni hiç unutmadık. Bundan sonra 
da aynı anlayışla hareket edeceği-
mizden kimsenin şüphesi olmasın. 
Cumhurbaşkanı olarak, ülkemizin 
tüm kurumları ve meseleleri gibi 
büyükşehir belediyelerimizin du-
rumlarını da yakından izliyorum. 

Sık sık, yaptığım il ziyaretleri sıra-
sında, belediyelerimizle ilgileniyor, 
yürütülen çalışmaları ve sıkıntı-
ları doğrudan kaynağında tespit 
ediyorum. Dolayısıyla parti ayrı-
mı olmaksızın belediyelerimizin 
tamamının durumunu yakından 
biliyoruz. Neredeyse tüm beledi-
yelerimiz mali sıkıntı yaşıyor. Bele-
diyelerin bugün içinde bulunduğu 
durumun; sistemden de uygula-
madan da kaynaklanan sebepleri 
var. Bu ülke 81 vilayetinin tama-
mıyla hepimizin olduğuna göre, bu 
sorunların tespiti ve çözüm yolla-
rının bulunması da, bizlerin ortak 
sorumluluğudur” açıklamasında 
bulundu.

‘SİYASETİ KAOTİK YAPIDAN 
KURTARMAK İÇİN ÇOK ÇABA 

SARF ETTİK’
Erdoğan, belediyelerin so-

runlarının üstesinden gelinebi-
leceğine dikkat çekerek, “Kanun 
değişikliği gereken konuları Mec-
lis’te, Kararname gereken konuları 
Cumhurbaşkanlığı’nda, diğer idari 
düzenlemeleri ilgili kurumlarımız-
da çalışabiliriz. Önemli olan bu sü-
rece, tüm belediye başkanlarımı-
zın ve elbette partilerinin samimi 
destek vermesidir. Türkiye için 81 
ilimizin tamamı için, bu işbirliği 
zeminini oluşturup, işletmeliyiz. 
Biz ülkemizi yönetme sorumlulu-
ğu üstlendiğimiz dönem boyunca, 
siyasetimizin iklimini daha önceki 
30 yıllık dönem boyunca içinde 
bulunduğu kaotik yapıdan kurtar-
mak için çok çaba sarf ettik. Ülke-
nin ve milletin menfaati söz ko-
nusu olduğunda toplumumuzun 
farklı kesimlerini aynı ortak pay-
dada buluşturmak için gerçekten 
samimi gayret gösterdik. İnşallah 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi’nin en büyük katkısı siyasetin 
uzlaşma ve kucaklaşmaya dayalı 
yapıya kalıcı şekilde kavuşması 
olacaktır” dedi.

‘VİCDAN YARALAYICI 
HABERLERE RASTLIYORUZ’
Bugünkü toplantının, hedef-

lenen demokratik uzlaşmanın 
ilk adımı olmasını temenni eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Eskiler ‘el işler dil övünür’ 
derler. Hepimizin bulunduğu yer-
ler, polemik siyaseti değil, eser 
siyaseti üretme makamlarıdır. 
Çalışmadan, çabalamadan, eser 
vermeden yapılan siyaset; şehirle-
rimize ve insanlarımıza vakit kay-
bettirmekten, ülkemizin enerjisini 
ve imkanlarını heba etmekten öte 

bir işe yaramaz. Belediye başkan-
larının görevi, devri sabık peşinde 
koşmak değil; şehirlerine en güzel, 
en kalıcı, en verimli hizmetleri ge-
tirmek için çalışmaktır. Medyada 
her gün çeşitli şehirlerimizdeki be-
lediyelerle ilgili sendika değiştirme 
baskısından, işten atmalara envai 
türden tehditlere kadar pek çok 
vicdan yaralayıcı haberlere rast-
lıyoruz. Unutmayınız; kağıt üze-
rinde bir toplam olarak önünüze 
gelen personel sayısındaki her ra-
kam, bir insana ve onun etrafında 
şekillenen daha geniş bir hayata 
tekabül ediyor. Belediye başkanla-
rının kurumlarını yönetme tasar-
rufu, emekleriyle ekmek paraları-
nı kazanma peşindeki insanların 
hayatlarını diledikleri gibi alt üst 
edebilecekleri anlamına gelmi-
yor. Kapının önüne konan, canları 
yanan, yuvaları başlarına yıkılan 
insanların ahı üzerinde ne siya-
set, ne hizmet bina edilebilir. Ka-
munun diğer tüm kurumları gibi 
belediyeler de çeşitli statülerde 
çalışan personelin de tamamına, 
hakka, hukuku, adalete ve elbette 
vicdana uygun şekilde davranıl-
ması şarttır.”

‘NE PERSONELLE NE DE 
ARAÇLARLA UĞRAŞTIK’

Birkaç kötü örnek bahane edi-
lerek, yüzlerce, binlerce kişinin 
ekmeğiyle oynanmasının, hakka, 
hukuka, adalete ve insanlığa sığ-
mayacağını belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şunları söyledi:

“İşte sırf bu sebeple keyfi uy-
gulamalara maruz kalmamaları 
için, tüm kamuda sayıları milyonu 
bulan taşeron şirketler üzerinde 
işçileri sözleşmeli statüyle kadroya 
geçirdik, sebebi buydu. Buna rağ-
men son aylarda bazı belediyele-
rimizde yaşanan hadiseleri üzün-
tüyle takip ediyoruz. Biz İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
görevine geldiğimizde; bizden bir, 
iki, üç önceki hatta çok daha ön-
ceki dönmelerden kalma personel 
vardı. Çalışan, birikimi ve gayre-
tiyle bulunduğu yeri hak eden hiç 
kimseye dokunmadım, hiç kimseyi 
yerinden, ekmeğinden, aşından et-
medik. Göreve geldiğimizde, ken-
dimizi şehrin üzerine kabus gibi 
çökmüş devasa sorunlarla ve en az 
onlar kadar büyük bir borç yüküyle 
karşı karşıya bulduk. Şayet derdi-
miz hizmet etmekse, eser ortaya 
koymaksa, şehrimize de deruni 
aşkla bağlıysak, çözülemeyecek 
hiçbir mesele yoktur. Biz de teker 
teker her meseleyi çözüm yoluna 
koyarken, borçlarımızı da sabırla 
ödedik, ne personelle ne araçlarla 
ne de başka şeylerle uğraştık. Tüm 
vaktimizi ve imkanları doğrudan 
şehrin sorunlarını, halkın sıkıntı-
larının çözümüne teksif ettik. Üst-
lendiğimiz diğer görevlerde de bu 
çizgiden sapmadık. Tüm belediye 
başkanlarımızdan da aynı hassa-
siyeti bekliyoruz. Şehirlerinize ve 
oralarda yaşayanlara yapacağınız 
tüm hayırlı çalışmalarda yanınızda 
olacağımı tekrar tekrar ifade edi-
yorum.”

Erdoğan, konuşmasının ardın-
dan şehirlerinin sorunlarını anlat-
maları için söze Büyükşehir Bele-
diye Başkanlarına bıraktı.
n DHA

Parti Genel Merkezi’nde 
basın toplantısı gerçekleşti-
ren BBP lideri Mustafa Destici, 
gündeme dair açıklamalarda 
bulundu. Destici, Diyarbakır’da 
çocuklarının terör örgütü PKK 
tarafından dağa kaçırıldığını 
belirterek, HDP il binası önün-
de oturma eylemi yapan aile-
lere destek verdi. Aileleri bu 
eyleminden dolayı tebrik eden 
Destici, “Bu acılı annelerimizi 
cesaretlerinden, azim ve karar-
lıklarından dolayı alkışlıyorum. 
Daha önce ‘Cumartesi Anne-
leri’nde olduğu gibi HDP’nin, 
PKK’nın ya da aşırı sol grupların 
organize ettiği bu tür eylemler-
de biz CHP milletvekillerini hep 
en ön saflarda görmekteydik. 
Devlete ve millete karşı olan-
ların yaptığı eylemlerde ‘in-
san hakları’, ‘demokrasi’ adına 
yaptıkları eylemlerde hep en 
ön saflarda gördük. Bugün ne-
redeler? Bazı siyasi parti genel 
başkanları ve sivil toplum ör-
gütü temsilcilerinden şu sözü 
duyuyoruz; ‘bizim çocuğu dağa 
kaçırılan annelere tavsiyemiz; 
oturacağınız yer HDP’nin önü 
değil, meclisin ya da külliyenin 
önüdür’ Yani HDP’ye tek ke-
lime edemiyorlar. Biz bunu iyi 
niyetli bir girişim olarak görmü-
yoruz” dedi.

‘HDP’NİN KAPATILMASI İLE 
İLGİLİ DAVA AÇILMALI’
Destici, BBP olarak HDP’yi 

siyasi parti olarak görmedikle-
rini söyleyerek, şöyle konuştu: 
“HDP bir ihanet şebekesidir, 
suç örgütüdür. HDP, PKK’nın 
siyasi şubesidir, terör yuvasıdır. 
HDP, PKK’ya eleman sağlayan 
bir çetedir. Dünyanın hiçbir ye-
rinde buna müsamaha edilmez, 
müsamaha gösterilmez. Böyle 
bir yapıya siyasi parti denmez. 
Kanunlarımız ve yasalarımız 
açıktır. Teröre destek veren ve 

bu tür kişileri bünyesinde ba-
rındıran siyasi parti kapatılır. 
Siyasi olarak ya da toplumsal 
bir takım gerekçelerle kanun-
lar yok sayılamaz. Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı artık 
beklememeli ve HDP’nin kapa-
tılması ile ilgili dava açılmalı ve 
gereği yapılmalıdır. Bu konuda 
meclis ve mecliste grubu bu-
lunan siyasi partiler de üzerine 
düşeni yapmalı, sorumlulukla-
rının gereğini yerine getirmeli-
dirler.”
‘ÇOK OLUMLU GÖRÜYORUM’

Destici, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde bü-
yükşehir belediye başkanları ile 
bir araya gelmesine ilişkin ise 
şunları kaydetti: “Sayın Cum-
hurbaşkanının 30 Büyükşehir 
Belediye Başkanını Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’ne davet 
etmesini çok olumlu gördüğü-
müzü ifade etmek istiyorum. 
İnşallah ülkemiz, milletimiz, 
toplumsal barış ve siyasi uz-
laşma adına bir başlangıç top-
lantısı olarak görüyoruz. Bu 
davetinden dolayı Sayın Cum-
hurbaşkanına, ülkemiz ve mil-
letimiz adına teşekkür ediyoruz. 
Bundan sonra da bu tür toplan-
tıların devam etmesinin faydalı 
olacağına inanıyoruz.”
n DHA

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) “Milli Teknoloji Hamle-
si” kapsamında teknoloji çalışma-
larını desteklemeyi amaçlayan ve 
bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Fes-
tivali’ne (TEKNOFEST) 4 farklı 
kategoride 11 takımla katılıyor.

TEKNOFEST’te yarışacak 
olan takımları ziyaret ederek ça-
lışmaları hakkında bilgi alan NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 
“Mühendislik ve Mimarlık Fakül-
tesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültelerimizden öğrencileri-
mizin yarışacağı TEKNOFEST’te 
tüm takımlarımıza başarılar di-
liyor ve yarışmalardan ödüllerle 
dönmelerini temenni ediyorum” 
dedi.

NEÜ Mühendislik ve Mimar-
lık Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğr. Üyesi Barış Gökçe ise, ta-
kımların Robotaksi, Savaşan İHA, 
Roket ve TÜBİTAK İHA katego-
rilerinde yarışacaklarını söyleye-
rek, “15 takımımız yarışmalara 
başvurdu ve belirli aşamalardan 

geçen 11 takımımız yarışmalara 
katılmaya hak kazandı. Toplam-
da 77 öğrencimiz yarışmalara 
katılım sağladı. Bunlar öğrencile-
rimiz için çok önemli. Dönemin 
başından itibaren öğrencilerimiz 
burada gece gündüz çalışıyorlar, 
bilgilerini uygulamaya dökme 
fırsatı yakalıyorlar, tasarlayıp ge-
liştirebiliyorlar ve bir taraftan da 
üretim yapıyorlar. Bu önemli bir 
yetenek” şeklinde konuştu.

Farklı bölümlerde öğrenim 
gören öğrencilerin aynı projede 
birlikte çalışmasının önemine de 
vurgu yapan Gökçe, “Bir proje 
üzerinde Mühendislik ve Mimar-
lık Fakültesi ile Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesindeki farklı bö-
lümlerde okuyan öğrencilerimiz 
çalışma yapıyorlar. Bu sayede 
öğrencilerimiz arasında bir etkile-
şim oluşuyor ve öğrencilerimizin 
motivasyonu, mesleğe duyduğu 
ilgi artıyor. Bu da fakültelerimiz 
ve üniversitemiz açısından bizleri 
mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Destici: HDP, PKK’nın siyasi 
şubesidir, terör yuvasıdır

NEÜ TEKNOFEST’e 
11 takımla katılıyor

Düşünce gönlüme mevsim-i ha-
zan,

Her güzde vedanın şarkısını ya-
zan, 

Yemyeşil dünyanın rengini bo-
zan,

Hüzün ayı, keder ayıdır Eylül.

Yüreğimi yetim koyan bu güzler,
Hazin gidişlerle dolu bak yüzler,
Suskun, içli, kırık dökük bak söz-

ler,
İçime gamlar dolan aydır Eylül.

Esen rüzgar dallarla terennüm 
eder,

Çiçekler solar, yapraklar sarıya 
döner,

İçimde saklı hüzün, gam ve ke-
der,

Gönül yeşilinin sarardığı aydır 
Eylül.

Dört mevsimi yeniden kuramayız 
ki,

Niçin, neden böyle soramayız ki,
Kış görmeden bahar, yazda du-

ramayız ki,
Önü yaz ama âhiri kış ayıdır Eylül.

Bir anda her yeri sarar toprağın 
tonu,

Ölümdür mutlaka nebatatın 
sonu,

Attığı meşhur imzasından tanırız 
onu,

Canlılığın yitip gittiği 
aydır Eylül.

Bir anda puslu bir 
güne uyanmaktır,

Kara bulutlara mer-
diven dayamaktır,

Görünüp kaybolan 
güneşi kuşanmaktır,

Yüreklerin soğuğa 
geçiş ayıdır Eylül.

An olup ruhları genişletip daral-
tan,

An gelip gönülleri 
açıp karartan,

Tabiatla birlikte yü-
rekleri sarartan,

Yaprakların tel tel dö-
küldüğü aydır Eylül.

Kainatın süslü per-
deleri çekilir,

Yağmur ve rüzgarın 
sadaları dökülür,

Bir dahaki yazın to-
humları ekilir,

Yine de geleceğin ümit ayıdır 

Eylül.

Mevsimler gibi ömrümüz de ge-
çiyor,

Hayat ne varsa her şeyi ezip bi-
çiyor,

Yalnız iyilik ve güzellikleri seçiyor,
Ekilen tohumu yaşatan aydır Ey-

lül.

Tabiat gibi hayatımız da son bu-
lacak,

Ekilen tohum bir gün olup can 
bulacak,

Tüm canlılar gün gelip kan bula-
cak,

Baharın müjdesini de veren aydır 
Eylül.

Eylül’ün sahibine iltica etmeliyiz,
Yalnız O’na sığınıp O’nunla yet-

meliyiz,
O’ndan gayrısından arınıp gitme-

liyiz,
Ölümü ve dirilişi hatırlatan aydır 

Eylül.

Eylül! tüm âlemin ölüme yürüdü-
ğü ay,

Kırılır bir gün dünyada o en bü-
yük fay,

Ölen milyonlarca canlının adresi-
dir hay,

Ölümden sonra diriliş örneği ay-
dır Eylül.  

EYLÜL

haber@konyayenigun.com
Salih Sedat ERSÖZ
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Unutmadık unutmayacağız 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesi olan 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 39 yıl 

geçti. Konya’da bulunan siyasi parti il Başkanları 12 Eylül askeri darbesini unutmadıkları ve unutmayacaklarına dikkat çekti 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
silahlı kuvvetlerin yönetime üçün-
cü açık müdahalesi olan 12 Eylül 
askeri darbesinin üzerinden 39 yıl 
geçti. Türk siyasi tarihine kanlı dar-
be olarak geçen 12 Eylül’de TBMM 
kapatıldı, anayasa ortadan kaldırıldı, 
siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu 
ve mallarına el konuldu. Türkiye’nin 
demokrasi tarihinde kara bir leke ola-
rak yerini alan 12 Eylül darbesinin 
üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen, 
darbenin getirdiği sıkıntılar günü-
müzde de devam ediyor. 12 Eylül 
askeri darbesinin yıldönümünde AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
CHP Konya İl Başkanı Barış Pektaş, 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kon-
ya İl Başkanı Murat Çiçek, Büyük 
Birlik Partisi Konya İl Başkanı Osman 
Seçgin ve Saadet Partisi Konya İl Baş-
kanı Hüseyin Saydam 12 Eylül askeri 
darbesini Yenigün’e değerlendirdi. İl 
Başkanları her türlü darbeyi yok sa-
yarken, Türk milletinin bir ve beraber 
olmasına vurgu yaptı.

‘12 EYLÜL TARİHİMİZİN KARA BİR 
LEKESİDİR’

12 Eylül’ün tarihimizde kara bir 
leke olduğuna dikkat çeken AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, “De-
mokrasi ve milli iradenin olduğu bir 
yerde, sorunların çözümü de yine de-
mokratik yol ve milletin seçtiği idare-
ciler ve hukukla çözülür. Bu anlamda 
12 Eylül darbesi tarihimizin kara bir 
lekesidir. Ülkemizde 27 Mayıs ile baş-
layan darbeler dönemi bir daha açıl-
mamak üzere kapanmıştır. Geçmişte 
sorgulanmasına dahi müsaade edile-
meyen askeri darbeleri, günümüzde 
milletimiz de kabul etmemekte yeri 
geldiğinde tepkisini göstermekten 
de çekinmemektedir. AK Parti ikti-
darıyla birlikte millet iradesine ipo-
tek koyanların dönemi sona ermiştir. 
Sanal korku-tehdit-çete-mafya-sinsi 
örgütlenmelerle ülkeye ve millete 
yön vermeye çalışanların dönemi ve 
hesapları tersine dönmüştür. Milletin 
kendi partisi olan AK Parti ile darbeler 
ve askeri vesayet dönemleri geride 
kalmıştır. Demokrasi sandıkla gelir. 
Halkın iradesini yok sayarak zorla, 
kanlı bir şekilde yönetimlere el koy-
ma devri artık kapanmıştır. Bunun en 
büyük mücadelesini de başta Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve partimiz vermektedir ve 
sonuna kadar da verecektir. Darbe 
yandaşları ve heveslileri bunu asla 
unutmamalıdırlar” diye konuştu.

‘12 EYLÜL DARBESİNİ 
YILDÖNÜMÜNDE KINIYORUZ’
Cumhuriyet Halk Partisi tarihi 

boyunca her zaman demokrasinin 
yanında, darbelerin karşısında ol-
duğuna dikkat çeken CHP Konya İl 
Başkanı Barış Bektaş, “Cumhuriyet 
Halk Partisi tarihi boyunca her za-
man demokrasinin yanında, darbe-
lerin karşısında olmuştur. Her dö-

nem darbelerden en çok zarar gören 
parti konumundadır. İllegal yollarla 
seçilmiş, oluşturulmuş yürütmenin, 
hükümetin illegal güç kullanımı ile 
ortadan kaldırılmasına dünyanın hiç-
bir yerinde tasvip edilemez. Amaç 
ne olursa olsun, bunu onaylamanın, 
muvafakat vermenin demokratik bir 
taraf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu 
darbe bütün Türkiye’deki örgütlü ya-
pılar çökeltmiştir. Bütün Türkiye’deki 
sivil toplum güçlerini, sendikaları or-
tadan kaldırmıştır ve emperyalist bir 
anlayışın Türkiye’de yerleşmesini ve 
orta doğudaki emperyalist oyunların 
güçlenmesine neden olacak sürecin 
önünü açmıştır. Toplum adeta örgüt-
süz ve hiçbir müdahaleye direnemez, 
antidemokratik bir konuma getiril-
miştir. Siyasi partiler yasası dahil bü-
tün yasalar demokratik özelliklerden 
çıkarılarak antidemokratik, çoğul-
culuğu ortadan kaldıran, gücü tek 
odakta toplayan bir nitelikte olmaya 
başlamıştır. Bu nedenle gerekçesi ne 
olursa olsun anti demokratik süreç-
leri başlatmıştır. Bu nedenle darbeyi 
yıl dönümünde kınıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

‘12 EYLÜL BİZLER
 İÇİN KARA BİR GÜN’

12 Eylül 1980 darbesinin kendi-
leri için kara bir gün olduğuna vur-

gu yapan Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, 
“12 Eylül bizler için kara bir gün. Tür-
kiye Cumhuriyeti devleti Kurtuluş 
Savaşı mücadelesinden sonra birçok 
zorluk ve sıkıntı atlatmış, ne zaman 
toparlansa kendine gelse darbelerle,  
muhtıralarla karşı karşıya kalıp önü 
kesilmiş. 1960 darbesinin devamın-
da 1971 muhtırası ve 12 Eylül ve son 
olarak 15 Temmuz hain darbe giri-
şimi ile bunu net bir şekilde gördük. 
Bu anlamda 12 Eylül’e baktığımız za-
man ciddi anlamda ülkemizde sağ ve 
sol kesim diye ikiye bölündürerek bir 
kargaşa çıkarılmaya çalışıldı. Netice 
itibariyle asıl amaç Türkiye’nin birlik 
ve beraberliğine oynanan oyundu. Bu 
anlamda aradan yıllar geçmiş olsa da 
darbeciler hakkettikleri cezaları aldı-
lar. Bu noktada kalbimiz rahat. Ama 
tabi ki 5 bini aşkın ülkücü şehidimiz 
var. Bunların hakları ödenemez. Va-
tan ve millet sevdası ile mücadele 
etmişler. İşkencelere maruz kalan 
birçok abimiz söz konusu olmuştur. 
İnşallah o günleri tekrar yaşama-
yalım. Bunu yaşamamanın yolu da 
birlik ve beraberlikten geçmekte. 
Uyanık olmamız lazım. Her fırsatta 
Türkiye’nin bir boşluğunu bulup bu 
tür darbe girişimleri ve bu tür dar-
beler olması muhakkak. Bizler yeter 

ki kendi içimizde birlik ve beraberli-
ğimizi daim edelim. 28 Şubattan 15 
Temmuz sürecine kadar özellikle şu 
ana kadar terör politikası noktasında 
ciddi anlamda bir mesafe kat edilmiş-
tir. Türkiye içerde ve dışarıda terör 
odaklarına karşı ciddi mücadele ver-
mektedir. Bu da ister istemez belli 
kesimleri rahatsız etmekte.  Bizler bu 
anlamada hükümetin yapmış olduğu 
terörle mücadele yanında olduğumu-
zu her fırsatta liderimiz Dr. Devlet 
Bahçeli ve bizler dile getiriyoruz.  Biz-
ler ne 12 Eylül’ü unuttuk, ne de 12 
Eylül’ü yapanları unutmadık. Unut-
mayacağız. O dönemdeki yaşanan 
sıkıntılara her zaman düşüneceğiz ve 
ders alarak yolumuza devam edece-
ğiz. Rabbim o günleri bizlere bir daha 
göstermesin” şeklinde konuştu.
‘SEÇİMLE YAPILAMAYAN DARBE İLE 

GERÇEKLEŞTİRİLMEK İSTENDİ’
Vesayetçi anlayışın Türkiye de 

yapmak istediklerini millet benimse-
meyince seçimle gelen siyasi iradeye 
yaptıramadıklarını bu şekilde darbe 
yönetimi ile yaptıklarına dikkat çeken 
Büyük Birlik Partisi Konya İl Başkanı 
Osman Seçgin, “Türkiye’de demok-
rasinin gelişmesinin önündeki en 
büyük engeller askeri ve sivil vesayet 
olmuştur. Bu vesayetçilerin oluştur-
duğu kast sistemi halka güvenmemiş 

ve halkın tercihini her dönemde göz 
ardı etmiştir. Bu anlayışın tezahür 
ettiği günlerde biri de 12 Eylül 1980 
darbesidir. Vesayetçi anlayışın Tür-
kiye de yapmak istediklerini millet 
benimsemeyince seçimle gelen siyasi 
iradeye yaptıramadıklarını bu şekilde 
darbe yönetimi ile yapmışlardır. Çün-
kü darbeciler hesap vermeyeceklerini 
biliyor ve dilediklerini yapabiliyorlar. 
Hülasa 12 Eylül darbesi sonucu Tür-
kiye’nin oluru ile Yunanistan NATO 
üyesi yapılmış ve yine bu dönemde 
ülkemizde kapalı bulunan ABD üs-
leri tekrar açılmıştır. Bizler 12 Eylül’ü 
yapanları ve gerçekleştirenleri bugün 
lanetle anıyoruz.  Onların dar ağacına 
gönderdiği arkadaşlarımızı rahmetle 
anıyoruz. Vatan ve Millete yönelik 
her türlü kirli oyunu kurgulayan ha-
yalperestler 15 Temmuz’da olduğu 
gibi her zaman Ülkücü Hareketin sar-
sılmaz çelikten iradesini karşılarında 
görecek, mukadder yenilgilerini tada-
caklardır. Ne zulmü ne de Ülküdaşla-
rımızı unuttuk. Acılarımız ilk günkü 
gibi taze, hafızamız ilk günkü gibi 
açıktır. 12 Eylül’de en çok mağdur 
edilen isim BBP Kurucu Genel Başka-
nımız, yiğit adam Muhsin Yazıcıoğlu. 
Muhsin Başkan 12 Eylül döneminde 
5,5 yıl hücrede olmak üzere toplam 
7,5 yıl cezaevinde yatmış birisi. Son-

rasında ise suçun yokmuş diyerek 
salıverilen bir insan.  Muhsin başkan 
12 Eylül’den sonra gençlere söylediği 
Bir elinde Kur’an bir elinde bilgisayar 
olan bir gençlik hayal ediyorum anla-
yışı 12 Eylül’de zindanlardaki tevek-
külünden sonra oluştuğunu düşünü-
yorum.  Bu vesileyle başta merhum 
kurucu genel başkanımız Muhsin 
Yazıcıoğlu olmak üzere 12 Eylül’ün 
‘Başı dik Anadolu çocuklarını rahmet-
le anıyor, aziz hatıraları önünde say-
gıyla eğiliyorum. Allah Onlardan razı 
olsun. Ruhları şad, mekânları cennet 
olsun” dedi.

1980 DARBESİ İKTİDARA DEĞİL, 
MUHALEFET YAPILMIŞ İLK DARBEDİR

1980 darbesinin iktidara değil, 
muhalefete yapılmış ilk darbe ol-
duğuna dikkat çeken Saadet Partisi 
Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, 
“Prof. Dr. Necmettin Erbakan hoca-
mızın da sürekli dile getirdiği bizlerin 
de sürekli ifade ettiği, hiçbir şekilde 
şiddeti veya herhangi bir darbeyi 
öngören bir sistemimiz ve metodu-
muz yok. Bizler ikna metodu ile yani 
demokratik yollarla halkımızın mille-
timizin seçtiği, onların öngördüğü ki-
şilerin memleketin idaresinde olma-
sını, hiçbir şekilde hiçbir dönemde 
böyle bir şeyden ne beklentimiz oldu,  
ne de bunlarla alakalı destekleyeceği 
açıklamamız oldu. Hem 1980 dar-
besi olsun, hem de 28 Şubat darbesi 
olsun bizim üzerine  yapılmış bir dar-
be.  28 Şubat darbesi bilindiği üzere 
1996-1997’de Refah Yol Hükümeti-
ne yapılmış post modern bir darbey-
di.   1980 darbesinin şöyle bir ilginç 
tarafı var. 1980 darbesi iktidara de-
ğil, muhalefet yapılmış ilk darbedir. 
Çünkü 6 Eylül’de Konya’da Kudüs 
mitinginin yapılması üzerine o gün-
kü Milli Selamet Partisinin yükselişini  
hazmedemeyen bir takım mihraklar  
ve güçler bir şekilde ordumuzu da 
alet ederek ilk defa Türkiye tarihinde 
iktidara değil de muhalefete yapılmış 
bir darbedir. Bu darbenin Türkiye’ye 
ağır sonuçları olmuştur.   Cenab-ı 
Allah bir daha bu millete 27 Ma-
yıs’lar, 12 Eylül’ler, 28 Şubat’lar, 15 
Temmuz’lar yaşatmasın” şeklinde 
konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hasan Angı Barış Bektaş Murat Çiçek Osman Seçgin Hüseyin Saydam
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Karanlık günlerden geçtik!
Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan kanlı 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 39 yıl geçti. 

Darbeciler, acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek uygulamalara imza atarak Türkiye’ye karanlık bir dönem yaşattı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
emir komuta zinciri içinde gerçek-
leştirilen son askeri darbesi 12 Eylül, 
idam, kötü muamele ve insan hakları 
ihlalleriyle zihinlerdeki yerini koruyor.

TRT Radyosunda, 12 Eylül saba-
hı İstiklal Marşı’nın ardından çalınan 
Harbiye Marşı ve dönemin Genelkur-
may Başkanı Orgeneral Kenan Evren 
imzalı Milli Güvenlik Konseyi “bir nu-
maralı” bildirisinin okunmasıyla de-
mokrasiye darbe resmen ilan edildi.

12 Eylül karanlığına giden sü-
recin hazırlıkları Haziran 1980’den 
itibaren Genelkurmay Başkanlığı Ka-
rargahı’nda yapılmaya başlandı. Kod 
adı “Bayrak Harekatı” olarak belirle-
nen darbe planının uygulanması için 
ordu komutanlarına 11 Temmuz saat 
04.00’te harekete geçilmesi emri ve-
rildi.

2 Temmuz’da Süleyman Demi-
rel’in Başbakanlığındaki hükümetin 
güvenoyu almasıyla darbeciler bu 
planı erteledi. Tarihler 12 Eylül’ü 
gösterdiğinde söz konusu plan, aynı 
isimle sabaha karşı uygulandı ve dar-
beciler ülke yönetimine el koydu.

Emir-komuta zinciri içinde ger-
çekleştirilen bu darbe, 27 Mayıs 1960 
darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırası-
nın ardından silahlı kuvvetlerin yö-
netime üçüncü kez açık müdahalesi 
olarak tarihteki yerini aldı. 

MECLİS LAĞVEDİLDİ, 
ANAYASA KALDIRILDI 

Darbeciler Evren, Kara Kuvvet-
leri Komutanı Orgeneral Nurettin 
Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat 
Tümer ve Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Sedat Celasun’dan oluşan 
Milli Güvenlik Konseyi, bütün yetki-
leri ele aldı.

Anayasayı uygulamadan kaldıran 
darbeciler, ardından TBMM’yi lağve-
derek antidemokratik faaliyetlerine 
devam etti.  Ülke genelinde sıkıyöne-
tim ilan edildikten sonra sivil toplum 
kuruluşlarını hedef alan darbeciler, 
Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve Kızılay dışındaki dernek-
lerin faaliyetlerini durdurdu.

Siyasi partilerin kapısına kilit vu-
ran darbeciler, Süleyman Demirel ile 
Bülent Ecevit’i Hamzakoy’a, Necmet-
tin Erbakan ile Alparslan Türkeş’i ise 
Uzunada’ya sürgüne göndererek, si-
yasi yasaklar getirdi.

‘ASMAYALIM DA 
BESLEYELİM Mİ?’

Ülkeye karanlık günler yaşatan 
darbeciler, acısı yıllarca hafızalar-
dan silinmeyecek idam kararlarının 
da mimarı oldu. Darbeden sonra ilk 
idamlar, 9 Ekim 1980 tarihinde ger-
çekleşti. Sol görüşlü Necdet Adalı, ar-
dından ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu 
idam edildi.

Darbe öncesinde bir askeri inzibat 
erini öldürdüğü gerekçesiyle hüküm 
giyen 17 yaşındaki Erdal Eren, 19 
Mart 1980’de idama mahkum edildi. 
Darbeci Kenan Evren’in 17 yaşında 
astırdığı Erdal Eren için söylediği “As-
mayalım da besleyelim mi?” sözü ise 
hafızalardaki yerini koruyor. Eren’in 
idam kararı, Yargıtay tarafından iki 
kez iptal edilmesine rağmen, Milli 
Güvenlik Konseyi tarafından onay-
lanan kararla ve yaşı büyütülerek 
13 Aralık 1980’de Ankara Ulucanlar 
Cezaevi’nde infaz edildi. Kanlı uygu-
lamaların yanı sıra demokrasinin as-
kıya alındığı süreçte 650 bin kişi gö-
zaltına alındı, açılan 210 bin davada 

230 bin kişi yargılandı, 7 binden fazla 
kişi için de idam cezası istendi. 517 
kişinin “ölüm cezasına” çarptırıldığı 
süreçte, 50 kişi idam edildi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-
lığından 14 bin kişinin çıkarıldığı bu 
dönemde, yaklaşık 100 bin kişi “ör-
güt üyesi olma” suçundan yargılandı, 
30 bin kişi ise “sakıncalı” olduğu iddi-
asıyla işlerinden edildi. 

Kültür ve sanat hayatının da he-
def alındığı bu dönemde, yaklaşık bin 
film yine sakıncalı bulunduğu için 
yasaklandı, 4 bine yakın öğretmen ve 
yüzlerce üniversite görevlisinin işine 
son verildi. Onlarca gazeteci için de 
binlerce yıla varan hapis cezaları is-
tendi.  İnsanlık onurunu hiçe sayan 
uygulamaların mimarları sözde Milli 
Güvenlik Konseyi üyesi darbeci ge-
nerallerin belirlediği Danışma Mec-
lisinin hazırladığı anayasa, 1982’de 
“güdümlü” referandumla yüzde 
92’lik “evet” oyu aldı. Darbenin baş 
aktörü Evren ve diğer darbecilerin 
ömür boyu yargılanmasını engelle-

yen “geçici 15’inci  madde” de darbe 
anayasasına dahil edilmişti. 

DARBENİN SORUMLULARI İLK KEZ 
HAKİM KARŞISINDA

“Milli Güvenlik Konseyi üyeleri-
nin yargılanamayacağı”na dair ana-
yasanın geçici 15’inci maddesi, 12 
Eylül 2010’daki referandumun ardın-
dan kaldırıldı. Ardından Türkiye’nin 
dört bir tarafından, darbenin sorum-
luları ile bu kişilerin emir ve talimat-
larını uygulayanlar hakkındaki suç 
duyuruları yapıldı. O dönem hayatta 
olan Evren ile eski Hava Kuvvetleri 
Komutanı Tahsin Şahinkaya hakkın-
da Ankara Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca soruşturma başlatıldı. Evren ve 
Şahinkaya hakkında hazırlanan iddi-
anamenin Ankara 12’nci Ağır Ceza 
Mahkemesince 10 Ocak 2012’de 
kabul edilmesiyle Türkiye tarihinde 
ilk kez bir darbenin sorumluları yargı 
önüne çıkarıldı. 

İki darbeci, ‘’Türkiye Cum-
huriyeti Anayasası’nın tamamı-
nı veya bir kısmını değiştirmeye 

veya ortadan kaldırmaya ve anayasa 
ile teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisini ortadan kaldırmaya 
veya görevini yapmasına engel olma-
ya cebren teşebbüs etmek’’ ile suç-
landı. Sağlık gerekçesiyle duruşma-
lara katılmayan Evren ve Şahinkaya, 
telekonferans aracılığıyla yaptıkları 
savunmalarında suçlamaları kabul 
etmedi, kurucu iktidar olduklarını, 
mevcut mahkemelerin kendilerini 
yargılayamayacağını öne sürdü.

Devam eden dava, Ankara 12’nci 
Ağır Ceza Mahkemesi yasayla kapa-
tılınca dosya Ankara 10’uncu Ağır 
Ceza Mahkemesine devredildi. Mah-
keme, 18 Haziran 2014’te Evren 
ve Şahinkaya’yı, 1979’da verdikleri 
muhtırayla “anayasa ve TBMM’yi or-
tadan kaldırmaya ve görevini yapma-
sını engellemeye teşebbüs”, 1980’de 
de cebren “anayasayı tağyir, tebdil 
veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül 
eden TBMM’yi ıskat ve cebren men” 
suçundan ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, 

takdiri indirimle cezayı müebbet hap-
se çevirdi.

Evren ve Şahinkaya hakkında, 
Askeri Ceza Kanunu’nun “askeri rüt-
belerin sökülmesi”ne ilişkin 30’uncu 
maddesinin de uygulanmasına ka-
rar verildi. Hükmün ardından sanık 
avukatları, kararı temyiz etti. Dosya 
Yargıtay’dayken Evren, 10 Mayıs 
2015’te 98 yaşında, Şahinkaya ise 9 
Temmuz 2015’te 90 yaşında öldü. 
Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, temyiz 
incelemesinde, sanıkların ölümleri 
nedeniyle davanın düşürülmesine 
karar verdi.

YARGITAYIN İKİNCİ 
BOZMA KARARI

Dosyayı yeniden görüşen yerel 
mahkeme, karara uyarak düşme ka-
rarı verdi ve dosya tekrar Yargıtay 
16’ncı  Ceza Dairesine geldi. Daire, 
yerel mahkemenin kararını bu kez 
de usul yönünden bozdu. Bozma ka-
rarında, yerel mahkemenin gerekçe-
sinde lehe olan kanunun 765 sayılı 
Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümleri 

olduğu belirtilmesine karşın, hüküm 
fıkrasında 5237 sayılı TCK ve Ceza 
Muhakemesi Kanunu hükümleri 
uyarınca karar verilmesi suretiyle ge-
rekçe ile hüküm arasında karışıklığa 
neden olunmasının kanuna aykırı ol-
duğu belirtildi.

Ceza dairesinin bozma kararına 
uyan mahkeme, Evren ve Şahinka-
ya hakkındaki kamu davasının ölüm 
nedeniyle “ortadan kaldırılmasına” 
karar verdi. Yargıtay 16’ncı Ceza 
Dairesinin sanıklar hakkında verilen 
hükmü usul yönünden bozmasının 
ardından 12 Mayıs 2019’da yeniden 
yargılama yapan Ankara 10’uncu 
Ağır Ceza Mahkemesi, bu kez Evren 
ile Şahinkaya hakkında “kamu dava-
sının ortadan kaldırılmasına” karar 
verdi.

Ayrıca Evren ve Şahinkaya’nın 
malvarlıklarına el konulması ve sa-
nıkların TSK’dan çıkarılması ile rüt-
belerinin geri alınmasına yer olmadı-
ğına hükmedildi.
n AA
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Yeniden kanatlanma zamanı!
Spor Toto Süper Lig’de 2019-

2020 Cemil Usta sezonu başladı. Son 
yıllarda yakaladığı başarılar ile ligin 
önemli takımlarından biri haline ge-
len Konyaspor, yeni tarihi başarılar 
yakalamaya hazır. Aykut Kocaman 
yönetiminde yeni bir kimliğe bürünen 
ve yeni transferleri tarih yazmaya ha-
zırlanan Anadolu Kartalı, gençleşen 
kadrosu ile dikkat çekiyor. Özellikle 
hücum hattında genç ve dinamik bir 
kadro kuran Yeşil Beyazlılar ligin tozu-
nu attırmaya hazırlanıyor. 

İşte Konyaspor’u başarıya ulaştı-
racak olan o kadro…
TECRÜBE ABİDESİ SERKAN KIRINTILI

2015 yılında Konyaspor’a gelen 
Serkan Kırıntılı hiç şüphesin Kon-
yaspor’un en tecrübeli isimlerinden 
birisi. Uzun yıllardır Konyaspor’un ka-
lesini koruyan deneyimli eldiven, bu 
sezon da Anadolu Kartalı’nın en büyük 
kozlarından biri olacak. 34 yaşındaki 
Serkan Kırıntılı zaman zaman A Milli 
Takım’ın da kalesini koruyor. 

KALENİN GÜVENCESİ ERTUĞRUL
Geçen sezon Konyaspor kadrosu-

na katılan Ertuğrul Taşkıran, bu sezon 
da Serkan’ın arkasında Konyaspor’un 
güvencesi olacak. 29 yaşındaki tecrü-
beli kalecinin özellikle kupa maçların-
da Konyaspor’un kalesini koruması 
beklenirken, Serkan’ın olası sakatlı-
ğında ise Konyaspor’un garantisi ola-
rak görülüyor. 

MÜCAHİT GÖREV BEKLEYECEK
Konyaspor’un kaledeki bir diğer 

önemli figürü ise Mücahit Atalay. 
Konyaspor’un, pilot kulüp 1922 Kon-
yaspor’dan geçen sezon kadrosuna 
kattığı Mücahit, olağanüstü bir du-
rumda Konyaspor’un sigortası olacak. 

KARTAL’IN KİNG FALLOU’SU
Geçen sezon katıldığı Kon-

yaspor’da sakatlığı nedeniyle yete-
rince forma şansı bulamayan Fallou 
Diagne, bu sezon da kadrodaki isim-
lerden biri olacak. 30 yaşındaki tec-
rübeli stoper yine sağlık problemleri 
nedeniyle sezon başında forma giye-
mese de ligin ilerleyen dönemlerinde 
Konyaspor’un savunmadaki önemli 
isimlerinden biri olacak. 

BİR KONYASPOR 
EFSANESİ: ALİ TURAN

2012 yılında geldiği Konyaspor’da 
büyük başarılara imza atan Kon-
yaspor’un kaptanlarından Ali Turan, 
yeni sezonda da Konyaspor’un savun-
madaki etkili isimlerinden biri olacak. 
Konyaspor’un TFF 1. Lig’den Avrupa 
Ligi’ne uzanan hikayesinin kahraman-
larından olan kaptan Ali Turan, tecrü-
besi ve gençlere taş çıkartan enerjisi 
ile bu sezon da forma yarışının içinde 
olacak. 

KONYASPOR’UN 
POZİTİF ENERJİSİ SELİM AY
Konyaspor alt yapısından yetişen 

ve kadronun en eski isimlerinden olan 
Selim Ay, Konyaspor’daki 10. yılına 
hazırlanıyor. Hiçbir zaman yılmadan 
çalışmaya devam eden, görev veril-
diğinde de eksiksiz mücadele eden 
Selim, saha dışında da Konyaspor’un 
birleştirici figürü. 

SAVUNMAYA YENİ 
SİMA: MARİN ANİCİC

Konyaspor’un Astana takımından 
transfer ettiği Boşnak stoper Marin 
Anicic Konyaspor savunmasının yeni 
siması. Gelir gelmez formayı kapan 
deneyimli stoper, forma mücadele-
sinde bir adım önde görünüyor. Sakin 
ve temiz müdahaleleri ile dikkat çe-
ken Anicic, Konyaspor’un savunma-
daki güvencesi olmaya aday

SOLUN YENİ AKTÖRÜ
 ALPER ULUDAĞ

Konyaspor’un sezon başında 
Gençlerbirliği’nden transfer ettiği Al-
per Uludağ, savunmanın solunda Fer-
hat Öztorun ile forma rekabetine gi-
recek. 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu 
Konyaspor’un hedeflediği başarılarda 
pay sahibi olmak istiyor. 

SOL BEK ONA EMANET: 
FERHAT ÖZTORUN

2 sezon önce Medipol Başakşe-
hir’den transfer edilen deneyimli sol 
bek Ferhat Öztorun Konyaspor’un 
önemli simalarından biri olmayı ba-
şardı. 32 yaşındaki deneyimli oyuncu 
bu sezon da Konyaspor savunmasının 
kilit isimlerinden biri olamaya devam 
edecek.

HÜCUMCU BEK: NEJC SKUBİC
Konyaspor tarihine şimdiden 

ismini yazdırmayı başaran Nejc Sku-
bic, Cemil Usta Sezonu’nda da Kon-
yaspor’un hem hücumdaki hem de 
savunmadaki en büyük avantajların-
dan biri olamaya devam edecek. Bit-
meyen enerjisi ile taraftarın sevgilisi 
olan Skubic, savunma özelliğinin yanı 
sıra atacağı goller ile de Konyaspor’a 
katkı sağlayacak.

SAVUNMAYA GENÇLİK 
AŞISI: SAVAŞ POLAT

2 sezon önce Fenerbahçe’den 
transfer edilen ve önce 1922 Kon-
yaspor’a ardından da Giresunspor’a ki-
ralanan Savaş Polat bu sezon takımda 
kalmayı başardı. 22 yaşındaki genç ye-
tenek bir yandan Aykut Kocaman’dan 
forma şansı beklerken diğer yandan da 
kadroda kalıcı olmaya çalışacak.

YERLİ VİERA: VOLKAN FINDIKLI
Aykut Kocaman’ın Türk futboluna 

armağan ettiği isimlerden biri olan 
Volkan Fındıklı, yeni sezonda da de-
neyimli teknik adamın garantilerinden 
biri olacak. Profesyonelliği ve çalış-
kanlığı ile kadronun değişilmez isim-
lerinden olan Volkan Konyaspor’daki 
6 sezonunu geçirecek. 

YEŞİL BEYAZLILAR’IN KUZEYLİ 
SAVAŞÇISI: JENS JONSSON
Geldiği günden itibaren sürekli 

formunu yükselten ve son yıllarda 
Konyaspor’un değişilmez isimlerin-
den olan Jens Jonsson, bu sezon da 
orta sahanın yükünü çeken isimlerden 
biri olacak. Futbolunun en verimli dö-
nemini geçiren 26 yaşındaki oyuncu 
Anadolu Kartalı’nın en büyük kozların-
dan olacak. 

KONYASPOR’UN YILDIZI 
ÖMER ALİ ŞAHİNER

Artık Konyaspor denildiğinde pek 
çok kişinin aklına hemen Ömer Ali Şa-
hiner geliyor. Konyaspor’daki 8. Sezo-
nuna giren 27 yaşındaki yıldız oyuncu 
Aykut Kocaman’ın en çok güvendiği 
isimlerin başında geliyor. Her geçen 
yıl performansını yükselten Ömer Ali 
bu sezon da Konyaspor’un en önemli 
ismi olacak. 

KONYASPOR’UN HIRÇIN DEVİ: 
MARKO JEVTOVİC

Geçen sezon geldiği Kon-

yaspor’da ortaya koyduğu perfor-
mansla hemen kendini kabul ettiren 
Marko Jevtovic bu sezon da orta sa-
hanın değişilmezlerinden olacak. 26 
yaşındaki Jevtovic çok yönlü futbolu 
ile Aykut Kocaman’ın elini güçlendi-
ren isimlerden. Konyaspor taraftarına 
örneklerini gösterdiği uzaktan şutları 
ise bu sezonun en önemli beklentisi.

MİLO PATLAMA YAPMAYA 
HAZIRLANIYOR

Kadronun tecrübeli isimlerinden 
olmasına ve 3 yıldır Konyaspor for-
ması giymesine rağmen henüz 24 ya-
şında. Geldiğinden beri büyük mesafe 
kateden Deni Miloseviç Konyaspor’un 
bu sezonki en büyük umudu. Rakibin 
dengesini bozan oyunu ile dikkat çe-
ken Milo en büyük patlamasını bu se-
zon yapması bekleniyor. 

VE KAPTAN ALİ ÇAMDALI
Konyaspor’un tarihi başarılarını 

yakalayan takımın kaptanı. Kısa sü-
reli ayrılığın ardından yeniden ait ol-
duğu yerde. Tecrübesi ile hem saha 
içinde hem de saha dışında Kon-
yaspor’un için mücadele verecek. 
Kaptan Ali Çamdalı, yeni bir başarı 
hikayesinde, hikayenin önemli figür-
lerinden biri olacak. 

KAYIP YILDIZ PAOLO 
Geçen sezon büyük umutlarla 

transfer edilmişti. Ancak ardı ardına 
yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle 
beklenen katkıyı bir türlü veremedi. 
Yine sezonu sakat olarak açtı. Ancak 
Konyaspor taraftarı onun iyileşip ye-
teneklerini sahada göstereceği gün-
leri iple çekiyor. 

YENİDEN DOĞUŞ UMUDU: 
AMİR HADZİAHMETOVİC

Konyaspor’a geldiğinde henüz 18 
yaşındaydı. Aykut Kocaman ile iyi bir 
çıkış yakalarken, geleceğin yıldızları 

arasında gösterilmeye başlanmıştı. 
Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’ye 
gidişi ve Amir’in şanssız sakatlıkları 
oyuncunun yükselen ivmesini durdur-
du. Hala 22 yaşında ve hikaye kaldığı 
yerden devam edebilir. Genç oyuncu 
yeniden kadronun değişilmezleri ara-
sında yer alacağı günleri bekliyor. 

BİR AYKUT KOCAMAN 
PROJESİ: ALİ YAŞAR

Savunma oyuncusu olarak Kon-
yaspor kampına katılan Ali Yaşar, 
kısa sürede yeteneği teknik ekip ta-
rafından fark edildi. Aykut Kocaman 
tarafından orta sahaya devşirilen 24 
yaşındaki oyuncu, artık Kartal’ın hü-
cum güçlerinden birisi. 
VE YENİ TRANSFER FAROUK MİYA

Uzun süredir beklenen bir isimdi. 
Hücumda gol problemini çözmesi 
için transfer edildi. 21 yaşında olma-
sına rağmen Konyaspor’un bu sezon 
en büyük kozlarından biri olacak. 

BAJİC YUVAYA DÖNDÜ
Konyaspor’da geldiğinden kim-

senin tanımadığı genç bir oyuncuydu. 
Ortaya koyduğu performans önce 
onu İtalya’ya ardından da İstanbul’a 
götürdü. Boşnak golcü Riad Bajic se-
zon başında yeniden yuvaya döndü. 
Bu sezon Konyaspor’un en büyük gol 
umudu olacak.
SÜRPRİZ YILDIZ ADAYI ERDON DACİ

Konyaspor’un iki sezon önce alt 
yapıya transfer ettiği Erdon Daci, ni-
hayet aradığı şansı yakaladı. İyi bir 
kamp dönemi geçiren genç yıldız 
adayı, Aykut hocanın prenslerinden 
biri olmaya aday. 

Yeteneği ve yüksek mücadelesi 
ile göz dolduran genç oyuncu bu se-
zon Konyaspor’un Türk futboluna bir 
armağanı olacak. 

MÜCAHİT CAN AKÇAY
Gençlerbirliği’nden transfer 

edilmişti. Kiralık olarak gönderildiği 
sezonlardan sonra geçen sezon kad-
roda kalmayı başardı. Bu sezon ise 
Konyaspor’da kalıcı hale geleceği 
sezon olacak. Genç golcünün fırsat-
ları değerlendirmesi durumunda yolu 
milli takıma çıkacak. 

SON DAKİKA DOKUNUŞU: 
LEVAN SHENGELİA

Konyaspor’un transfer sezonu-
nun son gününde kadrosunda kattığı 
genç kanat oyuncusu Levan Shen-
gelia, Anadolu Kartalı’nın geleceğe 
yönelik transferlerinden biri ola-
rak gösteriliyor. 23 yaşındaki genç 
oyuncu Gürcistan milli takımımın 
da formasını giyiyor. Her iki kanatta 
oynayabilen Levan, golcü kimliği ile 
öne çıkıyor.

KONYASPOR AKADEMİSİ 
GURURLA SUNAR: ALİ KARAKAYA

Uzun yıllardır alt yapıdan oyuncu 
çıkarmakta zorlanan Konyaspor, Ali 
Karakaya ile yeni bir sayfa açtı. Ge-
çen sezon profesyonel olan, 17 ya-
şındaki genç yıldız adayı Ali Karakaya 
kadronun en genç ismi. Bu sezon az 
da olsa süre alması beklenen genç 
futbolcu gelecekte Konyaspor tarihine 
damga vurması bekleniyor. 

 GENÇ OYUNCULAR
Konyaspor’un gençleri: Şehmus 

Aslan, Hüseyin Aybars Tüfekçi, Mert 
Dikici, Ozan Can Oruç, Hüseyin Mert 
Uyanıker. (Kulüpler 01.01.1999 ve 
daha sonraki doğumlu oyuncuları, A 
takım listesine yazmaksızın müsaba-
kalarda oynatabilirler.)

Listede olmayanlar: Leonard 
Zuta, Yevhen Opanasenko, Uğur De-
mirok. 
n YUNUS ALTINBEYAZ

Spor Toto Süper Lig heyecanı yeniden başladı. Anadolu’nun yükselen yıldızı Konyaspor, yükselişini sürdürmek için hazır. Aykut 
Kocaman ve öğrencileri yeniden tarihi başarılar için yola çıktı. İşte Anadolu Kartalı’nın bu sezon tarih yazmaya aday kadrosu
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Meram, kışı spor 
yaparak geçirecek

Meram Belediyesi’nin tesislerinde spor tutkunları 
için kış dönemi kayıtları başladı. Modern aletlerle dona-
tılmış tesisler cazip şartlarla kış boyunca spor tutkunları-
na ev sahipliği yapacak. 7’den 70’e her kesimin en mo-
dern şartlarda spor yapabileceği tesisler, cazip şartlarda 
üyelik imkanı sunuyor. Spor yaparak sağlıklı bir yaşamı 
tercih edecek olanların, Meram Belediyesine ait Rabia 
Spor Merkezi, Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi, 
Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi’ne müracaat etme-
leri yeterli olacak. 

KAVUŞ’TAN VATANDAŞA ÇAĞRI
Sağlıklı ve mutlu bir hayat için sporun gerekliliğine 

vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
tüm vatandaşları Meram Belediyesi’nin tesislerinde su-
nulan bu imkandan yararlanmaya davet etti. Meram Be-
lediyesine ait tesislerin sporseverlere modern ve hijyenik 
bir ortamda spor yapma imkanı sunduğunu belirten Baş-
kan Kavuş, “Belediyeye ait tesislerimiz vatandaşlarımı-
za, okçuluktan tenise, cimnastikten fitness’a kadar geniş 
bir yelpazede en iyi şartlarda spor yapma imkanı sunu-
yor. Bu olanağı değerlendirmenin insanımıza sağlıktan 
sosyalleşmeye kadar birçok açıdan yarar sağlayacağı 
su götürmez bir gerçektir. En modern spor teçhizatlarıyla 
donattığımız tesislerimiz, kış dönemi boyunca da vatan-
daşlarımızın hizmetinde olacak. Tüm vatandaşlarımızı 
spor yapmaya ve bu tesislerimizden yararlanmaya davet 
ediyorum” diye konuştu.  n SPOR SERVİSİ 

Emirhan Demir, Aydın’dan 
bronz madalya ile döndü

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Biathle-Tri-
athle Kulüpler Türkiye Şampiyonası Aydın’ın Kuşadası 
ilçesinde yapıldı. Biathle-Triathle Kulüpler Türkiye Şam-
piyonası’nda Konya Gençlikspor Kulübü sporcularından 
Emirhan Demir U9 Erkekler kategorisinde 3’üncü olarak 
bronz madalya kazandı. Konya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklama ile başarılı sporcuyu 
tebrik etti.  n SPOR SERVİSİ 

Konya bize güvensin!
TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, sezona bir mağlubiyet bir galibiyet ile başladı. 

Ligde oynanan ilk iki haftayı değerlendiren yeşil beyazlı takımın basın sözcüsü İlker Kırnaz, 
Konya’nın maddi ve manevi olarak kendilerine destek olmasını ve güvenmesini istedi
2019 – 2020 sezonunun ilk maçında 

Yeni Çorumspor’a mağlup olan ancak 
ikinci hafta maçında Gümüşhanespor’u 
2-1 yenerek hanesine ilk üç puanını yaz-
dıran temsilcimiz 1922 Konyaspor’da Cu-
martesi günü oynanacak olan Pendikspor 
maçı hazırlıkları devam ediyor. Zorlu mü-
cadele öncesinde Konya Yenigün Gazete-
si’ne konuşan 1922 Konyaspor Kulübü Ba-
sın Sözcüsü İlker Kırnaz, uyum sorununun 
çözülmesinden sonra daha iyi bir takım 
olacaklarını ifade etti. Kırnaz, “Konya bize 
güvensin” diyerek şehrin desteğini istedi. 
İşte İlker Kırnaz’ın açıklamaları…

YENİLGİYE RAĞMEN 
İYİ FUTBOL VARDI

Ligde ilk iki haftayı değerlendirecek 
olursak, ilk maçımızı Çorum deplasma-
nında mağlup tamamladık. Ancak 1-0 ye-
nilmemize rağmen iyi futbol oynadığımızı 
düşünüyorum. Birçok atak yakaladık ve 
değerlendiremedik. Aynı zamanda ikinci 
yarının hemen başında rakibini 10 kişi kal-
ması oyun düzenimizi de bozdu. Rakip bir 
kişi eksik olduğu için tamamen kapandı ve 
biz bu kilidi çözemedik. Tabi ilk haftaların 
getirdiği uyum sıkıntısı da burada etkili 
oldu. Ama biz oynanan oyundan memnun 
kaldık. Takımımızın hırslı ve mücadeleci 
oyunu ilerleyen haftalarda uyum sorunu-
nun da ortadan kalkması ile bizi üst sıra-
lara taşıyacaktır.

MOTİVASYON SORUNU YAŞIYORUZ
Yeni Çorumspor mağlubiyetinden 

sonra iç sahada Gümüşhanespor ile kar-
şılaştık. Bu maçta ilk maçta yaptığımız 
hataları yapmamak için daha dikkatli 
davrandığımızı düşünüyorum. Neticesin-
de de maçı 2-1 kazanmayı başardık. Tabi 
bu maçtan da çıkarmamız gereken dersler 
var. Maçın bazı bölümlerinde motivasyon 
kaydı yaşadık. Hocamız Abdurrahman 
Baysangur ile yaptığımız görüşmelerde 
antrenmanların çok iyi gittiğini, maç için-
de yaşanan sorunları da en kısa sürede 
çözeceklerini ifade etti. Sezonun başı 
olduğu için bu tür motivasyon ve uyum 
sorunu yaşanabiliyor. Bizim hocamıza ve 
oyuncularımıza güvenimiz tam.

DEPLASMANDAN PUAN ÖNEMLİ
Önümüzdeki Pendikspor maçı var. 

Onlar da yaklaşık iki senedir kadrosunu 
çok bozmadı. Ama sezona iki mağlubiyet 
ile başladılar. Bu bizi yanıltmasın, karşı-
mızda tecrübeli ve iyi bir takım var. İstan-
bul’dan puan ya da puanlarla dönmek için 
elimizden geleni yapacağız. Deplasman-
da kazanamıyorsak bile kaydetmemek de 
bizim için çok önemli. 

DAHA İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ
Takımımıza yaklaşık olarak 15 yeni 

oyuncu katıldı. Hepsi genç ve ileride Kon-

yaspor’da forma giyebilecek oyuncular. 
Ancak ilk haftalarda her takım gibi biz de 
uyum sorunu yaşıyoruz. Ben ligin 6. - 7. 
haftasından sonra daha oturmuş bir takım 
olacağımızı düşünüyorum. Liglerin sona 
ermesinden sonra oyuncular antrenman 
temposunu kaybediyor. Biz bu yüzden 
transferi erken bitirdik ve birçok oyuncu-
muz sezon başı kamplarında yer aldı. Yaş 
ortalamamızın da düşük olması nedeniyle 
takımın oturması zaman alabiliyor. Ta-
kımımızın oturmasından sonra çok daha 
iyi olacağımızı düşünüyorum. Tabi bu za-
mana kadar da ligde alabildiğimiz kadar 

puan alacağız ve kendimize üst sıralarda 
yer bulmaya çalışacağız. 

BÜTÜN OYUNCULAR 
OYNAMAYA HAZIR

Takım içinde çok büyük bir rekabet 
söz konusu. Bütün mevkilerde alternatif 
oyuncularımız var. Kadromuzda bulunan 
bütün oyuncular oynamaya hazır. Bu yüz-
den oyuncularımız çok hırslı bir şekilde 
çalışmalarını sürdürüyor. Kimse kendisini 
banko oyuncu olarak görmüyor ama kim-
se de ben oynayamam diye düşünmüyor. 
Oyuncularımızın istekli ve hırslı olması 
aynı zaman arkadaşlık seviyesinin de yük-

sek oluşu bizim işimizi de kolaylaştırıyor.
KONYA BİZE GÜVENSİN!

İç sahada oynadığımız Gümüşha-
nespor maçında taraftarımızın desteği 
bizleri çok memnun etti. Aslında bu sene 
biz bütün Konya’nın her anlamda deste-
ğini bekliyoruz. Genç bir kadromuz var. 
Futbolcularımız, teknik heyetimiz, yöne-
ticilerimiz herkes var gücü ile çalışıyor. 
Konya bize güvensin ve destek versin. Hep 
birlikte olursak hem Konyaspor’umuza ge-
rekli oyuncu desteğini sağlayabilir hem de 
takımımızı daha üst seviyelerde görebili-
riz.  n MUHAMMED SAYDAM



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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Denizlispor maçının 
hakemi Ali Şansalan
Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçları yöne-

tecek hakemler belli oldu. Temsilcimiz Konyaspor’un 15 
Eylül Pazar günü saat 20.00’de deplasmanda Denizlispor 
ile karşılaşacağı maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. 
Şansalan’ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Murat 
Ergin Gözütok yaparken, karşılaşmanın dördüncü hake-
mi Selim Özden. Zorlu mücadelenin VAR hakemleri ise 
Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan.Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya 
göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak 
hakemler şöyle:

13 Eylül Cuma: 20.30 Galatasaray-Kasımpaşa: Ali 
Palabıyık

14 Eylül Cumartesi: 17.00 Medipol Başakşehir-Demir 
Grup Sivasspor: Arda Kardeşler, 20.00 Antalyaspor-İstik-
bal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus, 20.00 Gazişehir 
Gaziantep-Beşiktaş: Halil Umut Meler

15 Eylül Pazar: 17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk 
Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan, 17.00 Çaykur 
Rizespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen, 20.00 Yuka-
tel Denizlispor-Konyaspor: Ali Şansalan, 20.00 Trab-
zonspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

16 Eylül Pazartesi: 20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: 
Halil Özkahya. n AA

Deni Milosevic: İlk 
galibiyetimizi alacağız

Süper Lig temsilcimiz Konyaspor, ligin 4.hafta maçında Pazar günü Denizlispor’a konuk 
olacak. Zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulunan yeşil beyazlı takımın yıldız oyuncusu Deni 
Milosevic, Denizlispor’u mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetlerini almak istediklerini ifade etti

Yeşil beyazlı temsilcimiz Kon-
yaspor’da 4.haftada oynanacak olan 
Denizlispor maçının hazırlıkları sürü-
yor. Yeşil beyazlı takımın dün akşam 
yaptığı idman öncesinde yıldız oyuncu 
Deni Milosevic açıklamalarda bulundu. 
Kendi performansından önce takımın 
kazanmasını önemsediğini dile getiren 
Milosevic, kaliteli bir kadroya sahip ol-
duklarını ve Denizlispor maçı ile ligde-
ki ilk galibiyetini alacaklarını söyledi.

KALİTELİ BİR EKİBİZ
Konyasporlu oyuncu Deni Milo-

sevic ilk olarak ligin ilk üç haftasında 
alınan üç beraberliğe değindi. Kaliteli 
bir kadroya sahip olduklarını söyleyen 
Deni, “Tabi ki zor bir maç olacağını 
biliyoruz. Ancak bizim de kaliteli bir 
ekibimiz var. Bütün hazırlıklarımızı ta-
mamlayarak bu zorlu maçta elimizden 
gelenin en iyisini sahaya yansıtacağız. 
Hem sezonun geri kalanı için iyi puan-
lar alacağımızı hem de taraftarımızın 
güvenini kazanmak için elimizden ge-
lenin en iyisini yapacağımıza inanıyo-
rum” ifadelerini kullandı.

TAKIMIN KAZANMASI ÖNEMLİ
Ligin ilk üç haftasında gösterdiği 

performans ilk dikkatleri üzerine çeken 
Milosevic, kendi performansı hakkın-
da konuşmaktan kaçınarak takımının 
kazanmasının daha önemli olduğunu 
belirtti. Deni Milosevic, “Kişisel per-
formansım hakkında çok konuşmak 
istemiyorum. Çünkü benim için her 
zaman önemli olan takımımızın ne 
yaptığı ve takımımızın kazanmasıdır. 
Sahada elimden geleni yaparak yüzde 
yüzümü vermeye çalışıyorum. Takımı-
mız için taraftarlarımız için camiamız 
için en iyi şekilde mücadele etmeye 
çalışıyorum. Ancak burada her zaman 
önemli olan takım olarak kazanma-
mızdır. Her zaman bunu düşünüyor ve 
istiyorum” şeklinde konuştu.

İLK GALİBİYETİ ALACAĞIZ
Pazar günü oynanacak olan Deniz-

lispor maçında ligdeki ilk galibiyetleri-
ni alacaklarını dile getiren yıldız oyun-
cu Deni Milosevic, “Üç tane zorlu maç 
oynadık. Hepsine iyi mücadele ve iyi 
performans ortaya koyduk. Sadece gol 
yolların biraz sorunlar yaşadık. Ama 
çalışmaya devam edeceğiz ve devam 
ediyoruz. Denizlispor’a karşı ilk gali-
biyetimizi alacağımızı düşünüyorum” 
diyerek sözlerini noktaladı.  
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