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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.
HABERİ SAYFA 7’DE

Gençler Türkiye’nin teminatıİnsanlara geçmişi gösteriyor 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, yeni eğitim-
öğretim yılının açılışı dolayısıyla Zeki 
Altındağ İlkokulu ve Mehmet Tuza 
Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde düzenlenen programlarda 
öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya 
geldi. Büyük ve güçlü Türkiye vurgusu 
yapan Altay, “Öğretmenlerimizin 
yetiştirdiği bu gençler Türkiye’yi 
geleceğe taşıyacak” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Hobi olarak koleksiyon oluşturan ve bir 
süre sonra bunun geçmişi geleceğe 
aktarmak olduğunu gören Koleksiyoncu 
Mehmet Şimşek, şimdilerde bu 
tutkusunu kendi çocuklarına ve gençlere 
de aşılıyor. Şimşek’in 1966 yılından 
buyana devam eden tutkusuyla kibrit, 
gazoz kapakları, eski paralar, kalemler, 
kredi kartları, model araba, sigara 
paketi, şişe etiketleri gibi geniş bir 
koleksiyonu bulunuyor. 
n HABERİ SAYFA   2’DE 

En çok tercih edilen 
meslek lisesi oldu

Konya Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan Mehmet 
Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, en çok tercih 
edilen meslek lisesi oldu. Yeni dönemin açılışı Konya proto-

kolünün katılımı ile bu okulda gerçekleştirildi.
 n SAYFA  4’TE

Sınav’da yeni dönem
heyecanlı başladı

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Sınav 
Eğitim Kurumlarında 2019-2020 Eğitim öğretim yılının heye-
canı Özel Meram Sınav Okulları’nda ilkokulunda da yaşandı. 
Öğrenciler velileri ile birlikte sabahın erken saatlerinde okul 

bahçesini doldurdu.
 n SAYFA  5’TE

Araştırmacı 
yetiştirecekler

Fasulye dünya
pazarına açılsın

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN), Savunma Sanayii 
sektörünün geliştirilmesi ve bu 
alanda nitelikli Ar-Ge elemanla-
rının yetiştirilmesini amaçlayan 
Savunma Sanayii için Araştır-
macı Yetiştirme Programına 
(SAYP) dahil oldu.
n HABERİ SAYFA  5’TE

Beyşehir’in Akçabelen Mahal-
lesi’nde bu yıl 6.’sı düzenlenen 
Akçabelen (Çetmi) Fasulye 
Festivali renkli görüntüler oluş-
tururken, coğrafi işaret aldıktan 
sonra değeri artan fasulyenin 
dünya pazarına açılması gerek-
tiği vurguladı.
n HABERİ SAYFA  12’DE

100 bine yakın 
yolcu taşındı 

Karatay’dan
ilk gün hediyesi

DHMİ Genel Müdürlüğü’nün 
Ağustos ayı verilerine göre Kon-
ya Havalimanı’nda 96 bin 752 
yolcuya hizmet verildi. 8 ay için-
de ise 5 bin 8 uçuşta toplamda 
678 bin 99 yolcu taşınırken 6 bin 
861 ton yük taşındı.
 n HABERİ SAYFA 13’TE

Karatay Belediyesi, bu yıl 
ilkokul 1’inci sınıfa başlayan 
Karataylı bütün çocuklara okul 
çantası, beslenme çantası 
ve kırtasiye malzemesinden 
oluşan desteğini 2019-2020 
Eğitim ve Öğretim Dönemi’nin 
ilk gününde verdi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

06 Polisi yumrukladı, 
sonra kendini kesti! 07 Çocuklarda sağlıklı

beslenme önemli09Doğan Çanta, 
araba sahibi yaptı

Şehitlerimize 
selam söyle!

ECDAT BAHÇESİ’NE 
MESCİT YAPILSIN

BAĞIMLILIĞA KARŞI 
AİLE EN GÜÇLÜ KALKAN 

SANAYİ İÇİN 1,5 MİLYON
METREKARE ARSA! 

Vatandaştan mescit isteği 

Büyükhelvacıgil’den açıklama 

Milli Emlak’a devrediliyor 

Konya’ya kazandırıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören 
Kalehan Ecdat Bahçesi ziyaretçilerden tam not alıyor. Ec-
dat Bahçesine gelen ziyaretçiler parkta eksik olan mesci-
din biran önce Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından 
yapılmasını istiyor.

Yeni eğitim ve öğretim yılı ile birlikte ailelere ve öğrenci-
lere tavsiyelerde bulunan Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. 
Mevlüt Büyükhelvacıgil, okulun ilk günlerinde öğrencileri 
yeni alışkanlıklar açısından takip etmek gerektiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Kon-
ya’nın Karma Endüstri Bölgesi ilan edileceğini duyur-
masının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya 
sanayisinin gelişmesi için 1,5 milyon metrekarelik alanı 
Milli Emlak’a devrediyor.

n HABERİ SAYFA  2’DE

n HABERİ SAYFA  5’TE

n HABERİ SAYFA  7’DE

Hakkari’de şehit düşen Konyalı Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı’nın cenazesi 
on binler tarafından toprağa verildi. Cenazeye katılan Afrin şehidi Abdullah 

Taha Koç’un babası Ahmet Koç, “Taha’ma selam söyle” diyerek gözyaşı döktü
YÜZÜĞÜMÜZÜ 

TAKMAYA KIYAMADIM
Konyalı Piyade Uzman Onbaşı Ya-
sin Sarı, Hakkari’nin Çukurca ilçesi 
Spingin Tepe Üs Bölgesinde arama 
tarama faaliyetleri sırasında EYP pat-
laması sonucu şehit oldu. 
Şehit Sarı’nın cenazesi Hakkari’de 
düzenlenen törenle memleketi Kon-
ya’ya getirildi. 6 ay önce nişanlanan 
şehit Sarı’nın nişanlısı Sedagül Ay-
han, “Çizilecek diye yüzüğümüzü 
takmaya kıyamadım” diyerek gözya-
şı döktü.

ŞEHİT BABASI 
DUYGULANDIRDI

Şehit Sarı’nın cenazesine on binlerce 
vatandaş katılırken cenazeye katılan-
lardan biri de Afrin harekatı sırasında 
1 Mart 2018 günü çıkan çatışmada 
şehit olan 8 askerimizden biri olan 
Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah 
Taha Koç un babası Ahmet Koç’tu. 
Şehit Sarı’nın tabutuna sarılarak göz-
yaşı döken Koç’un, “Taha’ma selam 
söyle” diyerek ağıt yakması, cenaze-
dekileri duygulandırdı.
n HABERİ SAYFA 3’TE
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Hobi olarak koleksiyon oluşturan ve bir süre sonra bunun geçmişi geleceğe aktarmak olduğunu gören 
Koleksiyoncu Mehmet Şimşek, şimdilerde bu tutkusunu kendi çocuklarına ve gençlere de aşılıyor

Koleksiyonla geçmişi 
geleceğe aktarıyor

Kibrit, gazoz kapakları, eski pa-
ralar, kalemler, kredi kartları, model 
araba, sigara paketi, sışe etiketleri 
gıbı değişik malzemelerle kolek-
siyonculuk alanında önemli bir 
farklılık oluşturan Mehmet Şimşek 
Koleksiyonculukla İlgili bilgi verdi.  
Koleksiyon merakının 1966 yılından 
bu yana devam ettiğine dikkat çe-
ken Mehmet Şimşek, “1966 yılında 
merakla başladığım koleksiyon tut-
kum günümüzde de devam ediyor. 
Koleksiyon tutkum ile vakit geçiri-
yorum ve rahatlılığım. Yine insan-
ları geçmişe yolculuğa çıkarıyorum. 
Günümüzde sosyal medya aracılıyla 
koleksiyonumuzdaki parçaları dün-
ya’ya ulaştırıyoruz. Amacım eskiyi 
gelecek nesillere aktarmak.  Kolek-
siyon tutkumu çocuklara ve gençle-
re de aşıladım.  Çocuklar ve gençler 
koleksiyon ile tasarruf yapmayı öğ-
reniyor. Koleksiyonculuk güzel bir 
hobidir, geçmişi insanlara göster-
mektir, bir nostaljidir” dedi. 
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

İsmim  Mehmet Şimşek. Konya 
Kadınhanı doğumluyum. 1956 do-
ğumluyum. 65’li yıllarda babamın 
işi gereği Selçuklu ilçesine yerleştik. 
Çocukluğum “Eski Garaj” tarafında 
geçti. Eski Kızılay Hastanesi’nin ya-
nında Verem Savaş Dispanseri var-
dı. Onun da yanındaki Necati Bey 
İlkokulu’nda okudum.Asıl mesle-
ğim lokantacılık. Sonrasında resmi 
dairelerde de çalıştım. Elektrik üze-
rine imalat işinde çalıştım. 2004’te 
emekli oldum. Emekli olduktan 
sonra tekrardan lokantacılığa de-
vam ettim.

Sizce koleksiyon nedir?
Tasarruftur, biriktirmektir. Geç-

mişi insanlara göstermektir. Bir dü-
şüncem var bununla alakalı, yapabi-
lir miyim bilmiyorum ama bir sergi 
açmak istiyorum. Tabii bunun için 
büyük bir meblağ gerekiyor. Sadece 
kibrit üzerine olabilir ama diğer eş-
yalarımdan da sergi açmak isterim.  
İnşallah bu konuda Konyamız’da 
bulunan belediye başkanlarımızdan 
destekleri bekliyorum. Elimde bulu-

nan bu ürünleri sergileyerek eskiye 
olan özlemi dindirmek isterim.  ben 
hiçbir şeyi boşa gidermemeye çalı-
şıyorum. 
Her şeyin koleksiyonu olur mu?

Evet, olur. Her şeyin olur. Şu 
anda bende 10 çeşit koleksiyon 
var, belki 10’danda fazladır. Bunlar; 
Kibrit, gazoz kapakları, eski paralar, 
kalemler, kredi kartları, model ara-
ba, sigara paketi, şişe etiketleri gibi 
bir sürü koleksiyonum bulunuyor. 
Herkese koleksiyon oluşturmaları-
nı tavsiye ediyorum. Birde atacak-
ları bir ürünü çevrelerinde kişileri 
araştırarak koleksiyonu olan kişilere 
vermelerini rica ediyorum. Onların 
çöp olarak gördükleri aslında bir 
tarih. Gelecek nesillere bu eşyaları 
aktarmamız gerekiyor. Koleksiyon 
ile dünyanın farklı ülkelerinde ya-
şayan insanlar ile iletişim kurmamız 
sağlanılıyor.

Koleksiyonculuğa nasıl 
başladınız? Koleksiyon tutkusu 

size ne hissettiriyor?
Çocukluk yıllarımda çöplerde 

pul toplayarak koleksiyonerliğe me-
rak sardım. Pul merakı ile koleksi-
yonerliğe başladım. Çocukluktan 
gelen sevdayı şimdilerde devam et-

tiriyorum. Yine Eski Garaj civarına 
gidip gelirken atılan kibrit kutuları-
nı biriktiriyordum. Burada bulunan 
tüm eşyaları kendi gayretim ile top-
luyorum. Sosyal medya adreslerin-
de arkadaşlarımız ile tanışarak takas 
üsülü değişimler yapıyoruz. Şuanda 
koleksiyonumda ağırlık olarak kibrit 
yer alıyor.  Yine gazoz kapakları var.  
Emekliyim vaktimi koleksiyonlarım 
ile uğraşarak geçiriyorum. 

Peki koleksiyon oluşturmak 
isteyenlere ne tavsiye edersiniz?

Öncelik koleksiyon yapmak is-
teyenlere tavsiyem tek dalda iler-
lemeleri.  Yine koleksiyon yaparken 
bilinçli bir şekilde bu işi yapmalarını 
tavsiye ediyorum. Koleksiyon me-
rakı beni dinlendiriyor. Herkese bir 
koleksiyon tutkusu olmasını tavsiye 
ederim.  Koleksiyon sanal ortamdan 
insanı uzaklaştırıyor.

Tam olarak koleksiyonunu 
yaptığınız nesnelerin sayısı var 

mı?
Sadece kibritler iki bini geçiyor. 

Gazoz kapaklarında kullanılmış ve 
sıfır olarak ayrı ayrı var onlar da beş 
yüz civarında. Kalemler bin taneye 
yakın ama arttırmak istiyorum ka-
lemleri. Diğer topladıklarımda bu 

kadar çok yok.
Çevrenizden hobinizle ilgili nasıl 

tepkiler alıyorsunuz?
Çevremde kimileri yaptığım 

hobi merakımı eleştirirken kimile-
ri de destek oluyor. Ellerinde olan 
ama değerlendiremedikleri ürünleri 
bana getirerek benim saklamamı is-
tiyor.Buda beni mutlu ediyor.

Koleksiyon meraklılarına ve 
gençlere tavsiyeniz ne olur?
Gençler, Sosyal medyadan ko-

leksiyonculuğa vakit ayırsınlar. Sos-
yal medyada vakit geçirmektense 
koleksiyon yaparak geçmişlerine 
sahip çıksınlar, günde7-8 saat sos-
yal medyada vakit geçiriyor genç-
lerimiz bunun yerine Koleksiyonla 
uğraşarak sosyal medya bağımlılı-
ğından kurtulabilirler. Paylaşması-
nı bilmek lazım. Mesela bazı gazoz 
kapaklarını sırf takas için elimde tu-
tuyorum. İnsanlar elindeki değerleri 
fazla olsun olmasın, bunları paylaş-
malı, paylaşmayı bilmek lazım. Ben 
belki yüzlerce çocuğa para ve pul 
koleksiyonu yapmayı aşılamışımdır. 
Ben her türlü takası öğretmeyi de 
yapmayı da çok isterim bunlara da 
çok açığım.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ecdat Bahçesine mescit yapılmasını istiyorlar 

Konya’ya kazandırıldığı gün-
den bu yana yoğun ilgi gören 
Kalehan Ecdat Bahçesi ziyaretçi-
lerden  tam not alıyor. Ecdat Bah-
çesine gelen ziyaretçiler parkta 
eksik olan mescidin biran önce 
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 
tarafından yapılmasını istiyor.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin şehre kazandırdığı Selçuklu 
ve Osmanlı mimari örneklerini 
içeren eser Kalehan Ecdat Bahçe-
si yerli ve yabancı turistler tara-

fından yoğun ilgi görüyor.  Parka 
gelen ziyaretçiler geçmişe yolcu-
luğa çıkarıyor. Kalehan - Ecdat 
Bahçesi, toplam 110 bin metre-
karelik alanda bulunuyor. Ese-
rin içinde 12 bin 500 metrekare 
gölet ile etrafında kale burçları 
ve surlar, Osmanlı Sokağı, Boğaz 
Yalısı, Hasbahçe, Selçuklu Hanı 
Konya Mutfağı, kamelyalar ve 
sosyal donatılar bulunuyor.  Park 
ziyaretçiler tarafından tam not 
alıyor

Parka ziyarete gelen ziyaret-
çiler Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve 
ekibinden Kalehan Ecdat Bahçe-
si içerisine ibadetleri yapmak için 
mescit istiyor. Parka gelen ziya-
retçiler, “ Konya Büyükşehir Be-
lediyemiz tarafından Konya’mıza 
kazandıran Kalehan Ecdat Bah-
çesinde ailemiz ve sevdiklerimiz 
ile güzel vakit geçiriyoruz. Parkı 
her ziyaretimizde geçmişe yolcu-
luk yapıyoruz. Ancak bu güzel ve 

muhteşem eseri Konya’mıza ka-
zandıran Konya Büyükşehir Bele-
diyesi yetkililerden parkın içerisi-
ne ibadetlerimizi gerçekleştirmek 
amacı ile mescit yapılmasını isti-
yoruz. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Uğur İbrahim Al-
tay ve ekibinin talebimize olumlu 
cevap vereceğini ve kısa süre 
içerisinde parkın içerisine mescit 
inşaatını gerçekleştireceğini ina-
nıyoruz” ifadelerini kullandılar.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 11 MUHARREM 1441  -  Rûmî: 28 AĞUSTOS 1435

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:57 06:20 12:54 16:27 19:14 20:31
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   16 °C   29 °C

Karaman             13 °C 28 °C 

Aksaray               15 °C  28 °C

Ankara                 15 °C 28 °C
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Hakkari’nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe Üs Bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında EYP patlaması sonucu 
şehit düşen Konyalı Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı’nın cenazesi dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

Konya şehidini uğurladı!
Konyalı Piyade Uzman Onbaşı 

Yasin Sarı, Hakkari’nin Çukurca 
ilçesi Spingin Tepe Üs Bölgesinde 
arama tarama faaliyetleri sırasında 
EYP patlaması sonucu şehit oldu. 
Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı 
(23), Çukurca ilçesi Spingin Tepe 
Üs Bölgesinde arama tarama fa-
aliyeti gerçekleştirildiği sırada el 
yapımı patlayıcının infilak etmesi 
sonucu ağır yaralandı. Piyade Uz-
man Onbaşı Yasin Sarı kaldırıldığı 
Yüksekova Devlet Hastanesinde 
bütün çabalara rağmen kurtarıla-
mayarak şehit oldu. Yasin Sarı’nın 
şehit haberi Konya’da yaşayan ai-
lesine yetkililer tarafından verildi. 
Şehidin evinin önüne taziye çadırı 
kuruldu. 

HAKKARİ’DE ŞEHİT SARI İÇİN 
TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari’nin Çukurca ilçesi 
Sping Üs Bölgesi’nde PKK’lı terö-
ristler tarafından araziye döşenen 
el yapımı patlayıcının infilak etmesi 
sonucu şehit olan Piyade Uzman 
Onbaşı Yasin Sarı için Hakkari’de 
tören düzenlendi.

Akşam saat 23.50’de Hakka-
ri’nin Çukurca ilçesi Sping Üs Böl-
gesi’nde Şehit Piyade Sözleşmeli Er 
Kadir Yıldırım Operasyonu kapsa-
mında icara edilen keşif gözetleme 
faaliyeti esnasında, teröristlerce 
önceden yerleştirilen el yapımı pat-
layıcının infilak etmesi sonucu ağır 
yaralanan Piyade Uzman Onbaşı 
Yasin Sarı tedavi gördüğü Yükse-
kova Devlet Hastanesinde şehit 
oldu.

Konya’nın Selçuklu ilçesi nü-
fusuna kayıtlı Şehit Piyade Uzman 
Onbaşı Yasin Sarı için Hakkari Dağ 
ve Komando Tugay Komutanlı-
ğında düzenlenen törene Hakkari 
Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet 
Başsavcısı İsmet Çınar, Hakka-
ri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ömer pakiş, İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet 
Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, polis 
ve askerler katıldı. İl Müftüsü Fa-
ruk Gürbüz’ün okuduğu duaların 
ardından şehit Sarı’nın naaşı tek-
birler eşliğinde helikoptere taşındı. 
Şehidin cenazesinin Yüksekova’ya, 
oradan da memleketine uğurlana-
cağı belirtildi.

6 AY ÖNCE NİŞANLANDI
2’nci Hudut Tugay Komutanlı-

ğı’nda görevli olan ve Spingin Tepe 
bölgesinde dün gece arama tarama 
faaliyetleri sırasında el yapımı pat-
layıcının infilak etmesi sonucu ağır 
yaralanıp, hastanede şehit olan Pi-
yade Uzman Onbaşı Yasin Sarı’nın 
(23), 1 yıl önce uzman onbaşı ola-
rak göreve başladığı belirtildi. Daha 

önce markette çalışan Sarı’nın, aynı 
iş yerinde çalışan Sedagül Ayhan 
ile yaklaşık 6 ay önce nişanlandığı 
ve seneye düğün yapmayı planladı-
ğı belirtildi.  Acı haberin ardından 
fenalaşan baba Erol ve anne Güli-
zar Sarı ise yakınları tarafından sa-
kinleştirildi.  

ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ 
CENAZESİ KONYA’YA GETİRİLDİ 

2’nci Hudut Tugay Komutanlı-
ğı’nda görevli olan ve  Hakkari’nin 
Çukurca ilçesi Spingin Tepe böl-
gesinde dün gece arama tarama 
faaliyetleri sırasında el yapımı pat-
layıcının infilak etmesi sonucu ağır 
yaralanıp, hastanede şehit olan Pi-
yade Uzman Onbaşı Yasin Sarı’nın 
(23) cenazesi, memleketi Konya’ya 
getirildi. Konya Havalimanı’nda 
3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Ko-
mutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, 
askeri erkan, annesi Gülizar, babası 
Erol Sarı, nişanlısı Sedagül Ayhan 
ile yakınları karşıladı. Tuğgeneral 
Fidan Yüksel, Şehit Sarı’nın nişan-
lısı Sedagül Ayhan’a baş sağlığı 
diledi. Sedagül Ayhan da nişanlısı 
Yasin Sarı’nın bir hafta önce izne 
gelmeyi planladığını ancak ope-
rasyonlar nedeniyle gelemediğini 
söyledi. 

‘ÇİZİLECEK DİYE YÜZÜĞÜMÜ 
TAKMAYA KIYAMADIM’

Gözyaşları içinde cenazeyi bek-
leyen Sedagül Ayhan, nişan yüzü-
ğünün çizilmesinden dahi korktuğu 
için takmaya kıyamadığını söyleye-
rek, ‘’Yüzümüzü takmaya kıyama-
dım çizilecek diye. Ben onun selası-
nı mı dinleyecektim, Allah’ım. Valla 
Yasin değildir o. Yüzüne hasret 
kaldım, kapılarda gözüm kaldı’’ di-

yerek feryat etti. Ayhan’ı yakınları 
sakinleştirmeye çalıştı.  Türk Yıl-
dızları uçağıyla Konya’ya getirilen 
şehit Sarı’nın cenazesi Beyhekim 
Devlet Hastanesi morguna kaldı-
rıldı.  Şehit Yasin Sarı’dan geriye 
nişan töreninde oynarken çekilen 
görüntüleri kaldı. 

Şehit Sarı’nın cenazesi bugün 
ikindi namazından sonra Namaz-
gah’ta kılınan cenaze namazının 
ardından ardından Konya Şehitli-
ği’nde omuzlarda taşınarak dualar 
eşliğinde toprağa verildi. Cenazeye 
Vali Cüneyit Orhan Toprak, Milli 
Savunma Bakanlığı Bakan Yar-
dımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK 
Parti Konya Milletvekilleri Tahir 
Akyürek, Ziya Altunyaldız,  Konya 
İl Jandarma Komutanı  Tuğgeneral 
Şakir Uslu, 3’üncü Ana Jet Üs ve 
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fi-
dan Yüksel, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, İl Emni-
yet Müdürü Şükrü Yaman, Konya 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz,  Çumra Belediye Başkanı 
Halit Oflaz, Konya Esnaf ve Sanat-
kârlar Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak, 
Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi 
Yamlı, Karatay Kaymakamı Abdul-
lah Selim Parlar, Meram Kaymaka-
mı Resul Çelik,  Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya İl Tarım ve Orman 

Müdürü Ali Ergin, Konya Şehit 
Aileleri Derneği Başkanı Recep 
Pekdemir,  Konyaspor Kap-
tanı Ali Çamdalı, İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu, Selçuklu 
Müftüsü Nusret Karabiber 
ile çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. Şehit P.Uzm.Onbç Yasin 
Sarı’nın cenaze namazını İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu 
kıldırdı.

ŞEHİT BABASINDAN 
DUYGUSAL VEDA

Afrin harekatı kapsa-
mında 1083 rakımlı Kelte-
pe’de 1 Mart 2018 günü 
çıkan çatışmada şehit 
olan 8 askerimizden 
biri olan Jandarma 
Astsubay Çavuş Abdul-
lah Taha Koç’un babası 
Ahmet Koç’un babası 
Şehit P.Uzm.Onbç Ya-
sin Sarı’nın tabutuna 
sarılarak gözyaş-
larına hakim 
olamadı. Şe-
hit babası 
A h m e t 
Koç şehit 
P . U z m .
Onbç Ya-
sin Sarı’ya 
seslene-
rek, “Ta-
ha’ma selam 
söyle” ifadele-
rini kullandı. Şe-
hit Babası protokol 
üyeleri tarafından 
teselli edildi.
n MUHAMMED ESAD 
ÇAĞLA
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Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında iyi bir nesil yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Başkan 
Altay, “Öğretmenlerimizin yetiştirdiği bu gençler Türkiye’yi geleceğe taşıyacak” dedi

Konya Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, en çok tercih 
edilen meslek lisesi oldu. Yeni dönemin açılışı Konya protokolünün katılımı ile bu okulda gerçekleştirildi

‘Türkiye’yi geleceğe 
gençlerimiz taşıyacak’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, yeni eği-
tim-öğretim yılının açılışı dolayısıyla 
Zeki Altındağ İlkokulu ve Mehmet 
Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nde düzenlenen program-
larda öğrencilerle ve öğretmenlerle 
bir araya geldi. Büyük ve güçlü Tür-
kiye’nin inşasında iyi bir nesil ye-
tiştirmek için çalıştıklarını belirten 
Başkan Altay, “Bunun için öğretmen-
lerimizin, öğrencilerimizin ve eğitim 
camiamızın bütün desteklerimizle 
yanındayız. Öğretmenlerimizin yetiş-
tirdiği bu gençler Türkiye’yi geleceğe 
taşıyacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, 2019-2020 
Eğitim-Öğretim Yılı açılışı için Zeki 
Altındağ İlkokulu ile Mehmet Tuza 
Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde düzenlenen programlarda 
öğrencilerle buluştu. 
ÖĞRETMENLERİMİZE ÇOK BÜYÜK 

SORUMLULUK DÜŞÜYOR 
Selçuklu Zeki Altındağ İlkoku-

lu’nda düzenlenen ilk programda 
konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Konya’nın çok güçlü, kala-
balık ve heyecanlı bir şekilde eğitim 
öğretime başladığını ifade etti. Eğitim 
kurumlarına bazı bilgilerin anlatıldığı, 
tahtaya bir şeylerin yazıldığı yerler 
olarak bakmadıklarını söyleyen Vali 
Toprak, “Buralar geleceğimizi ema-
net edeceğimiz insanların yetiştiril-
diği yerler. Biz burada her şeyden 
önce öğretmenlerimiz eliyle insan 

yetiştirmeye çalışıyoruz. Kendilerini 
her gün yenileyen, dünyada olup bi-
tenleri yakından izleyen, ilmi ve tek-
nik konularda kendilerini dünyayla eş 
değer kılacak şekilde çaba gösteren 
öğretmenlerimize evlatlarımızı ema-
net ediyoruz. Onun için öğretmen-
lerimize çok büyük bir sorumluluk 
düşüyor” dedi. 

GELECEĞİN BÜYÜK 
TÜRKİYE’SİNDE BU 

ÇOCUKLARIMIZ ÇOK DAHA GÜZEL 
İŞLER YAPACAK 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, yeni eğitim 
öğretim döneminin hayırlar getirme-
si temennisinde bulunarak, bir hayır-
sever tarafından yaptırılan, Selçuklu 
Belediyesi’nin spor salonu ve Büyük-
şehir Belediyesi’nin de çevre düzen-
lemesini yaptığı örnek bir okulda bu-
lunduklarını kaydetti. Başkan Altay 
konuşmasına şöyle devam etti: “Yaz 

tatili boyunca çocukların eğitim öğre-
timden uzak kalmamaları adına ilçe 
belediyelerimiz ve Büyükşehir Bele-
diyesi olarak 100 bin çocukla birlikte 
bir yaz geçirdik. Spor Okullarımız, 
Genç KOMEK Yaz Okulumuz, Bilge-
hanelerimiz, Bilim Kamplarımız, ilçe 
belediyelerimizin spor okullarıyla bir-
likte çocuklarımız yaz tatilini verimli 
bir şekilde geçirdiler ve şimdi de yeni 
bir dönemin başlangıcındayız. Yeni 
dönemim güzellikler getirmesini dili-
yorum. Belediyeler olarak eğitim dö-
neminde de eğitime katkı adına SE-
DEP, Medeniyet Okulu gibi projelerle 
çocuklarımıza destek olmaya devam 
ediyoruz. Amacımız büyük ve güçlü 
bir Türkiye’nin inşasında iyi bir nesil 
yetiştirmek. Bunun için öğretmenle-
rimizin, öğrencilerimizin, eğitim ca-
miamızın bütün desteklerimizle yan-
larındayız. İnşallah geleceğin büyük 
Türkiye’sinde bu çocuklarımız çok 

daha güzel işler yapacak. Öğretmen-
lerimizin yetiştirdiği bu gençler Tür-
kiye’yi geleceğe taşıyacak.” Konya İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük 
de “Konya’da 452 bin 210 öğrenci-
miz, 32 bin 383 öğretmenimiz eğitim 
öğretime başlıyor. Büyük bir eğitim 
ordusuyuz. Çocuklarımızı yetiştirme 
noktasında iddiamız, hedefimiz ve 
fedakarlıklarımız var. Bugün inşallah 
hayırlara vesile olur” diye konuştu. 
Vali Toprak ve Başkan Altay, protokol 
ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi 
içerinde bulunan Selçuklu Mehmet 
Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nde gerçekleştirilen ikinci 
bir programa da katılarak öğrencilerle 
bir araya geldi. Açılış konuşmalarının 
ardından protokol üyeleri tarafından 
okul içerisinde bulunan makine tek-
nolojileri ve metal teknolojileri atölye-
leri gezilerek yetkililerden bilgi alındı.
n HABER MERKEZİ

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak tarafından ödüllendirilen 
İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ödül 
belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük tarafından takdim 
edildi. Mevlana öğretmenevinde 
düzenlenen törende ödül alanlar 
arasında Akşehir ve Yunak İlçe Milli 
Eğitim Müdürleri de yer aldı. Daha 
önce Akşehir’de Milli Eğitim şube 
Müdürlüğü ve Adana Aladağ’da İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü yaparken 
bir çok kez ödül alan Yunak İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ile 

Yunak’ta İlçe Milli Eğitim Müdürü 
iken çeşitli ödülle taltif edilen Akşe-
hir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barba-
ros Topaloğlu, Vali Cüneyit Orhan 
Toprak tarafından ödül Belgesi ile 
taltif edildiler. Müdürlerin ödül bel-
geleri diğer ilçe müdürlerinin de ha-
zır olduğu bir törende İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından 
vali adına takdim edildi.  İl Müdü-
rü Büyük, müdürlere Vali Toprak’ın 
selamını ileterek başarılarının deva-
mını diledi.
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik Anaokulu ve Özel 
Gençlik İlkokulu 2019-2020 Eği-
tim Öğretim yılına farklı bir çalış-
mayla başladı. Eğitimci, ilahiyatçı 
ve aynı zamanda masal anlatıcısı 
Havva Irmak Gençlik Anaokulu 
ve Gençlik İlkokulu öğretmenle-
rine yönelik masal anlatıcılığı eği-
timi verdi. Masalların hangi yaş 
grubuna nasıl anlatılacağını, ne 
tür masalların anlatılması gerek-
tiğini teorik kısmıyla birlikte ma-

sal anlatıcılığı eğitimi kapsamında 
bilgilerini, öğretmenlerle paylaştı. 
Anaokulu Müdürü Aliye Duman, 
masalların halkın toplumsal değer-
lerini, kültürel yapı taşlarını ve ina-
nışlarını içinde barındıran bir sözlü 
kültür ürünü olduğunu belirterek 
Gençlik Eğitim Kurumları öğret-
menlerine sağladığı katkılardan 
dolayı Havva Irmak’a teşekkürle-
rini iletti.
n HABER MERKEZİ

İki ilçenin Milli Eğitim
Müdürü ödüllendirildi

Gençlik’te Masal 
Atölyesi kuruldu

En çok tercih edilen okul oldu
Konya’nın en çok tercih edilen 

meslek lisesi, Konya OSB içerisin-
deki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ilk 
ders zili Konya protokolünün ka-
tılımı ile çaldı. Açılış programında 
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nin, Türki-
ye’de örnek bir okul haline geldiği 
vurgulandı.

Konya Organize Sanayi Bölge-
si içerisinde bulunan ve Konya’nın 
en çok tercih edilen meslek lisesi 
haline gelen Mehmet Tuza Pakpen 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nde 2019-2020 Eğitim-Öğretim 
Dönemi açılış programı gerçekleş-
tirildi. Sosyal tesislerde düzenle-
nen açılış programına Konya Va-
lisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya Sanayi Odası 
ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütük-
cü, Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük, Garnizon 
Komutanı Hv. Tuğgeneral Fidan 
Yüksel, İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman ile bölge sanayicileri, öğ-
renciler ve velileri katıldı.

KÜTÜKCÜ: KONYA’DA 
EN ÇOK TERCİH EDİLEN 
MESLEK LİSESİ OLDU

Programın açılışında konuşan 
Konya Sanayi Odası ve OSBÜK 
Başkanı Memiş Kütükcü, Mehmet 
Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin Konya’nın en 
çok tercih edilen meslek lisesi ol-
duğunu, tercihlerde Türkiye’de 
de kendi alanlarında birincilik ve 

üçüncülük elde ettiğini söyledi. 
2019 LGS Yerleştirme Sonuçları-
na göre tüm alanlarda kontenjan-
ların tamamının dolduğuna işaret 
eden Kütükcü, “Konya’nın en çok 
tercih edilen meslek lisesi olma he-
defimize hep birlikte ulaştık. 2019 
LGS Yerleştirme sonuçlarına göre 
tüm alanlarda kontenjanlarımızın 
tamamı doldu. Konya’da yüzdelik 
dilimler bazında mesleki ve teknik 
eğitim uygulayan okullar arasında 
ilk sırada yer aldık. Ayrıca, Türkiye 
genelinde de sınavla öğrenci alan 
endüstriyel otomasyon ve metal 
teknolojileri uygulayan mesleki ve 
teknik okullar arasında ilk sırada, 
makine teknolojileri uygulanan 
okullar arasında ise üçüncü sırada 
yer aldık” ifadelerini kullandı.

Bu okulun öğrencilerinin Tür-
kiye’deki çok az okulda olan im-
kanlara sahip olduğunu söyleyen 
Kütükcü, okulun avantajları ve 
yapılan yatırımlar hakkında şunları 

aktardı: “2017 yılında proje okulu 
olan lisemize, Konya Organize Sa-
nayi Bölge Müdürlüğümüz tarafın-
dan 4 atölye binası ve sosyal tesis 
kazandırıldı. Büyükşehir Belediye-
miz tarafından 200 kapasiteli öğ-
renci yurdu, Selçuklu Belediyemiz 
tarafından da kapalı spor salonu 
kazandırıldı. Biz burada öğrencile-
rimize, ücretsiz servis, ücretsiz öğle 
yemeği ve yurt imkanı sunuyoruz. 
Okulumuzun organize sanayi böl-
gesi içerisinde yer alması, buradaki 
öğrencilerin staj dönemlerinde ve 
iş hayatlarında daha avantajlı ko-
numda olmalarını sağlıyor. Ayrıca 
buradan mezun olan gençlerimiz, 
kendi iş yerlerini de açabilme im-
kanına sahip oluyorlar. Mezun olan 
öğrencilerimize, Ustalık Belgesinin 
yetki ve sorumluluklarına sahip İş 
Yeri Açma Belgesi veriyoruz.”

VALİ TOPRAK: KONYA’DAKİ 
BİRLİK VE BERABERLİK HERKESE 

NASİP OLMAZ

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak ise, Konya’nın birlikte iş 
yapma özelliğine vurgu yaptı. Şe-
hirdeki bu iş birliğinin herkese 
nasip olmayacağını söyleyen Vali 
Toprak, “Konya’nın farklı bir ya-
pısı var. Ben Konyalıları, pratik 
görüyorum. Konyalı sanayicile-
rimizin, yatırımcı, üretken, giri-
şimci, yeniliklere ve iş birliğine 
açık bir havası olduğunu net bir 
şekilde görüyorum. İşte bunun en 
önemli göstergelerinden birinin 
yeni sezon açılışında bulunuyoruz. 
Organize sanayimizin göbeğinde, 
üretime, sanayiye uygun bir şekil-
de inşa edilmiş bir okulun içinde 
bulunuyoruz. Yine bu iş birliğini 
doğrularcasına hayırseverimiz, 
Büyükşehir Belediyemiz, Selçuklu 
Belediyemiz, bölge sanayicilerimiz, 
buraya büyük yatırımlar yapmışlar. 
Bir hizmet, üretim, eğitim gelişim 
söz konusu olduğunda Konya’da 
iş adamından belediyesine, res-

mi kurumlara, halka kadar herkes 
seferber oluyor. Bu çok büyük bir 
haslettir, herkese nasip olmaz” ifa-
delerini kullandı.

‘KONYA OSB BİZİM 
GÖZBEBEĞİMİZ’

Daha sonra konuşan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ise, bu okuldan me-
zun olacak gençlerin üretime ve 
istihdama katkı vereceğini söyle-
di. Konya’nın birçok alanda Türki-
ye’de öne çıkan illerden bir tanesi 
olduğunu ve bunun devamı için 
de istihdamla birlikte sürdürüle-
bilirliğin önemli olduğunu akta-
ran Altay, “Şehri çok güzel imar 
edebilirsiniz. Ama eğer istihdam 
oluşturamıyorsanız, şehrin sürdü-
rülebilmesi, insanların burada ya-
şayabilmesi mümkün değil. Konya 
OSB bu manada bizim göz bebeği-
miz, müteşebbislerimiz Konya’nın 
ruhuna uygun bir şekilde yeni iş 
yerleri açarak istihdama önemli bir 

katkı sağlıyorlar. Ancak, istihdam-
da en önemli sorunlardan bir tane-
si de nitelikli personel ihtiyacı. Bu 
okulda büyük bir aşkla üretimin bir 
parçası olmaya gelmiş çocuklarımız 
ile bu ihtiyaç kapatılacak. Bu okul-
dan mezun olan çocuklarımız hem 
mevcut işletmelerimizin üretimine 
katkı sağlayacak hem de yeni mü-
teşebbisler olarak şehrimizde yeni 
başarı hikayeleri yazacaktır” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
BÜYÜK’TEN SANAYİCİLERE 

TEŞEKKÜR
Son olarak konuşan Konya İl 

Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük de, okulun ilk yapıldığı zaman 
sadece dersliklerden oluşan bir 
bina olduğunu, bu okulun sanayi 
ile birlikte büyüyerek ete kemiğe 
büründüğünü hatırlattı. Büyük, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: “Okulu-
muz ilk yapıldığı zaman nasıl bir 
model uygulanabilir diye çalışma 
yapmıştık. Ben bugün gelinen nok-
tada Memiş Başkanımızın şahsında 
tüm sanayicilerimize şükranlarımı 
arz ediyorum. Bu okul ete kemiğe 
bürünmüş hale gelirken, sanayi 
ile birlikte bu hale geldi. Kurum 
kültürü, sanayi kültürü çok önem-
liydi. Bunu burada Türkiye’nin bir 
örneği olarak görüyoruz. Başarı-
nın tesadüf olmadığını da bir kez 
daha görüyoruz. Konya artık tüm 
kurumlarıyla başarıya koşuşuyor.” 
Konuşmaların ardından okulun 
sosyal tesisi ve atölye binaları ge-
zildi.
n HABER MERKEZİ
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Yeni eğitim ve öğretim yılı ile birlikte ailelere ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. 
Mevlüt Büyükhelvacıgil, okulun ilk günlerinde öğrencileri yeni alışkanlıklar açısından takip etmek gerektiğini belirtti

Bağımlılıklara karşı 
en güçlü kalkan aile

Yeni eğitim ve öğretim yılı ile 
birlikte ailelere ve öğrencilere tavsi-
yelerde bulunan Yeşilay Konya Şube 
Başkanı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil 
okulun ilk günlerinde öğrencileri 
yeni alışkanlıklar açısından takip et-
mek gerektiğini ifade etti. Yaşı büyü-
yen, yeni bir sınıfa veya okula giden 
öğrencilerin yeni arkadaş grupları 
tarafından kabul görme endişesiyle 
zararlı alışkanlıklara yönelebildiğine 
dikkat çeken Yeşilay Şube Başkanı 
Büyükhelvacıgik, özellikle okulun 
ilk günlerinde öğrenci velilerine ço-
cuklarını yakından takip etmelerini 
tavsiyesinde bulundu 

‘SİGARAYA BAŞLAMA 
NEDENLERİ İÇİNDE YÜZDE 29,1 

ORANDA ARKADAŞ ETKİLİ’
Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. 

Mevlüt Büyükhelvacıgil “Okul, sınıf 
ve yaşın getirdiği bazı değişimler 
okulun ilk günlerinde öğrencilerin 
riskli bir süreç yaşamasına neden 
oluyor. Yapılan araştırmalara göre 
Türkiye’de tütün ürünleri kullanma-
ya başlayanların yüzde 21,6’sı me-
rak, yüzde 29,1’i arkadaş etkisi ve 
29,7’si özentiyi gerekçe gösteriyor. 
Okulların açıldığı günler sosyalleş-
me baskısı nedeniyle öğrencilerde 
duygusal değişimlerin yoğun oldu-
ğu bir dönemdir. Bu yüzden anne 
babaların çocuklarını okula başla-
dıkları ilk günlerde biraz daha yakın-
dan takip etmelerini ve izlemelerini 
öneriyoruz. Çocuklar ancak bu saye-
de riskli dönemi güvenli bir şekilde 
aşabilirler” ifadelerini kullandı. 
‘YEŞİLAY’IN EĞİTİM PROJELERİ 
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR’

Yeşilay’ın okullardaki uygula-
malarıyla da ilgili bilgiler veren Yeşi-
lay Konya Şube Başkanı Dr. Mevlüt 
Büyükhelvacıgil , Türkiye Bağım-
lılıkla Mücadele Eğitim Programı 
(TBM), Okulda Bağımlılığa Müda-
hale Programı (OBM) ve Benim Ku-
lübüm Yeşilay projeleri ile bağım-
lılıklarla etkin mücadele içerisinde 
olduklarını söyledi.  Yeşilay ve Milli 

Eğitim Bakanlığı işbirliğinde her yıl 
10 milyon öğrenciye ulaşan Tür-
kiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim 
Programı (TBM) ile ilgili bilgi veren 
Büyükhelvacıgil, “TBM, Türkiye’nin 
ilk ve tek okul temelli önleme prog-
ramı olma niteliğinde. Türkiye’de 
bu alanın otorite olarak kabul edilen 
uzmanları tarafından hazırlanmış 
bilimsel içeriklere sahip bağımlılık 
önleme programımızın diğer ayırt 
edici özelliği pedagojik bir yaklaşım-
la, farklı yaş gruplarına farklı mo-
düllerin geliştirilmiş olmasıdır. Milli 
Eğitim Bakanlığından gelen bilgiye 
göre 32 bin rehber öğretmen TBM 
uygulayıcı eğitimi almış bulunmak-
tadır. 2014’ten itibaren rehber öğ-
retmenler aracılığıyla uygulanarak 
her yıl 10 milyon öğrenci ve 2 mil-
yon yetişkine ulaşan TBM eğitim-
leri, diğer bakanlıklar ve kamu ku-

rumlarıyla yapılan işbirlikleriyle tüm 
topluma ulaşmaktadır” şeklinde ko-
nuştu.  Yeşilay Konya Şube Başkanı 
Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil Okulda 
Bağımlılığa Müdahale programımı 
hakkında da bilgi vererek   “Rehber-
lik öğretmenlerine, risk grubundaki 
öğrencileri tespit etme ve müdahale 
yetkinliği kazandırılarak, alkol, tütün 
ve maddeyle tanışmış çocuk ve er-
genlerde, bu zararlı alışkanlıkların 
bağımlılığa dönüşmeden müdahale 
edilmesini amaçlıyoruz” dedi. 

‘BENİM KULÜBÜM YEŞİLAY 
PROJESİ TÜM TÜRKİYE’DE 

UYGULANACAK’
Yeşilay’ı bugüne taşıyan en 

önemli faaliyetlerden biri olan Ye-
şilay kollarının günümüzde Yeşilay 
kulüpleri olarak yeniden hayata ge-
çirildiğini ifade eden Dr. Büyükhel-
vacıgil , “Kulüp faaliyetlerinde kul-

lanılmak üzere ilkokul, ortaokul ve 
liseler için ayrı olarak hazırladığımız 
“Yeşilay Kulübü Etkinlik Kitapları” 
bu eğitim öğretim yılı ile birlikte 
kullanılmaya başlayacak. Çocukların 
bağımlılık ve sağlıklı yaşam ile ilgili 
bilgi düzeylerini yükseltmek hem 
kendilerine hem de arkadaşlarına 
bağımlılıklardan korunma ile ilgili 
kazanımlar oluşturmasını sağlamak 
amacıyla geçtiğimiz eğitim yılıyla 
birlikte projemizi hayata geçirdik. 
Proje kapsamında yetiştirdiğimiz 
gönüllü Genç Yeşilay liderleri ile bir-
likte bugüne kadar Yeşilay şubeleri 
vasıtasıyla okullarda gerçekleştirilen 
etkinliklerle 30 binin üzerinde öğ-
renciye ulaştık. 

Projemiz bu yıl 81 ilde 200 okul-
da uygulanarak tüm Türkiye’ye yay-
gınlaştırılacak” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Teknik Üniversite-
si (KTÜN), Savunma Sanayii 
sektörünün geliştirilmesi ve 
bu alanda nitelikli Ar-Ge ele-
manlarının yetiştirilmesini 
amaçlayan Savunma Sanayii 
için Araştırmacı Yetiştirme 
Programına (SAYP) dahil oldu.

Savunma Sanayii Başkan-
lığı (SSB), ASELSAN, ROKET-
SAN, Savunma Teknolojileri 
Mühendislik ve Ticaret AŞ 
(STM) ile Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ara-
sında imzalanan protokolle 
hayata geçirilecek projeyle, 
önde gelen savunma sana-
yii şirketlerinde çalışanların 
Konya Teknik Üniversitesinde 
lisansüstü programlara katıla-
rak savunma alanında nitelikli 
Ar-Ge elemanı olarak yetişti-
rilmesini hedefleniyor. Proje 
ayrıca savunma sanayi şirket-
lerinde çalışan ve üniversite-
de yüksek lisans veya doktora 
programına kayıtlı öğrencile-
rin lisansüstü tezini “Araştır-
ma Projesi” şeklinde yürütül-
mesine de imkan tanıyacak.

‘NİTELİKLİ AR-GE ELEMANI 
YETİŞTİRİLMESİ SAĞLANACAK’

Aralarında ODTÜ, İTÜ, 
Gebze Teknik gibi 35 üniver-
sitenin yer aldığı program, 
savunma sanayii sektörünün 
öncelikleri doğrultusunda ve 
SSB’nin de yönlendirmesiyle 
savunma sanayi şirketleri ile 
üniversiteler arasındaki bilgi 
transferinin daha sistematik 
hale getirilmesini amaçlıyor. 
Üniversitelerde yapılan lisan-
süstü tezlerin, şirketlerin Ar-
Ge ihtiyaçlarına yönelik ola-
cak şekilde yapılandırılması ve 
savunma sanayi sektörünün 
öncelikli alanlarına yönlen-
dirilmesinin öncelik verildiği 
program kapsamında ayrıca, 
lisansüstü eğitim alacak öğ-
rencilerin, savunma sanayi 
şirketleri tarafından sağlanan 
olanaklarla savunma alanında 
nitelikli Ar-Ge elemanı olarak 
yetiştirilmesi sağlanacak.
‘SAVUNMA SANAYİNE YÖNELİK 

ÇALIŞMALAR ÖNCELİĞİMİZ’
Savuma alanında yapılan 

çalışmaların önemli ve önce-
likli konularından biri olduğu-
nun altını çizen Rektör Prof. 

Dr. Babür Özçelik, Konya Tek-
nik Üniversitesi olarak Sanayii 
için Araştırmacı Yetiştirme 
Programına dahil olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Rektör Özçelik, “Gü-
nümüzde savunma sanayi, ül-
kelerin Ar-Ge faaliyetlerine en 
çok kaynak ayrılan sektörlerin 
başında gelmektedir. Özellikle 
yerli ve milli savunma sistem-
lerinin geliştirilerek dışa ba-
ğımlılığın azaltılması ülkelerin 
stratejik hedeflerini gerçek-
leştirmelerinde hayatı önem 
taşımaktadır. Bu bilinçle üni-
versite olarak bizler de özellik-
le savunma sanayine yönelik 
yürütülen işbirliği çalışma-
larına büyük önem vermek-
teyiz ve bu alanda yürütülen 
çalışmalara öncelik vermek-
teyiz. SAYP ile de lisansüstü 
eğitim alan araştırmacılar, iş 
birliği yapılan savunma sana-
yi kuruluşlarında kabul edi-
len proje üzerinde çalışacak. 
Araştırmacılar, protokollerle 
belirlenen koşul ve alanlar-
da ilgili sanayi kuruluşunda 
proje üzerinde çalışırken üni-
versitelerde eğitimlerine de-
vam edecek. Araştırmacılar, 
vaktinin bir bölümünü eğitim 
aldıkları üniversitemizde di-
ğer bölümünü ise ilgili sanayi 
kuruluşunda geçirecek. Araş-
tırmacıların lisansüstü tez ko-
nuları, SSB’nin yönlendirdiği 
alanlarda, üniversite öğretim 
üyeleri ve ilgili sanayi kuru-
luşlarının yetkililerince ve 
ortak olarak belirlenip, SSB 
tarafından onaylanacak ve yö-
netilecek.” dedi.
n HABER MERKEZİ

KTÜN, savunmaya
araştırmacı yetiştirecek

Sınav Koleji yeni eğitim yılına heyecanla başladı

2019-2020 eğitim ve öğre-
tim yılının ilk ders zili çaldı. Mil-
yonlarca öğrenci uzun süren yaz 
tatilinin ardından yeni eğitim 
yılına başlamanın heyecanı ve 
arkadaşlarına kavuşmanın mut-
luluğuyla sınıflarda yerlerini 
aldı. Sınav Eğitim Kurumların-
da 2019-2020 Eğitim öğretim 
yılının heyecanı Özel Meram 
Sınav Okulları’nda ilkokulunda 
da yaşandı. Öğrenciler velileri 
ile birlikte sabahın erken saat-
lerinde okul bahçesini doldur-
du. Öğrenci ve velilere seslenen  
Sınav Koleji İlkokulu Müdürü 
ilhan Bayrakçı, “Yurttaşlığın 
temelinin atıldığı ilköğretimde 
çocuklarımıza her şeyden önce 
bir yaşam biçimi olarak de-
mokrasiyi , Atatürk İlke ve İn-
kılaplarını öğretmeli ve özüm-
semelerini sağlamalıyız. Ancak 
üreten ve yaşama doğrudan 

katılan insanların mutlu olabi-
leceği gerçeğini unutmamalı, 
çocuklarımızın yaşamdan tat 
almalarını sağlamalıyız. Sev-
gili öğrenciler evinizden sonra 
değerli vakitlerinizi ayıracağız 
yuvanız açıldı. Yuvanızda siz 
istemeseniz de saatler, günler, 
yıllar çabucak gelip geçecektir.  

Önemli olan saatleri, günleri, 
yılları lehinize işletebilmekte-
dir. ‘Hedefim güneş, ıskalarsam 
yıldızlardayım’ Geleceğin özgür 
ve kalkınmış Türkiye’sini yara-
tacak olan sizlerin okul önce-
sinden başlayarak tüm eğitim 
sürecinizde başarıdan başarıya 
koşan bireyler olarak yetişme-

nizi diliyorum” dedi. Velilere de 
seslenen Bayrakçı, “Bize ema-
net ettiğiniz, canınızdan çok 
sevdiğiniz sevgili yavrularını-
zı bu çatı altında hiçbir ayrım 
gözetmeksizin eğitmeyi amaç 
edindik. Yüreğimizdeki sevgiyi, 
belleğimizdeki bilgiyi, kişiliği-
mizdeki çizgiyi onlarla paylaşa-

cağımızdan emin olabilirsiniz. 
Bu anlayış ve kararlılıkla beyni-
ni, gönlünü, yüreğini, emeğini 
ve yıllarını eğitime adamış eli 
öpülesi öğretmenlerimize zor 
fakat kutsal görevlerinde ba-
şarılar diliyorum. 2019-2020 
eğitim ve öğretim yılının ülke-
mize, insanlığa hayırlı olmasını 

dileğimle” ifadelerini kullandı. 
Sınav Koleji Yönetim Kurulu 
Üyesi Galip Ünal ’da 2019-2020 
Eğitim Öğretim yılının hayırlara 
vesile olmasını dileyerek, “Yeni 
Eğitim Öğretim Yılının ülkemi-
ze Konya’mıza ve Sınav ailesi, 
öğretmenlerimize, öğrencile-
rimize ve velilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Uzun bir 
tatilin ardından döneme baş-
lamış bulunuyoruz. Konya’da 
çalışmaları ve uygulamaları ile 
öne çıkan Sınav Eğitim Kurum-
ları Yeni Eğitim Öğretim yılında 
başarılarımıza başarı ekleyece-
ğimizi inanıyoruz Öğrencileri-
miz yaz tatili gerçekleştirdiler 
ancak bizler öğrencilerimiz için 
çalıştık. Bütün hazırlıklarımı-
zı tamamladık. Kendimizi yeni 
eğitim öğretim yılına hazır his-
sediyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İlhan BayrakçıGalip Doğan
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Önce polise yumruk attı, sonra kendini kesti
Aksaray’da alkol aldıktan sonra 

yolda giden polis memuruna yum-
ruk atan şahıs daha sonra kendini 
bıçakla kesti. Olay, Büyük Bölcek 
Mahallesi Tiyatro Caddesinde ya-
şandı. Edinilen bilgiye göre, polis 
memuru Lütfü T. (22) yine po-
lis olan arkadaşı İsmail E. (23) ile 
birlikte yolda yürürken karşıdan 
gelen ve aşırı alkollü olan Bilal T. 
(22), polis memuru Lütfü T.’ye 
yumruk attı. Polis memuru neye 
uğradığını şaşırırken Bilal T. olay 

yerinden kaçmaya başladı. Haber 
verilmesi üzerine olay yerine tak-
viye ekip sevk edilirken, bir süre 
devam eden kovalamaca sonucu 
şüpheli park içerisinde kıstırıldı. 
Elindeki bıçakla polislerin müda-
halesine izin vermeyen Bilal T. 
kendini yaralamaya başladı. Birçok 
yerine bıçak vuran Bilal T.’yi ikna 
etmeye çalışan polis ekipleri şah-
sı ikna edemeyince zor kullanarak 
şahsı gözaltına aldı. Bu sırada olay 
yerine gelen Bilal T.’nin arkadaşı 

alkollü olan Furkan Ü. (20) de polis 
ekiplerine mukavemette bulundu. 
Bunun üzerine Furkan Ü. de gö-
zaltına alındı. Şüpheliler Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirildikten sonra ifadeleri alın-
mak üzere Aksaray İl Emniyet Mü-
dürlüğüne götürüldü. Yumrukla 
yaralanan polis memuru Lütfü T. 
ise hastanede tedavi edildi. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. 
n İHA

Kendisinden yaklaşık 2 yıldır haber alınamayan Fatma Uyanık’ı öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 
Mehmet Varlı ve oğlu Vahap’ın yargılanmasına başlandı. Genç kızı görmediklerini söyleyen iki zanlı tutuklandı

Görmediklerini savundular,
cinayetten tutuklandılar!

Karaman’ın Sarıveliler ilçesin-
de, 6 Ekim 2017’den beri haber 
alınamayan Fatma Uyanık’ı (33) 
öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 
Mehmet Varlı (47) ve oğlu Vahap’ın 
(24) yargılanmasına başlandı. Baba 
ve oğul, duruşmadaki savunma-
larında, Fatma Uyanık’ı olay günü 
görmediklerini öne sürdü. 

Sarıveliler ilçesinde yaşayan 
Fatma Uyanık, 5 Ekim 2017 tarihin-
de annesi Zahide Uyanık ile evden 
15 kilometre uzaklıktaki bahçeleri-
ne gitti. Gece buradaki bağ evinde 
kalan anne- kız, sabah bir süre bah-
çede çalıştı. Daha sonra anne Zahi-
de Uyanık, ilçe merkezine döndü. 
Fatma Uyanık havanın kararması-
na rağmen eve dönmeyince yakın-
ları, aramaya çıktı. Sonuç alamayan 
aile, jandarma ve polise giderek, 
kayıp başvurusunda bulundu. Jan-
darma ve AFAD ekipleri, bağ evi-
nin bulunduğu bölgede uzun süre 
arama yaptı; ancak Fatma Uyanık’a 
ait ize rastlamadı. Ekipler, bir süre 
sonra çalışmaları sonlandırdı. Ai-
lenin başvurusu üzerine cumhuri-
yet savcısının talimatıyla geçen yıl 
ilçede bulunan Çevlik Göleti’nde 
tekrar arama başlatıldı. Karaman 
AFAD ekipleri ve Mersin’den gelen 
su altı polisi tarafından yapılan ara-
malarda da Fatma Uyanık’ın izine 
rastlanılmadı.

BABA- OĞUL TUTUKLANDI 
Cumhuriyet savcılığınca bu yıl 

Nisan ayında Fatma Uyanık’ın bu-
lunması için yeniden çalışma baş-
latıldı. Fatma Uyanık’ın kaybolduğu 
dönemlerde bağ evininin bulundu-
ğu bölgedeki baraj inşaatında ça-
lışan Vahap Varlı, babası Mehmet 
Varlı, annesi ve kardeşi ile arkada-

şı şüphe üzerine gözaltına alındı. 
Vahap Varlı’nın, Fatma Uyanık’ın 
bulunması için televizyon kanalın-
da yayınlanan programa katıldığı 
da belirtildi. Fatma Uyanık’ın öl-
dürülüp, toprağa gömülmüş ola-
bileceği şüphesi üzerine Tepeardı 
mevkisinde iş makineleriyle kazı 
çalışması yapıldı. Genç kadına ait 
ize rastlanılmayınca kazı çalışması 
durduruldu. Vahap Varlı ile babası 
Mehmet Varlı, sevk edildiği adliye-
de çıkarıldığı mahkemece tutuk-
landı. 

Cumhuriyet savcılığı tarafın-
dan ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli 
cinsel saldırı’, ‘kişiyi hürriyetten 
yoksun kılma’, ‘suç delillerini yok 
etme’, ‘gizleme veya değiştirme’ 
suçundan iddianame hazırladı. İd-
dianamenin Ermenek Ağır Ceza 
Mahkemesi’nce kabul edilmesinin 
ardından baba ve oğulunun yar-
gılanmasına başlandı. Cuma günü 
görülen dava, yaklaşık 16 saat sür-
dü. 

SUÇLAMALARI KABUL 
ETMEDİLER 

Sanıklardan Mehmet Varlı, sa-
vunmasında, suçlamaları kabul et-
medi. Olay günü baraj inşaatına 10 

kilometre uzaklıkta bulunan Killik 
mevkiindeki tarlasına gittiğini be-
lirten Mehmet Varlı, sulama apa-
ratı arızalandığı için tarlasını sula-
yamadan kendisine ait motosikletle 
ilçe merkezine döndüğünü söyledi. 
Karşılaştığı M.I. adlı arkadaşıyla 
araçla Turcalar mevkisindeki mey-
ve bahçesine gidip, burada alkol 
aldıklarını anlatan Varlı, akşam sa-
atlerinde evine döndüğünü, yemek 
yedikten sonra aynı arkadaşıyla göl 
mevkisinde yeniden içki içtiklerini 
ve eve döndüğünde sarhoş oldu-
ğunu belirtti. Mahkeme heyetinin 
daha önceki ifadeleriyle çelişki ol-
duğunu söylemesi üzerine Varlı, o 
sırada aile bireyleri de gözaltında 
olduğu için baskı yüzünden sağlıklı 
ifade veremediğini öne sürdü. 

TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Vahap Varlı da suçlamaları 

kabul etmeyerek, Fatma Uyanık’ı 
olaydan önce ismen değil simaen, 
daha önce inşaat şantiyesine ait 
araca birlikte binmeleri dolayısıy-
la tanıdıklarını söyledi. Olay günü 
çalıştığı iş yerine ait araçla şantiye 
ve ilçe merkezine birkaç kez gidip, 
geldiğini anlatan Varlı, araçla geri 
manevra yaparken, başka araca 

çarptığını, kaza yerinde araç sahibi 
olmadığı için ayrıldığını sonra şan-
tiyeye gidip, kaza yerine döndüğü-
nü belirtti. Ayaklarındaki çamurun 
ise şantiyede çalışırken olduğunu 
öne süren Varlı, olay günü Uyanık 
ile karşılaşmadığını iddia etti. Şan-
tiyeden ilçeye dönerken, babasına 
ait Turcalar mevkisindeki bahçeye 
elma yemek için uğradığını belir-
ten Varlı, telefon çekmediği içinde 
Killikli mevkisine gidip, internetten 
maaşının hesabına yatıp, yatma-
dığına baktığını söyleyerek, o gün 
neler yaptığını anlattı. Varlı, tahliye 
talebinde bulundu. 

Mahkeme heyetinin, anlattık-
larının önceki ifadeleriyle çelişki 
olduğunu söylemesi üzerine Vahap 
Varlı, o tarihlerde detayı sorulma-
dığı için bazı eksiklerin olabileceği-
ni savundu.

Fatma Uyanık’ın birlikte bahçe-
ye gittiği annesi Zahide Uyanık da 
duruşmada olay günü yaşananları 
anlattı. Duruşmada Fatma Uya-
nık’ın kardeşleri de tanık olarak 
dinlendi. Mahkeme heyeti, sanık-
ların tutukluk hallerinin devamına 
karar verip, duruşmayı erteledi. 
n DHA

Konya’da seyir halindeki oto-
mobilin bagajında oturarak arka-
dan gelen sürücülere el sallayan 
iki çocuğun tehlikeli yolculuğu 
cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Karatay ilçesi Fetih 
Caddesi’nde, trafiğin yoğun ol-
duğu akşam saatlerinde seyir 
halinde olan 42 MA 1336 plakalı 
otomobilin bagajının açık oldu-
ğunu fark eden diğer sürücüler, 

bagajda oturan iki çocuğu gördü. 
Bir sürücünün cep telefonuyla 
kaydettiği görüntülerde, bagaja 
güçlükle sığdığı görülen çocuk-
lar, bir yandan kapağı tutmaya 
çalışırken, bir yandan da diğer 
sürücülere el salladı. Bir süre de-
vam eden bu tehlikeli yolculuk, 
Cemil Çiçek Caddesi girişinde 
sona erdi.
n İHA

Seydişehir ilçesindeki Akçay 
Deresi’ne düşerek mahsur kalan 
köpek, itfaiye ekipleri tarafından 
kurtarıldı. Yenicami Mahallesi 
sakinleri, Akçay Deresi’ndeki kö-
peği görünce itfaiye ekiplerine 

haber verdi. İhbar üzerine gelen 
itfaiye görevlileri, merdiven ile 
indikleri dereden köpeği alıp, kur-
tardı. Köpeğin, veteriner kontro-
lünden geçirileceği bildirildi.
n DHA

Otomobilin bagajından 
sürücüleri selamladılar

Dereye düşen köpeği
itfaiye ekipleri kurtarıldı 

Kalorifer dairesinde ölü bulundu
Kulu ilçesinde bir kişi apartma-

nın kalorifer dairesinde ölü olarak 
bulundu. Edinilen bilgiye göre, 
Kulu’nun Kemaliye Mahallesinde 
bir sitenin kalorifer dairesinde bu-
lunan kalorifer kazanında temizlik 
ve bakım yaptığı iddia edilen Ömer 
Altunay (68), sabah saatlerinde ka-
lorifer dairesine geldi. Bir ara çar-
şı merkezine gidip gelerek tekrar 
temizliğe devam ettiği belirtilen 
Altunay’a aynı apartmanda ikamet 
eden bir vatandaş çay vermek iste-
di. Kalorifer dairesine inen vatan-
daş, Ömer Altunay’u elindeki su 
hortumu açık yerde yatıyor gördü. 
Yaşlı adama seslenen apartman 
sakini, cevap alamaması üzerine 
komşulardan yardım istedi. Olayın 
bildirilmesi üzerine adrese polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan 
kontrolde Altunay’ın hayatını kay-
bettiği tespit edildi. Olay yerine ge-

len Cumhuriyet Savcısı tarafından 
yapılan incelemenin ardından şah-
sın cansız bedeni morga kaldırıldı. 
Altunay’ın cenazesi kesin ölüm se-
bebinin belirlenebilmesi için Anka-
ra Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
n İHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Konya’nın Karma Endüstri Bölgesi ilan edileceğini duyurmasının ardından 
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya sanayisinin gelişmesi için 1,5 milyon metrekarelik alanı Milli Emlak’a devrediyor

Sanayi için 1,5 milyon
metrekare arsa veriliyor

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank’ın yeni kurulan Konya 
ASELSAN’dan sonra etrafının 
Karma Endüstri Bölgesi ilan edile-
ceğini duyurmasının ardından yap-
tığı değerlendirmede, “ASELSAN 
Konya’nın bulunduğu arazi, Bü-
yükşehir Belediyesi’ne ait bir ara-
zi ve bedelsiz olarak Milli Emlak’a 
devredilmişti. ASELSAN’a tahsisi 
gerçekleştirildi. Şimdi bu bölgede 
bulunan 1,5 milyon metrekarelik 
araziyi, yine Konya sanayisinin ge-
lişimi için Milli Emlak\’a devredi-
yoruz. Konya’da böyle önemli bir 
yatırımın başlangıcını yaptıkları 
için Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
Sayın Murat Kurum’a, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa 
Varank’a, ASELSAN’a ve Konyalı iş 
adamlarımıza teşekkür ediyoruz” 
dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’ın Konya hakkında verdiği 
müjdelerle ilgili değerlendirme-
lerde bulundu. Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa Varank, 2019 
TEKNOFEST kapsamında üniversi-
teler ve liseler arasında düzenlenen 
roket yarışması için geldiği Aksa-
ray programı sonrasında Kulu’da 
incelemelerde bulunarak; Konya 
ASELSAN yatırımları, ASELSAN 
arazisinin etrafındaki bölgenin Kar-
ma Endüstri Bölgesi ilan edilmesi 
ve Kulu Organize Sanayi Bölgesi 
yatırımı hakkında açıklamalarda 
bulunarak müjdeler vermişti. 

‘KONYA’YA NİTELİKLİ SANAYİ 
KURULUŞLARI VE NİTELİKLİ ÜRETİM 

GELECEK’
Konuyla ilgili değerlendirmeler-

de bulunan Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 

yeni kurulan ASELSAN Konya’nın 
Konya için önemli bir başlangıç ol-
duğunun altını çizerek, “ASELSAN, 
Konyalı iş adamlarımızla birlikte 
Konya’da önemli bir yatırım ger-
çekleştiriyor. Konya sanayisi; bilim 
ve teknolojiye ulaşması, bilgi biriki-

minin artması açısından önemli bir 
mesafe kat ediyor. ASELSAN Kon-
ya’nın bulunduğu arazi, Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait bir arazi ve bedel-
siz olarak Milli Emlak\’a devredil-
mişti. ASELSAN\’a tahsisi gerçek-
leştirildi. Şimdi bu bölgede bulunan 

1.5 milyon metrekarelik araziyi 
yine Konya sanayisinin gelişimi için 
Milli Emlak\’a devrediyoruz. Ve bu 
bölgede bir Karma Endüstri Sanayi 
Bölgesinin kurulmasını bakanımız 
açıkladı. Konya’da böyle önemli 
bir yatırımın başlangıcını yaptıkları 
için Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
Sayın Murat Kurum’a, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa 
Varank’a ve ASELSAN’a ve Konyalı 
iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz. 
Konya, bu modelle aslında yeniden 
bir araya gelmeyi, birlikte iş yap-
ma kapasitesini tüm Türkiye’ye 
duyurmuş oldu. Karma Endüstri 
Bölgesiyle birlikte inşallah Kon-
ya’mıza nitelikli sanayi kuruluşları 
ve nitelikli üretim gelecek. Böylece 
Konya’nın üretimi için de önemli 
bir AR-GE ve teknolojiye de sahip 
olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” açıklamalarına 
yer verdi.
n HABER MERKEZİ

Konya, Karma Endüstri Bölgesi oluyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, “Konya ASEL-
SAN’ın arazisini, karma endüstri 
bölgesi ilan etmek istiyoruz. Kon-
yalıların böyle bir talebi vardı. İn-
şallah müracaatlarını yaptılar, biz 
de bunun takipçisi olacağız” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Konya ASEL-
SAN’ın arazisini, etrafındaki böl-
geyi de bir karma endüstri bölgesi 
ilan etmek istiyoruz. Konyalıların 
böyle bir talebi vardı. İnşallah mü-
racaatlarını yaptılar, biz de bunun 
takipçisi olacağız. Konya ASELSAN 
ile beraber etrafını karma endüstri 
bölgesi haline getireceğiz.” dedi.

İstanbul Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 
kapsamında ROKETSAN desteğiy-
le Aksaray’da düzenlenen, üniver-
site ve lise öğrencilerinden oluşan 
79 takımın mücadele verdiği roket 
yarışlarını izleyen Varank, daha 
sonra Konya’nın Kulu ilçe Beledi-
yesini ziyaret etti.

Burada, Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Konya Milletvekili Abdullah 
Ağralı ve ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Çelik ile bir 
araya gelen Varank, toplantının ar-
dından gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, ASELSAN ve Konya Savun-
ma Sanayi AŞ ortaklığında Aselsan 

Konya Silah Sistemleri AŞ’nin ku-
rulduğunu hatırlattı.

‘SANAYİCİLERİMİZLE BERABER 
ÜRETECEK VE DÜNYAYA SATACAK’

Konya’nın üretken, çalışkan sa-
nayicilerinin ASELSAN ile özellikle 
yüksek katma değerli ve yüksek 
teknolojili ürünler üreterek hem 
yurt içi hem de yurt dışına satma-
larını beklediklerini dile getiren 
Varank, şöyle devam etti: “Konya 
ASELSAN çok önemli bir girişim. 
Ayrıca ASELSAN’ın Sivas’ta uygu-
ladığı bir model var. Orada optik 
sistemlerle ilgili çok başarılı so-
nuçlar elde ettiler ve tüm dünya-
ya Sivas’tan optik sistemler ihraç 
ediyorlar. Burada da ASELSAN, 

özellikle stabilize silah sistemleri 
ve yüksek teknolojili silah sistem-
lerini inşallah Konyamızda, Konyalı 
iş adamlarımızla, sanayicilerimizle 
beraber üretecek ve dünyaya sata-
cak. Konya ASELSAN’ın arazisini, 
etrafındaki bölgeyi de bir karma 
endüstri bölgesi ilan etmek istiyo-
ruz. Konyalıların böyle bir talebi 
vardı. İnşallah müracaatlarını yap-
tılar, biz de bunun takipçisi olaca-
ğız. Konya ASELSAN ile beraber 
etrafını karma endüstri bölgesi ha-
line getireceğiz. Konya sanayisini 
dönüştürmek, yüksek teknolojiyle 
ve katma değerli üretim yapar hale 
getirmek istiyoruz.”

‘KULU’YA YENİ BİR ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİ KAZANDIRACAĞIZ’
Varank, Kulu Organize Sana-

yi Bölgesi’ne ilişkin çalışmalara 
da değinerek, şunları kaydetti: 
“Bu manada yer tespiti yapıldı. 
Kulu’nun müracaatlarını bakan-
lık olarak aldık. İnşallah Kulu’yu 
da uzunca bir süredir bekledikleri 
organize sanayi bölgesiyle buluş-
turmak istiyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde bunu inşallah yatırım prog-
ramına alacağız ve Kulu’ya yeni 
bir organize sanayi bölgesi kazan-
dıracağız. Bildiğiniz gibi Kulu’nun 
yatırımcıları var, yurt dışında yaşa-
yan soydaşlarımız var. Onlar kendi 
memleketlerine yatırım yapmak 
istiyor. Bu manada Kulu’da bir iş 
imkanı olmuş olacak. Hem çalışan-
lar için ekmek kapısı olmuş olacak 
hem de gelip burada yatırım yap-
mak isteyen vatandaşlarımıza bir 
fırsat tanımış olacağız.” Büyük-
şehir Belediye Başkanı Altay ile 
önümüzdeki dönemde müjdelerini 
verecekleri bazı konuları da konuş-
tuklarını aktaran Varank, “Özellik-
le akıllı mobilite paylaşımı, bisiklet 
ve scooter tarzı uygulamaları nasıl 
geliştirebilir, Konya’yı bu manada 
Türkiye’nin öncüsü haline getire-
biliriz, bunları da görüştük. İnşal-
lah önümüzdeki dönemde Konya-
mıza güzel müjdeler vereceğiz.” 
ifadelerini kullandı.
n AA

Doğan Çanta’nın araba 
kazandıran kampanyası ta-
mamlandı. Kampanya sonrası 
yapılan çekilişle, arabayı kaza-
nan isim Ünal Şen oldu. Konya 
merkezden başlayıp 4 şehirde 
ayakkabı, spor ve giyim sektö-
ründe 16 mağazası ile hizmet 
veren ve 300 kişiye istihdam 
sağlayan Doğan Çanta’nın ara-
ba kampanyasının talihlisi belli 
oldu. Yoğun katılımın olduğu 
araba kampanyasında kazanan 
kişinin ismi çekilişle belirlendi. 
Çekiliş sonrası araç Ünal Şen’e 
çıktı. 

Aracını teslim alan Ünal 
Şen, böyle güzel bir kampan-
ya düzenledikleri için Doğan 
Çanta ailesine teşekkür ede-
rek, “Yıllardır alışveriş yaptığı-
mız güzel bir markamız. Biz de 
umutla çekilişe katıldık. Araba 
bize nasip oldu. Bize bu mutlu-
luğu yaşatanlara tekrar teşek-

kür ediyoruz” diye konuştu. 
Talihli Ünal Şen’e kazandı-

ğı hediyenin anahtarını teslim 
eden Doğan Çanta Yönetim 
Kurulu Üyesi Taner Doğan, 
insanlara böylesine mutluluk 
yaşatmaktan dolayı mutluluk 
duyduklarını ifade etti. 

Yatırımlarının aralıksız sü-
receğini dile getiren Taner Do-
ğan, “4 Şehirden sonra Adana 
ve Ankara’da da büyük met-
rekareli mağaza açmak için 
girişimde bulunuyoruz. Yakın 
zamanda Anadolu’nun büyük 
bölümünde yer alma arzusun-
dayız. Uluslararası ve ulusal 
markaları müşterileri ile buluş-
turuyoruz. Doğan Çanta olarak 
yeni kampanyalar düzenlemek 
için planlamalar yapmaya de-
vam ediyoruz” diyerek, kam-
panyaya katılan tüm müşterile-
rine teşekkür etti. 
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Muharrem Ayının 10. Gü-
nünde Şoförler Odası tarafın-
dan Konya Kamyon garajı ve 
taksici esnafına aşure ikram 
edildi. Aşureye dağıtımına ilgi 
yoğundu. Aşure dağıtımı hak-
kında bilgi veren Konya Şoför-
ler Odası Başkanı Ahmet Şen, 
“Muharrem Ayının 10. Günü 
olan 9 Eylül Pazartesi günü oda 
olarak, kamyon garajı esnafı-
mıza, şoförlerimize ve vatan-
daşlarımıza aşure ikram ettik. 
Kamyon garajından sonra taksi 
duraklarındaki esnaflarımızla 

buluşarak onlara da aşure ik-
ram ettik. Nuh aleyhisselam-
dan bugüne kadar süregelen bu 
anlamlı ve güzel geleneğimizi 
birilikte yaşamış olmanın mut-
luluğu içindeyiz. Bu vesile ile 
kardeşiz. Birlikteyiz. Anlayışıyla 
hareket ediyoruz. Allah’tan ül-
kemizin, milletimizin ve İslam 
âleminin birlik ve beraberliğini 
bozmasın diyerek, muharrem 
ayını kutluyor, Kerbela şehitle-
rimizle birlikte tüm şehitlerimi-
zi rahmetle anıyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Doğan Çanta, 100 liraya
araba sahibi yaptı

Şoförler Odası esnafa 
aşure ikramında bulundu

Geçtiğimiz çarşamba günü Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Uğur İbrahim Altay’ın Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde düzenlediği ba-
sın toplantısına gazetemizin Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, yazı 
işleri müdürlerim ve gazetede bera-
ber mesai harcadığımız büyükleri-
mizle birlikte katıldık. Uğur Başkan 
salona geldiğinde biz basın mensup-
ları ile tek tek ilgilenerek programa 
başladı. Basın toplantısı sırasında 
Uğur Başkanın A takımı içerisinde 
yer alan birçok isim de salonda hazır 
bulundu. 

Uğur Başkan ilk olarak Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Konya ziyareti-
ni değerlendirdikten sonra Konya’da 

devam eden projelerin son durumu 
hakkında bilgi verdi. Başkanımızın 
düzenlediği program da çok bilgi-
lendirici oldu. Uğur Başkan, Selçuklu 
Belediye Başkanlığı görevindeki ça-
lışma azim ve başarısını Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı görevinde de 
kararlılıkla devam ettiriyor. Özellikle 
Uğur Başkan başta Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş olmak üzere tüm ilçe belediye 
başkanları ile oldukça koordineli bir 
şekilde çalışıyor.

Bu şehre hizmet etmek için uğ-
raşan eski başkanlardan ve şu anda 
görev başında olan başkanlarımız-

dan Allah razı olsun. Bu 
şehirde yaşayan biz va-
tandaşlar ve gazeteciler 
de başkanlarımıza çalış-
malarında, projelerinde 
destek olarak güzel 
işler ortaya çıkmasında 
katkı sağlamalıyız. Sos-
yal medya ve yaygın 
basında Konya ile ilgili 
yapılan kötü algıları yık-
mamız gerekiyor. 

Şehirde yaşayan bir genç ve 
genç bir gazeteci olarak Uğur Başka-

nım ile önemli olduğunu 
düşündüğüm birkaç 
fikrimi paylaşmak istiyo-
rum. 2-6 Mayıs 2019 ta-
rihleri arasında Konya’da 
TRT’nin ev sahipliğinde, 
Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’nin katkılarıyla, 
“TRT Radyo Günleri” 
düzenlenmişti. Bu prog-
ramın 7-17 Aralık 2019 
tarihleri arasında yeni-

den düzenlenmesinin Hz. Mevlâna 
başta olmak üzere Konya’nın tanıtımı 

açısından önemli olduğunu düşünü-
yorum. Radyoların yanı sıra yaygın 
televizyon ve ajansların katılımı ile 
bir program düzenlenmesinin faydalı 
olacağına inanıyorum. Sayın Başka-
nımın bu projeyi değerlendireceğine 
yürekten inanıyorum. Uğur Başkan 
ve ekibini Konya’ya hizmet konusun-
da gösterdikleri gayretten dolayı teb-
rik ediyor ve çalışmalarında başarılar 
diliyorum.

YEREL MEDYADA ÇALIŞAN 
MUHABİRLER TEŞVİK BEKLİYOR

Sektöre girdiğim 4. yıldan beri 
bir hayalim var. Konya’mızda 14 
yerel gazete ve 4 televizyon kanalı 
bulunuyor. Bu kurumlarda çalışan 
meslektaşlarımızın çoğu genç. Bu 

meslektaşlarımızın çoğu ileride basın 
sektörünün önemli temsilcileri ola-
caklar. Sanayi, tarım, turizm ve STK 
şehri olan Konya’da özellikle basın 
sektörü teşvik konusunda destek 
bekliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir 
başta olmak üzere Türkiye’nin diğer 
illerinde düzenlenen ödül törenleri 
ile gazetecilik mesleğine gönül veren 
isimler teşvik ediliyor ve ödül alan 
gazeteciler ve muhabirler meslek 
hayatlarına ait güzel anılar biriktiriyor-
lar. İnşallah Konya’mızda da bu tarz 
etkinliklere üniversiteler, belediyeler, 
odalar ve sivil toplum kuruluşları ge-
reken önemi verir de güzel çalışmalar 
ortaya çıkar. 

Selametle kalın…

UĞUR BAŞKANIN AZMİ

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA
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ZAYİ
Nufüs cüzdanımı ve b sınıfı ehliyetimi kaybettim hükümsüzdür.

MEHMET LİMAN

TC.21461367808

Z-519

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

10 EYLÜL 2019

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNA VE CNC DİK İŞLEM 

* CNC TORNA VE CNC İŞLEME 

MERKEZİ OPERATÖRLERİ

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

Yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Günün 3’te 1’ini okulda geçiren çocuklar için bilgi kadar sağlıklı beslenmenin de 
önemli olduğunu belirten Naturel Grup Diyetisyeni Nur Açlan, çocuklar için hazırladıklarını menülerin detaylarını paylaştı 

Sağlıklı beslenmeliler

2019-2020 eğitim-öğretim 
yılının başlamasıyla birlikte ço-
cukları da okul heyecanı sardı. 
Çocuklar eğitim görmek için oku-
la giderken, bilgiyle donanmak 
kadar okuldaki beslenmeleri de 
önemli bir konu. Çünkü okula gi-
den öğrenciler günün 3’te 1’ini 
okulda geçiriyorlar. Bu anlamda 
öğrencilerin kalitesiz beslenme-
ye maruz kalmamaları adına, 
diyetisyenler çeşitli programlar 
hazırlayıp, önemli tavsiyelerde 
bulunuyorlar. Bu konuda titiz ve 
profesyonel bir yemek hizmeti 
veren Naturel Grup, okula giden 
çocukların gelişimine uygun, hij-
yenik gıdalar tüketmesini sağlı-
yor. Konuyla ilgili bilgiler veren 
Naturel Grup Diyetisyeni Nur 
Açlan, öğrenciler için özel hazır-
ladıkları beslenme reçetesini an-
lattı.  

Okul çağındaki çocuklar nasıl 
beslenmeli ve çocukların sağlıklı 
beslenmesi için siz nelere dikkat 
ediyorsunuz?

Sağlıklı, yeterli ve denge-
li beslenme her yaş grubu için 
önemlidir. Özellikle de çocuklar 
için büyük önem arz eder. Okul 
çağındaki öğrenciler günün nere-

deyse 3/1 ini okulda geçirdikleri 
için sağlıklı beslenme detayına 
dikkat etmesi gerekir. Sayın ebe-
veynler çocuklarınızın eğitimleri 
kadar yedikleri besinlerde dik-
kat edilmesi gereken konuların 
başında gelir. Çocuklar besin 
seçimleri konusunda okul arka-
daşları, öğretmenleri hatta sos-
yal medyadan ve anne babadan 
etkilenebilirler. Okul çocukları 
farkında olmadan kalitesiz bes-
lemeye maruz kalabiliyor. Biz di-
yetisyenler bunun için önlem alıp 
sağlıklı beslenme programları 
hazırlıyor, Ana öğünlerini dikkate 
alırken ara öğünlerine de dikkat 

edilmesi gerektiği vurguluyoruz. 
Çocuklar için sağlıklı beslenme 
tabakları hazırlayarak hem alma-
sı gereken enerjiyi tamamlayıp 
hem de alması gereken besin 
öğelerine dikkat ediyoruz. Dü-
zenli bir sabah kahvaltısı, öğle 
yemeği ve ara öğünlerini besin 
değeri açısından en kalite şekilde 
öğrencilere sunuyoruz.

Okul da her öğrenciye hitap 
edilen menüleriniz var mı? 

Her öğrencinin yiyebileceği 
açık büfe konseptimizle ailelerin 
gözü arkada kalmayacak şekilde 
her yaş grubuna hitaben menüle-
rimiz özenle hazırlanıyor. Kaç yaş 
grubu neleri daha fazla neye göre 
tükettiklerini gözlemlerimizle 
öğrenebiliyoruz. 

Menülerinizdeki hassasiyetle-
riniz nelerdir?

En önemli husus bizim için 
yemediğimiz hiçbir ürünü hiçbir 
öğrenciye yedirmiyoruz. Öğren-
cilere Her şeyi doğal olarak katkı 
maddesiz şekilde öğünlerine su-
nuyoruz. Satın alınan tüm ürün-
ler gıda kontrol raporlarını gör-
meden raporları teyit etmeden 
hiçbir ürünü almıyoruz. Ayrıca 
öğrencilerin günlük kalori ihtiya-

cına uygun menüler hazırlayarak 
daha sağlıklı beslenmelerini sağ-
lıyoruz. 

Naturel Yemek olarak misyo-
nunuz ve vizyonunuz nedir?

Adımızdan da anımsatmış 
olursak doğal olan her şeyi en ka-
liteli, sağlıklı ve hijyenik şartlar-
da her bireyin gelişimine uygun 
besin değerini karşılayacak ev ta-
dında ürünler tüketmesini sağla-
maktır. Kişilerin istek ve beklen-
tilerini en iyi şekilde öğünlerine 
sunmaktır.

Öğün menüleriniz nasıl ayar-
lanmıştır?

Menülerimiz her birey bir 
öğünde alması gereken kar-
bonhidrat, protein ve yağ besin 
gruplarının tamamını alabilmesi 
şeklinde ayarlanmıştır.

Öğrencinin okulda sağlık-
lı beslenmesine katkı sağlaması 
açısından neler yapıyorsunuz?

Öğrencilerin doğal beslenme-
leri bizim için en önemli noktadır. 
Ana ve ara öğünlerinİ düzenleyip 
en sağlıklı şekilde öğrencilere su-
narken sağlıklı beslenme için da-
nışmanlık hizmetini de her daim 
öğrencilerimize sunuyoruz.
n NAZİFE ARSLAN 

Konya’dan 8 firma birlikte 
30 ülkeden 350 katılımcının 
yer aldığı SIGN İstanbul 2019, 
70 milyon dolarlık ticarete ev 
sahipliği yapacak. Endüstriyel 
reklam ve dijital baskı dünya-
sı, 19 – 22 Eylül tarihlerinde 
gerçekleşecek olan 21. Ulusla-
rarası SIGN İstanbul fuarında 
buluşuyor. Konya’dan Evelux, 
Gülmenak Reklamcılık, Harf-
Mak, Lion Grup Reklam, Med-
ya Pamir, Mekanix Makine, 
Reklamane ve Şamma Maki-
ne’nin de aralarında olduğu 
Türkiye’nin lider firmaları ile 
bu alandaki küresel markalar, 
yeni teknolojilerini ve inovatif 
uygulamalarını SIGN İstanbul 
2019’da sergileyecek. 

Tarsus Turkey tarafından 
Tüyap Beylikdüzü’nde gerçek-
leştirilecek olan, alanının Av-
rasya’daki en büyük fuarı SIGN 
İstanbul, “Dijital Baskı, Tekstil 
Baskı, Sign Teknolojisi, Görsel 
İletişim, LED & LED Ekran, 
Endüstriyel Baskı, 3D Baskı 
ve Promosyon” ana başlıkları 
altında en yeni ürün, makine, 
malzeme, ekipman ve tekno-
lojilere ev sahipliği yapacak. 

Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afri-
ka, Orta Doğu ve Orta Asya’yı 
içine alan geniş bir coğrafyada 
milyarlarca dolarlık pazarın en 
önemli ihtisas buluşması olarak 
nitelendirilen SIGN İstanbul’da 
bu yıl aralarında Konyalı firma-
ların da olduğu 30 ülkeden 350 
katılımcı yer alıyor. Çoğunluğu 
doğrudan alıcı konumunda-
ki yurt içi ve yurt dışından 22 
bin 500 profesyonelin ziyaret 
edeceği organizasyon süresin-
ce, 70 milyon dolarlık ticaretin 
gerçekleşmesi bekleniyor.

ANADOLU’DAN BİNLERCE 
ALICI GELECEK

SIGN İstanbul fuarının 
organizatörü Tarsus Turkey 
tarafından, bu yılki fuara özel 
olarak geliştirilen katılımcı – 
satın almacı buluşmalarına 
yönelik Hosted Buyer progra-
mı sayesinde, dijital baskı ve 
endüstriyel reklam sektörünün 
Anadolu genelindeki büyük 
alıcıları, özel olarak fuara davet 
edilerek, katılımcı firmaların 
standlarında doğrudan birebir 
görüşmeler yapmaları sağla-
nacak.
n HABER MERKEZİ

Konyalı endüstriyel 
reklamcılar fuarda

Nur Açlan
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Elmas – Mehmet Çeçen çiftinin oğulları Ekrem ile Yadigar – İsmet Demir 
çiftinin kızları Esra, düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya’da Demirci 
ve Kara ailelerinin düğününe katılarak genç çiftin nikahına şahitlik etti

Arslan ve Ulusan aileleri evlatlarının mürüvvetini görme mutluluğu yaşadı. Düzenlenen 
törende Arslan ve Ulusan ailesini sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Müzeyyen-İsa Çiçekli çiftinin kızları Meltem Hanım ile Fadimana-Osman 
Akın çiftinin oğulları Zeki bir ömür boyu mutluluğa ‘evet’ dedi

Esra – Ekrem çifti
dünyaevine girdi

BBP Genel Başkanı 
Destici nikah şahidi oldu

Yasemin ve Sefa 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Meltem Hanım ile Zeki
düğün sevinci yaşadı

Çeçenoğlu Turizm 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Çeçen’in oğlu 
Ekrem ile Müteahhit İs-
met Demir’in kızı Esra 
hafta sonunda yapılan 
görkemli düğün töre-
ni ile dünyaevine girdi. 
Dünürler Elmas-Mehmet 
Çeçen ve Yadigar-İsmet 
Demir çiftleri Karatay 
Atiker Deluxe Salonunda 
yapılan düğün töreninde 
davetlilerle yakından il-

gilenirken genç çift Esra 
ile Ekrem’in mutluluğu 
gözlerinden okunuyordu. 
Turizm ve inşaat camia-
sını buluşturan düğünde 
birbirinden renkli kare-
ler oluşurken davetlilere 
geleneksel Konya pilavı 
ikram edildi. Hayatlarını 
birleştiren Esra-Ekrem 
Çeçen çiftine ömür boyu 
mutluluklar diler, ailele-
rini tebrik ederiz.
n HABER MERKEZİ  

Büyük Birlik Partisi (BBP) 
Genel Başkanı Mustafa Des-
tici, Konya’da nikah şahitliği 
yaptı. Destici, şehir merke-
zindeki bir düğün salonunda, 
Selçuk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Demirci’nin kızı 
Sümeyye Demirci ile BBP 
Selçuklu İlçe Başkanı Harun 
Kara’nın oğlu Abdülkadir Ka-
ra’nın düğününe katıldı. Çiftin 
nikah şahitliklerini, BBP Ge-
nel Başkanı Mustafa Destici, 

AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun ile Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Cem Zorlu yaptı. 
Genç çiftin nikahını Konya İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu 
kıydı. Destici, buradaki ko-
nuşmasında, genç çiftlerin 
önemli gününde yanlarında 
olmaktan gurur duyduğunu 
belirterek, çifte ömür boyu 
mutluluk diledi. Destici, evli-
lik cüzdanını geline verdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Asuman – Ahmet Arslan çifti-
nin kızı Yasemin ile Hacer-Ekrem 
Ulusan çiftinin oğlu Sefa, Bizim 
Ora Kır Düğün Bahçesinde düzen-
lenen düğün töreni ile dünyaevine 
girdi. Gerçekleşen düğün törenine 
her iki ailenin yakınları ve seven-
leri katıldı. Aileler misafirlerini 
kapıda karşılayarak ‘Hayırlı Olsun’ 
dileklerini kabul etti. Mutlu günle-
rinde kendilerini yalnız bırakma-
dıkları için akrabalarına, dostlarına 
teşekkür etti. Davetlilere gelenek-
sel Konya   pilavı ikram edildi. Ye-
nigün Gazetesi olarak Yasemin ve 
Sefa’ya bir ömür boyu mutluluklar 
dilerken, ailelerini tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çiçekli ve Akın aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. Müzeyyen-İ-
sa Çiçekli çiftinin kızları Meltem 
Hanım ile Fadimana-Osman Akın 
çiftinin oğulları Zeki bir ömür boyu 
mutluluğa ‘Evet’ dedi. Atiker De-
luxe Kır Düğün Bahçesi’nde ger-
çekleştirilen düğünde Çiçekli ve 
Akın ailelerini akrabaları, seven-
leri ve dostları yalnız bırakmadı. 
Düğünde davetlilere geleneksel 
Konya düğün pilavı ikramında 
bulunuldu. Çiçekli ve Akın aileleri 
davetlilerle tek tek ilgilenirken, da-
vetlilerin hayırlı olsun temennileri-

ni kabul ettiler. Yenigün Gazetesi 
olarak Çiçekli ve Akın ailelerine 
hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, 

genç çifte iki cihan saadeti diliyo-
ruz.
n MEVLÜT EGİN
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Karatay Belediyesi, bu yıl ilkokul 1’inci sınıfa başlayan Karataylı bütün çocuklara okul çantası, beslenme çantası ve 
kırtasiye malzemesinden oluşan desteğini 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Dönemi’nin ilk gününde verdi

Mini mini birlere 
Karatay hediyesi

Bu yıl ilkokul 1’inci sınıfa baş-
layan Karataylı minik öğrenciler, 
Karatay Belediyesi’nin hediyeleriyle 
sevindi. İlkokulla tanışan Karataylı 
yaklaşık 8 bin çocuk, okulların açıl-
dığı ilk gün sırasında Karatay Beledi-
yesi’nin hediyelerini buldu. İçlerinde 
kırtasiye malzemesi bulunan okul 
çantaları ve beslenme çantaları, il-
çedeki bütün okullardaki öğrencile-
re dağıtıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca da, hem okula başlayan çocuk-
ların heyecanına ortak olmak hem 
de hazırladıkları çanta ve kırtasiye 
hediyelerini minik öğrencilere ver-
mek için Saracoğlu Mahallesi’ndeki 
Hasan Ali Yücel İlkokulu’ndaydı. 
Okulda düzenlenen programa Baş-
kan Hasan Kılca’nın yanı sıra Kon-
ya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, Karatay Kaymakamı Abdul-
lah Selim Parlar, Karatay İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, okul 
yönetimi, öğretmenler, aileler ve 
minik öğrenciler katıldı.

SİZLER BİZİM UMUDUMUZ VE 
GELECEĞİMİZSİNİZ

2019-2020 Yeni Eğitim ve Öğ-
retim Yılı’nın tüm eğitim camiasına 
hayırlı olmasını dileyen Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca, kendisi-
nin de bugün okula başlayan öğren-
ciler, öğretmenler ve aileleri kadar 
heyecan duyduğunu belirtti.

Başkan Hasan Kılca, “Hepinizin 
okulunuzu çok özlediğinizi görebili-
yorum. Bir kısmınız okula yeni baş-
lıyor bir kısmınız da eğitimlerinize 
kaldığınız yerden devam ediyorsu-
nuz. Bu önemli süreçte bizim de çor-
bada tuzumuz olsun istedik ve Ka-
ratayımızın tüm okullarında 1’inci 
sınıfa başlayacak bütün öğrenci-
lerimize çanta ve kırtasiye desteği 
verme sözümüzü okulların başladığı 
bugün yerine getiriyoruz. İnşallah 
bu desteğimiz sizlerin geleceğine 
bir nebze de olsa katkıda bulunur. 
Çünkü bizleri mutlu edecek tek şey 
budur. Sizler bizlerin geleceği ve 

umudusunuz. Geleceğimizin temi-
natısınız. Sizlerden isteğim; milli ve 
manevi değerlerimize bağlı olarak 
milletimiz, vatanımız, bayrağımız, 
ülkemiz için derslerinize çok çalışın. 
Öğretmenlerinizin gösterdiği yolda 
ilerleyin ve verdiği ödevleri yapma-
yı asla ihmal etmeyin. Her birinizin 
ülkemiz için başarılı ve önemli birer 
ferdi olacağınıza inanıyorum” ifade-
lerini kullandı.

BU DESTEKLER EĞİTİM 
İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük de konuşmasına 
bugün Konya’da yeni eğitim öğre-
tim dönemine başlayan 452 bin 210 
öğrenci ve 32 bin 383 öğretmeni 

tebrik ederek 2019-2020 Eğitim 
ve Öğretim Yılı’nın hayırlı olması 
temennisinde bulundu. Seyit Ali 
Büyük sözlerini şöyle tamamladı: 
“Bizler, Konya eğitim camiası olarak 
yeni döneme hazırız. Çocuklarımız 
da sınıflarıyla ve öğretmenleriyle 
buluşmanın heyecanı içinde. Kara-
tay Belediyemiz de bu mutluluğa, 
coşkuya ortak olarak ilçemizdeki bü-
tün birinci sınıf öğrencilerine çanta 
ve kırtasiye desteği verdi. Eğitim her 
tarafta; bir yandan hükümetimiz, 
bakanlığımız ve milli eğitim müdür-
lüğümüz, bir yanda belediyelerimiz 
böylesine güzel katkılar, destekler 
veriyorlar. Bu destekleri ve katkıları 
çok önemsiyoruz. Ben bu vesileyle 

Karatay Belediye Başkanımız Hasan 
Kılca Bey’e teşekkür ediyorum.”

Karatay Kaymakamı Abdullah 
Selim Parlar da böylesine anlamlı 
bir programda öğrenci ve ailelerle 
bir arada bulundukları için çok mut-
lu olduklarını söyleyerek, “Karatay 
Belediye Başkanlığımız çok güzel bir 
düşünce ile birinci sınıfa başlayan 
Karatay genelindeki bütün öğren-
cilerimize çanta ve kırtasiye deste-
ğinde bulundular. Ben bu vesileyle 
başkanımıza ve ekibine teşekkür 
ediyorum. Yeni eğitim ve öğretim 
döneminin ilçemiz ve hemşehrileri-
miz için hayırlar getirmesini diliyo-
rum” diye konuştu.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sami Sağdıç ise yeni eğitim ve öğ-
retim döneminin ilk gününde çanta 
ve kırtasiye desteği vererek minik 
öğrencileri mutlu eden Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşek-
kür etti. Sami Sağdıç, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Bugün hem öğretmen-
lerimiz ve öğrencilerimiz hem de ai-
lelerimiz farklı bir heyecan içindeler. 
Bu heyecanlarına ortak olan Karatay 
Belediye Başkanımıza teşekkür edi-
yorum. Yeni dönemin hayırlı olma-
sını diliyorum.” Okulun başladığı 
ilk gün çocuklarının sıralarında okul 
çantası ve kırtasiye malzemelerini 
gören aileler ile minik öğrenciler de 
bu anlamlı destek dolayısıyla Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya 
teşekkür ettiler.
MİNİKLERİ SEVİNDİREN HEDİYE

Karatay Belediyesi tarafından 
okulun ilk gününde öğrencilerin sı-
ralarına bırakılan okul çantaları ve 
beslenme çantalarının içinde okula 
yeni başlayan bir öğrencinin ihtiyaç 
duyabileceği tüm kırtasiye malze-
mesi bulunuyor. Kurşun kalemden 
deftere, resim defterinden boya ka-
lemine kadar birçok ihtiyacı içinde 
barındıran Karatay Belediyesi’nin 
bu anlamlı hediyesi, öğrencileri ve 
aileleri mutlu etti.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi tarafından 
Alaeddin Keykubat Kampüsü içinde 
Muharrem Ayı dolayısıyla, gelenek-
sel aşure ikramı yapıldı. Etkinliğe; 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, 
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir 
Balevi, Selçuk Üniversitesi Genel 
Sekreteri İbrahim Halıcı, Genel sek-
reter Yardımcısı Atilla Yılmaz, Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet 
Ekizer, Öğrenci İşleri Daire Başka-
nı  Abdullah Yorulmaz,  öğrenciler, 
akademik ve idari personeller katıl-
dı. 

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, aşure geleneği 

için Türk Kültürü’nün önemli bir 
parçası olduğunu vurguladı. Aşure 
için Türk Milleti arasındaki dayanış-
ma göstergesi olduğunu ifade eden 
Rektör Prof. Dr. Şahin, “Bir toplumu 
ayakta tutan yazılı kanunların, ana-
yasasının dışında örf, adet, gelenek 
ve görenekleri vardır. Bu geleneği  
ve toplumsal birlikteliği canlı tut-
mak açısından da önem arz ediyor. 
Bu vesileyle de her yıl bu etkinliği 
sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Kağan Karabulut, misafirlere aşure 
ikramında bulundu.
n HABER MERKEZİ

Yaz tatili bitti, milyonlarca 
öğrencinin heyecanla beklediği 
2019-2020 eğitim-öğretim yılı 
için sınıflarda ders zili çaldı. Özel 
Başak Kolejinde ilk günü coşkulu 
geçti. 2019-2020 eğitim- Öğre-
tim yılı açılışında konuşan Özel 
Başak Koleji İlkokul- Ortaokul 
Müdürü Mustafa Dursun, “Ge-
leceğimizin şekillenmesinde 
atacağımız adımlar için yeni bir 
eğitim öğretim yılına daha gir-
miş bulunmaktayız. Ülkemizin 
gelişimine en büyük katkıyı ne 
sunar?  Sorusunun cevabı kuş-
kusuz 1. sırada eğitim olacaktır. 
Eğitim her zaman en önemli işi-
miz olmuş ve olacaktır. İçinde 
yaşadığımız sürece ve gelişen 
olaylara baktığımızda eğitime 
her zamankinden daha fazla 
önem vermek ve bu süreci çok 
iyi değerlendirmek zorundayız. 
Derslerinize odaklanarak eli-
nizden gelenin en iyisini yap-
manız gerektiğini unutmayın.  
Velileriniz sağladığı destekler 
ve bizlerin uygulayacağı güzel 
ve başarılı programların sonuç 
vermesi için sizlerin sorumluluk 
bilinciyle hareket eden örnek öğ-

renciler olmanız gerekiyor.  Gü-
zel Ülkemizin güzel insanlarını 
başarılı öğretmenlerin yetiştir-
diği 25 yıllık bir tecrübeye sahip 
Özel bir okuldasınız. Ülke men-
faatlerini gözeten öğretmenlerin 
yetiştirmiş olduğu ya da yetişti-
receği öğrenciler olarak Sizlerin; 
ülkesini, milletini seven, bilgili, 
bilinçli, milli ve manevi değer-
lerine bağlı, evrensel değerlere 
saygılı, çevreyi ve doğayı koru-
yan, ruh ve beden sağlığına sa-
hip, doğru düşünen ve sağlıklı 
karar veren Yaratıcısını Doğru 
Tanıyıp, Onun Kitabıyla Ahlak-
lanan bireyler olarak yetişmeniz 
en büyük hedefimiz olup sizlere 
olan inancımızda tamdır. Gözle 
gören, Dil ile telaffuz eden, Akıl 
ile tercüme eden, Kalp ile tavır 
alan bir okuma becerisine sahip 
öğrenciler birlikte başarmanın 
hayal olmadığı, Eğitimde Em-
tialaşmayan Emniyet-Ekonomi 
ve Ergonominin hayat bulduğu 
, ‘’İlgi, sevgi, emek ve sabır ge-
rektiren bir eğitim yolculuğuna 
hep birlikte merhaba” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Selçuk’ta geleneksel 
aşure ikramı yapıldı

‘Eğitim her zaman en 
önemli işimiz olmuştur’

Ödüllü Yazar Ürkmez’in yeni kitabı yayınlandı
Mevlâna Celâleddin-i Rûmi 

ve Şems-i Tebrizî gibi mutasav-
vıflar hakkında yazdığı romanları 
ve araştırmalarıyla tanınan; ayrıca 
kendisine Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından, III. Milletlerarası Ta-
rihi Roman Büyük Ödülü Beratı 
verilmiş olan Araştırmacı Yazar 
Melâhat Ürkmez’in son romanı 
“Lâle Devri’nden Bir âlim /HADİ-
Mİ” Destek Yayınları’ndan çıktı

Ürkmez, Osmanlı’nın Lâle 
Devri yıllarında, İstanbul’da se-
kiz yıl medrese eğitimi gördükten 
sonra Hadim’e dönerek babasının 
medresesini büyüten Ebu Said El 
Hadimi’nin medresesine, Osman-
lı ülkesinin her yanından talebe 
akını olduğunu, binlerce talebe 
yetiştirdiğini, içlerinden önem-
li âlimlerin çıktığını belirttikten 
sonra “Osmanlı Sultanı III.Ahmet, 
Hadimi’yi İstanbul’a davet ede-
rek ülkenin en kapsamlı bilgiye 
ve ilmine sahip bir âlimi olarak 
Ayasofya’da yapılan münazarada, 
Avrupalı müsteşriklerin karşısına 
çıkarmıştır. İlmine ve başarısı-
na vâkıf olduğu için kendisine en 

yüksek makamları teklif ederek 
İstanbul’da kalmasını istemiştir. 
Ancak mevkie, makama itibar et-
meyen idealist Hadimi, bu teklifi 
af dileyerek kabul etmemiş, mem-
leketine dönmüştür. Yine aynı şe-
kilde I.Mahmud da Hadimi’yi sa-
raya davet ederek ‘Huzur Dersleri’ 
verdirmiş, o da yüksek makamlar 
teklifinde bulunarak İstanbul’da 
kalmasını istemiştir, yine Hadimi 
aynı özrünü beyan ederek mem-
leketine dönmüş, talebe yetiştir-
meye, devrinde ihtiyaç duyulan 

konularda kitap telif etmeye de-
vam etmiştir. Osmanlı’da hiç hu-
kuk kitabı olmadığı için bilgisi ek-
sik kadıların zaman zaman yanlış 
kararlar verebildiğini göz önüne 
alarak Osmanlı’nın ilk hukuk ki-
tabını yazmıştır. Bu hukuk kita-
bı sonraki anayasalarda ve hatta 
cumhuriyet devri anayasasında da 
kaynak olarak alınıp bazı içtihatları 
yakın zamana kadar anayasalarda 
da kullanılmaya devam etmiştir. 
Sadece hukuk, tefsir, hadis, ahlâk, 
fıkıh, kelam, tasavvuf alanlarında 

değil; mantık, edebiyat gibi alan-
larda da eserler telif etmiş, şiirler 
yazmış, medresesinde pozitif ilim-
lere de yer vermiştir. Verdiği icâ-
zetnâmeler yani diplomalar İstan-
bul ve bütün Osmanlı ülkesinde 
denk ve muteber sayılmış ve hatta 
İstanbul Medreselerinde verilen 
icâzetnâmelere de Hadimi’nin adı 
yazılmıştır” dedi. 

Melahat Ürkmez, “Hadimi 
Hazretleri her kesim insan tara-
fından çok sevilen bir âlim olma-
sına rağmen hakkında bilinenler 

sığ ve sınırlıydı ve anlatılanlar 
birkaç tane menkıbeyi geçmiyor-
du. Yazarlık hayatıma başladığım 
yıllardan beri ve Hadimli olmam 
hasebiyle bir Hadimi romanı yaz-
mak istiyordum. Akademik ama 
roman dilinde yazayım ki her ke-
sim zevkle okusun istiyordum. 
Kolay değildi dolayısıyla sürekli 
erteliyordum. Netice olarak araş-
tırmaya başladım; dört buçuk yıl 
malzeme topladım, notlar aldım. 
Hadim’de yaşamış yaşlı insanlar-
la konuştum. Defalarca İstanbul’a 

gidip araştırmalar yaptım. Kap-
samlı bir bilgi arşivi oluşturduk-
tan sonra yazmaya başladım. Sıkı 
bir çalışma sonucu romanımı iki 
buçuk yılda tamamladım. Araştır-
mam ve yazma sürecim yedi yılı 
buldu. Romanım henüz iki ay önce 
çıkmış olmasına rağmen fazlasıyla 
ilgi çekti. Romanımın kitapçılarda 
hızla tükenmeye başlamasından 
dolayı Hadimi Hazretleri’nin ne 
kadar çok sevildiğini ve yedi yılı-
ma mal olmuş olsa da buna faz-
lasıyla değdiğini düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı. 

Üniversitelere de sitem eden 
Ürkmez, Hadimi’nin seksen tane 
eseri olmasına rağmen sadece bir 
şerhi ve birkaç tane risalesinden 
başka günümüz Türkçesine çev-
rilmiş eseri bulunmadığını belirte-
rek, üniversitelere de çağrıda bu-
lundu. Üniversitelerin ilgili fakülte 
ve bölümlerinin, Hadimi gibi her 
yönüyle emsal teşkil edebilecek 
bir değerimizi tez çalışmalarıyla 
yeni nesillere tanıtmaları gerekti-
ğinin altını çizdi.
n HABER MERKEZİ
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Beyşehir’in Akçabelen Mahallesi’nde bu yıl 6.’sı düzenlenen Akçabelen (Çetmi) Fasulye Festivali renkli görüntüler 
oluştururken, coğrafi işaret aldıktan sonra değeri artan fasulyenin dünya pazarına açılması gerektiği vurguladı

Akçabelen fasulyesi tanıtılmalı

Beyşehir’de bu yıl 6’ncısı dü-
zenlenen Geleneksel Akçabelen 
Çetmi Fasulye Festivali renkli 
görüntüler oluşturdu. Beyşehir’e 
bağlı Akçabelen (Çetmi) Mahal-
lesi’nde, Akçabelen Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi ve Akçabe-
len Mahalle Muhtarlığı tarafın-
dan müşterek düzenlenen festi-
val kapsamında yörede yaşayan 
kadınlar arasında en güzel fasul-
ye pişirme yarışması da düzenle-
nirken dereceye girenlere ödül-
leri verildi. Akçabelen’in şeker 
fasulyesi ikramının da yapıldığı 
şenlikte yörede yapımı tamamla-
nan fasulye eleme tesisinin açılı-
şı da gerçekleştirildi.

‘ÇETMİ MARKASI DÜNYADA 
BİLİNSİN İSTİYORUZ’

Festivalde konuşan Beyşehir 
Belediye Başkanı Adil Bayındır, 
birlik ve beraberlik mesajları 
verirken, “Ben gününüz kutlu 
olsun diyorum. Emeğiniz yerini 
buldu inşallah. Bu Çetmi markası 
dünyada bilinsin istiyoruz. Bilin-
meye de başladı. Bizim üzerimize 
ne düşüyorsa Belediye olarak her 

zaman yanınızdayız” ifadelerini 
kullandı. Başkanımız Bayındır, 
konuşmasının devamında, Ak-
çabelen boğazında, çevresindeki 
Adaköy, Yeşildağ ve Kayabaşı 
yerleşimlerinin ortak alanının da 
olduğunu vurgulayarak, bu ala-
nın küçük kanaletlerle sulanmak 
suretiyle veriminin artırılmasını 
talep ettiklerini de dile getirerek, 
“Devlet yetkililerimize bölgedeki 
çiftçilerimizin de beklentisi olan 
bu talebi inşallah hep birlikte ile-
teceğiz” diye konuştu.

‘FASÜLYEMİZİ DÜNYAYA 
PAZARLAMALIYIZ’

Beyşehir Kaymakamı Yusuf 
Özdemir de, düzenlenen bu tür 
etkinliklerin tanıtım açısından 
önemine dikkat çekti. Konuş-
masında, Akçabelen Şeker Fa-
sulyesinin coğrafi işaret tescili 
aldığını da hatırlatan Kaymakam 
Özdemir, “Coğrafi işaretin tes-
cillenmesinde ne gibi fayda var 
denildiğinde, elbette ülkemizin 
her tarafında değişik fasulyeler 
üretilmektedir. İşte bu tescil ile 
birlikte fasulyemizin bu coğraf-

yadan gelen lezzetin olduğu özel 
bir nitelik taşımıştır. Pazarlama 
noktasında da fasulyenin tanıtıl-
masında çok önemli katkılar sağ-
layacaktır. Diğer taraftan üretici-
lerimizin de bu tescil sayesinde 
elde edeceği katma değer ve ge-
lir yükselecektir. Günümüzde 
yaygın olan çağdaş pazarlama 
tekniklerine geçmeden bu ürün-
leri pazarlamamız ve tanıtmamız 
mümkün değil. Fasulyemizi bu 
teknikleri kullanarak dünyaya ta-
nıtmamız gerekiyor. Fasulyemizi 
tüm Türkiye marketlerine hatta 
dünyaya pazarlamalıyız. Bu an-
lamda günümüze kadar yapılan 
tüm çalışmaları gerçekleştiren 
kooperatifimiz ve muhtarlığımızı 
tebrik ediyorum. Festivalimizin 
fasulyemizin daha çok tanıtımına 
vesile olmasını diliyorum” dedi.
‘ÜRÜN, YÖREDE BİN 500 DEKAR 

ALANDA YETİŞTİRİLİYOR’
İlçe Tarım ve Orman Müdürü 

Mehmet Kaya ise, Akçabelen Ta-
rımsal Kalkınma Kooperatifi ta-
rafından iki yıl önce Türk Patent 
Enstitüsü’nü coğrafi işaret baş-

vurusu yapılan Akçabelen (Çet-
mi) Şeker Fasulyesinin tescilinin 
yapılmış olmasının memnuniye-
tini yaşadıklarını dile getirerek, 
yörede yaklaşık bin 500 dekar 
alanın fasulye ekim alanı olarak 
değerlendirildiğini hatırlattı. Bu 
alanda yılda 250 ila 300 ton ara-
sında fasulye üretiminin gerçek-
leştirildiğini vurgulayan Kaya, 
“İlçemizde tek coğrafi konumu 
olan ürün olması nedeniyle biz-
lere bu durum büyük bir gurur 
yaşatmıştır. Akçabelen Mahalle-
miz de böylece 100 yıldan fazla 
atadan kalma tohumlarla marka 
değerini artırarak kalitesini is-
patlamış oldu. Fasulyemiz, ül-
kemizde coğrafi konum alan 7. 
Fasulye olma gururunu bizlere 
yaşatmıştır. Bu sayede bölge 
ekonomisine büyük katkı sağla-
yacaktır. Beyşehir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü olarak tarıma 
desteklerimiz yaptığımız proje-
lerle artarak devam etmektedir” 
dedi.

‘FASULYEYİ ÇOK DAHA 
YÜKSEK FİYATA SATMA 

ŞANSINIZ OLUŞTU’
Ziraat Mühendisleri Odası 

Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. 
Süleyman Soylu da, konuşma-
sında, yörede üretilen fasulyenin 
coğrafi işaret almasının önemli 
bir başarı olduğunu vurgulaya-
rak “Özellikle Beyşehir gibi tarı-
mın, tarım arazilerinin parçalı ve 
küçük olduğu bölgelerde çiftçile-
rimizin gelir seviyesini artırmak, 
katma değerli ürünlerle müm-
kün olmaktadır. Bugün bölge-
mizde bunun değişik örneklerini 
görüyoruz. Beyşehir ve gerek 
Hüyük civarında çilekle beraber 
bunun yanında özellikle sebze 
ve vb.ürünlerle ama özellikle fa-
sulyede Akçabelen bir marka idi. 
Yaklaşık 30-40 yıldır bu bölgede 
üretilen fasulyenin damak zevki-
ni artık bu coğrafi ürün belgesi 
ile beraber tüm Türkiye’ye tüm 
dünyaya tanıtma fırsatı elimize 
geçmiş durumda. Eskiden fasul-
yeyi 5 liraya, 10 liraya satıyorsa-
nız, bunu belki çok daha yüksek 
fiyata satma şansınız olacak” 
şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, fes-
tivalde ilçe protokolü ile emeği 
geçen ve katkıda bulunan isim-
lere plaketleri verildi, sonrasın-
da fasulye eleme tesisinin açılışı 
gerçekleştirildi. Festivale, Beyşe-
hir Kaymakamı Yusuf Özdemir, 
Derebucak Kaymakamı Coşkun 
Doğan, Beyşehir Belediye Baş-
kanı Adil Bayındır, Beyşehir 
Cumhuriyet Başsavcısı M. Arif 
Turfand, Beyşehir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Mehmet Kaya, 
Ziraat Mühendisleri Odası Kon-
ya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Sü-
leyman Soylu, Beyşehir Ticaret 
Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, 
Beyşehir Ziraat Odası Başka-
nı Mustafa Ağralı, Akçabelen 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
Başkanı Metin Ünüvar, Akçabe-
len Mahallesi Muhtarı İsmail Du-
man, MHP İlçe Başkanı Muzaffer 
Duymuş, İYİ Parti İlçe Başkanı 
Sezer Telli, belediye meclis üye-
leri, daire amirleri, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ve 
mahalle sakinleri katıldı.
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Diriliş Gençliği Derneği 
dönem sonu etkinliği düzenlendi

Pazardaki esnaf kadınlar
aşure kaynatıp ikram etti

Selçuklu Diriliş Gençlik, Eği-
tim ve Spor Kulübü Derneği yaz 
okulu ve medya okulu bünye-
sinde düzenlenen kurslara ka-
tılan öğrenciler yıl içerisindeki 
kazanımlarını Mevlâna Kültür 
Merkezi, Sultan Veled Salonu’n-
da gerçekleştirilen programda 
sergilediler. Programa Ak Par-
ti Selçuklu ilçe teşkilatı başkan 
vekili Adnan Bahçeci, Selçuklu 
Belediyesi Meclis Üyesi Ali İm-
ran Arıtan, yaz okulu ve medya 
okulu öğretmenleri ile öğrenci 
yakınları katıldı.

Sibernetik alanındaki ça-
lışmalarıyla tanınan ünlü bilim 
adamı El Cezeri’ye atfedilen der-
neğin bu yılki etkinlikleri Gençlik 
Projeleri Destek Programı kapsa-
mında T.C. Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı ve Selçuklu Belediyesi ta-
rafından da desteklenmektedir. 
Henüz üç yaşında genç bir sivil 
toplum kuruluşu olan Selçuklu 
Diriliş Gençlik, Eğitim ve Spor 
Kulübü Derneği; çocuk ve genç-
lerimizi sanat, spor ve bilim ile 
kötü alışkanlıklardan uzak tutup 
sağlıklı bir nesil oluşturmayı he-
deflemektedir. Değerler eğitimi 
ile niçin yaratıldığının şuurunu 
kavrayan; okuyan, düşünen, tah-
lil ve tetkik eden, yeniden dirili-
şe susamış bir gençlik öngören 
dernek Selçuklu ilçesine bağlı 
Akşemsettin Mahallesi’nde faali-
yetlerine devam etmektedir.

Futbol, okçuluk, tekvando, 
satranç, judo, boks, dart, tenis, 
robotik kodlama, akıl ve zeka 

oyunları, Kur’an-ı Kerim, değer-
ler, liderlik, hızlı okuma, resim, 
müzik, İngilizce, zihin haritalama 
gibi alanlarda eğitim veren der-
nek bu yıl ilk kez “Selçuklu Diri-
liş Gençliği Medya Okulu” adıyla 
bir projeyi uygulamaya başladı. 
Selçuklu Belediyesi tarafından 
desteklenen proje kapsamında 
diksiyon-radyo, fotoğraf-video, 
kurgu-montaj, grafik tasarım, 
drama ve münazara alanlarında 
gençlere yönelik kurslar devam 
etmektedir.

İstiklal Marşı okunması ile 
başlayan program dernek baş-

kanı Kamil Bilgiç’in açılış konuş-
masıyla devam etti. Derneğin 
tanıtım filminin gösteriminden 
sonra yaz okulu ve medya oku-
lu öğrencilerinin hazırladıkları 
gösteriler sunuldu. Kur’an-ı Ke-
rim’den ayetler, dualar, Yunus 
Emre oratoryosu, tiyatro, ilahiler 
ve şarkılarla devam eden prog-
ram plaket takdim töreniyle sona 
erdi. Ayrıca MKM Sultan Veled 
Salonu fuaye alanında dernek 
öğrencilerinin çalışmalarından 
oluşan robotik ürün, resim ve fo-
toğraf sergisi açıldı.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de, göl kenarındaki 
Vuslat Parkı’nda kurulan El Emeği 
Kadınlar Pazarı’nda tezgah açan 
kadın satıcılar tarafından düzen-
lenen aşure günü etkinliğine ka-
tılan Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, “Bu tür adetlerimizi 
yeni neslimize de öğretelim, akta-
ralım” dedi.

El Emeği Kadınlar Pazarı’n-
da tezgah açan kadınların imece 
usulü biraraya gelerek düzenle-
diği aşure şenliğinde Beyşehirli 
hanımlarla buluşan ve düzenle-
dikleri etkinlikten dolayı “hayırlı 
olsun” dileklerini ileten Başkan 
Bayındır, “Bizim geleneklerimiz, 
göreneklerimiz her zaman daim 
olsun. Dileğimiz, adetlerimizden, 
geleneklerimizden kopmayalım 
inşallah. Bütün yeni yetişen nes-
limize de bunları öğretelim, akta-
ralım. Onlar da yarın büyüdüğü 
zaman bir sonraki kuşaklarına 
bunları taşısınlar. Geçmişinden 
kopmayanlar, geleceğinde de ba-
şarılı olur. Köksüz ağaca benzer 
geçmişini bilmeyen, geleneğini 
bilmeyen. Dalını kolunu da bü-
yütemez. Bu duygular içerisinde 
aşure haftasının hayırlı olmasını 
Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. 
Hanımefendilere de ellerini sağlık 
diyor, teşekkür ediyorum” ifadele-
rini kullandı.

El Emeği Kadınlar Pazarı es-
naflarından Hatice Afşar, kadınlar 
pazarında bir farkındalık oluştur-
mak için satış yapan kadınlarla 
böyle bir aşure şenliği düzenle-
meye karar verdiklerini belirte-

rek, “Sağolsun tüm arkadaşlar da 
onayladı. Karınca kararınca evin-
de ne varsa fasulyesinden buğda-
yından veya kuru bakliyatından 
herkes bir şeyler getirdi. Farklılık 
yarattık. Beyşehir için güzel de 
oldu, herkes bu şekilde aşuremi-
zin tadına bakmış oldu. Çok gü-
zel, umduğumuzun da üzerinde 
bir katılım vardı. O da bizleri çok 
mutlu etti. İnşallah her yıl deva-
mını getirmeyi istiyoruz bu etkin-
liğin” dedi.

Kadın esnaf Hatice Özenser, 

imece usulü gerçekleştirdikleri 
etkinlikte yaklaşık 500-600 kişi-
ye aşure ikramında bulundukları-
nı belirterek, “El Emeği Kadınlar 
Pazarı’mızda satış yapan kadınla-
rımızla birlikte imece usulü top-
layıp her şeyi, tek tek evinden 
getirip böyle bir aşure etkinliği 
yapalım dedik. Hem pazarımızın 
adını duyuralım, hem de böyle 
mübarek bir günde şenlik yapalım 
diye düşündük. Kalabalığımız da 
güzel oldu. Gelen, emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Etkinlikte ikram edilen aşure-
lerden tadan Zeynep Çavdar da, 
çalışan bir hanım olarak böyle 
bir etkinliğin düzenlenmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek, “Benim evde fırsatım olmu-
yor. Bayanlar düşünmüşler ve ga-
yet de güzel olmuş. Aşureler çok 
lezzetliydi, çok beğendim, her ke-
sime de ulaştılar. Kendilerini teb-
rik ediyorum. Bu tür faaliyetlerin 
artarak devamını diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ



10 EYLÜL 2019 13HABER

DHMİ Genel Müdürlüğü’nün Ağustos ayı verilerine göre Konya Havalimanı’nda 96 bin 752 yolcuya hizmet 
verildi. 8 ay içinde ise 5 bin 8 uçuşta toplamda 678 bin 99 yolcu taşınırken 6 bin 861 ton yük taşındı

Ağustos’ta 100 bine
yakın yolcuya hizmet

Devlet Hava Meydanları İşlet-
meleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 
2019 Ağustos ayı havalimanı istatis-
tiklerini açıkladı. DHMİ Genel Mü-
dürlüğü tarafından verilen istatistiki 
bilgilere göre Ağustos ayında Konya 
Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 
74 bin 807 olarak gerçekleşirken; 
aynı dönemde dış hat yolcu trafiği 
ise 21 bin 945 kişi olarak gerçek-
leşti. Ağustos’ta Konya Havalima-
nı’nda toplamda 96 bin 752 yolcu 
hizmet aldı. 

DHMİ verilerine göre Konya 
Havalimanı’ndaki uçak trafiği de 
Ağustos ayında bir hayli yoğun oldu. 
Alınan bilgilere göre 2019 yılı Ağus-
tos ayında Konya Havalimanı’na 
iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 

525, dış hatlar uçak trafiği 180 ol-
mak üzere, toplam uçak trafiği 705 
olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2019 yılı Ağustos ayın-
da Konya Havalimanı yük (kargo + 
posta + bagaj) trafiği ise toplamda 

bin 384 ton oldu.
8 AYDA 5 BİN 8 UÇAK,

 678 BİN 99 YOLCU VE 6 BİN 861 
TON YÜK TAŞIDI

DHMİ Genel Müdürlüğü ayrıca 
2019 yılının ilk 8 aylık dönemine 
ilişkin rakamları da açıkladı. DHMİ 
Genel Müdürlüğü tarafından açık-
lanan bilgilere göre Konya Havali-
manı’nda 2019 yılı Ağustos ayı sonu 
itibariyle hizmet verilen yolcu sayısı 
toplamda 678 bin 99 kişi olarak be-
lirlendi. Yılın ilk 8 ayını kapsayan 
bu dönemde uçak trafiğine bakıldı-
ğında ise toplamda 5 bin 8 uçağın 
Konya Havalimanı’nı kullandığı; yük 
trafiğinin de yine aynı dönemde top-
lam 6 bin 861 ton olduğu öğrenildi. 
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya İl Gençlik 
Kolları yeni çalışma dönemine Ça-
nakkale’de gerçekleştirdiği “Eğitim 
Kampı” ile başladı. Saadet Partisi 
Konya İl Gençlik kolları, teşkilatla-
rında görev alan 60 genç ile Çanak-
kale’de çadır kampı, Şehitlik ziya-
reti ve Bursa gezisi gerçekleştirdi. 
Nusret Mayın gemisinin karargâhı 
olarak bilinen Çanakkale’nin Kepez 
ilçesinin Güzelyalı beldesinde de-
nize komşu bir kamp alanında ger-
çekleştirilen eğitim ve çadır kam-
pına, Saadet Partisi Gençlik Kolları 
Genel Başkanı ve Konya Milletvekili 
Abdülkadir Karaduman ve Tarihçi 
– Yazar Ekrem Şama eğitimci ola-
rak katıldı. Atölye çalışmaları, kitap 
ve makale okumaları, yarışmalar, 
sosyal etkinlikler, sportif faaliyetler, 
turnuvalar ile devam eden etkinliğin 
ilk 2 gününün sonunda, cumartesi 
günü rehber eşliğinde Çanakka-
le Şehitlik Ziyareti yaptı. Kilitbahir 
mevkiinden başlayarak yapılan zi-
yarette, Namazgâh Tabyası, Hami-
diye ve Mecidiye Tabyaları, Şehitler 
Abidesi, Kilitbahir Köyü, Kabatepe, 
Conkbayırı, Anafartalar gibi Çanak-
kale Savaşının önemli yerleri ziyaret 
edildi. Programın 4. Gününde ise 
Bursa Ulu Camii, Osman Gazi ve 
Orhan Gazi türbeleri, Bedesten Ka-
palıçarşı, Orhan Gazi Camiisi, Koza 
Hanı gibi yerlerin ziyareti sonrasın-
da Konya’ya dönüş yapıldı.

“Tarih Bilinci ve Siyaset” kon-
septiyle gerçekleştirilen programa 
konuşmacı olarak katılan Saadet 
Partisi Gençlik Kolları Genel Başka-
nı ve Konya Milletvekili Abdülkadir 
Karaduman “Memleket Meseleleri” 
hakkında ve Tarihçi – Yazar Ekrem 

ŞAMA ise “Osmanlı’nın Kurulduğu 
ve Yıkıldığı Coğrafya: Çanakkale” 
isimli sunumları ile programda eği-
timlerini gerçekleştirdiler.

Kampın sonunda konuşan Sa-
adet Partisi Konya İl Gençlik Kol-
ları Başkanı Esat Ergener, “Yeni 
dönemimizde en çok önceleyecek 
çalışmalarımızdan bir tanesi eğitim 
çalışmaları olacağı için, bu döneme 
bir Eğitim Kampı ile girelim istedik. 
Uzun istişareler sonucunda da, ta-
rihini gerçek manada bilmeyen ve 
Milli Görüş süzgecinden geçirerek 
kendi hayatına tatbik etmeye çalış-
mayan bir gençliğin zaaflarını göz 
önünde bulundurarak, tarihimizde 
yaşanmış yüzlerce zafer içerisindeki 
en yakın ve ders alınması gereken 
zaferlerden biri olan Çanakkale’miz-
de kampımızı yapmaya karar verdik. 
Çanakkale ziyaretlerindeki en büyük 
handikabın yolculuk olduğunu bildi-
ğimiz için de, oradaki Şehitlik ziyare-
timizin daha verimli olabilmesi açı-
sından ve bu ziyaret öncesinde bir 
takım bilgilerin kuşanılarak gidilebil-
mesi açısından 2 günlük bir eğitimin 
ardından Şehitlik ziyaretimizi ger-
çekleştirdik. Dedelerimizin verdiği 
mücadeleyi yerinde gördükten son-
ra Osmanlı’da başkentlik yapmış ve 
tarihimizde önemli bir yeri olan Bur-
sa ilimizi ziyaret ederek kampımızı 
nihayete erdirdik. Kamp sonunda 
yapmış olduğumuz görüşmelerde 
de, katılımcılarımızın memnuniye-
tinden ve yorumlarından ötürü tam 
isabetli bir eğitim kampının organize 
edilmiş olduğu gördük. İnşallah bu 
ve benzeri eğitim programlarımızı 
artırarak devam ettireceğiz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Saadetli gençler, yeni döneme 
Çanakkale’de hazırlandı

Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi açılıyor
Selçuklu Belediyesi, KOP İda-

resi Başkanlığı ve Selçuklu İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 
tamamlanan KOP Çocuk Kütüp-
hanesi 11 Eylül tarihinde açılıyor. 

Eğitime ve çocukların gelişimi-
ne sağladığı desteği sürekli artıran 
Selçuklu Belediyesi çocukların 
geleceği için çok büyük önem arz 
eden bir yatırıma daha öncülük 
ediyor. Bu kapsamda  4-10 yaş 
grubu çocuklara hitap edecek olan 
KOP Çocuk Kütüphanesi 11 Ey-
lül Çarşamba günü saat 14.00’de 
açılarak çocukların kullanımına 
sunulacak. 

‘OKUMAYA YAPILAN YATIRIM 
GELECEĞİ KURTARIR’

Çocuklara erken yaşlarda oku-
ma alışkanlığı kazandırmanın öne-
mine vurgu yapan Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Okumanın ne kadar önemli oldu-
ğuna Kuranın ilk vahyi olan ‘Oku’ 
emriyle şahit oluyoruz. Çocukla-
rımız okuyarak hayal güçlerini, 
becerilerini geliştirecekler Çünkü 
okumak insan olmanın, insanca 
yaşamanın, hayatı anlamanın ve 

anlamlandırmanın ilk adımıdır. Bu 
çerçevede çocuklarımızın 4 yaşın-
dan itibaren hem kitaplarla hem 
de oyun ve uygulamalarla tanışa-
rak kendilerini geliştirebilecekleri 

bir mekan inşa ettik. Çocuk kütüp-
hanesinde 4 ve 10 yaş aralığındaki 
çocuklarımız kendi özel okuma ve 
oyun alanlarında kitap okumayı 
daha eğlenceli bir şekilde gerçek-

leştirecek ve gelecek hayatlarında 
okuma alışkanlığını da edinmiş 
olacaklar. Okumayla gelişime ve 
sonrasında da muasır medeni-
yetler seviyesine ulaşacağımıza 

olan inancımız tam ve bu da böyle 
mekanların hizmetleriyle müm-
kün olacak inşallah. Ben açılışını 
gerçekleştireceğimiz KOP Çocuk 
Kütüphanemizin hayata geçiril-

mesinde katkı sağlayan kurum-
larımıza ve çalışanlarına teşekkür 
ediyor tüm hemşehrilerimizi açılı-
şımıza davet ediyorum.” dedi. 
‘BİRÇOK RENKLİ ETKİNLİK ALANI 

YER ALIYOR’
Kitaba kolay erişilebilecek ve 

dezavantajlı grupların da rahat 
hareket etmelerini sağlayacak şe-
kilde tasarlanan Selçuklu Beledi-
yesi KOP Çocuk Kütüphanesi’nde 
bireysel okuma alanları, yetenek-
lerine göre sanatsal eğitimler ala-
bilecekleri drama, resim, müzik, 
boyama etkinlik alanları, masal 
anlatıcılığı etkinlik alanları, strate-
ji-zeka oyun alanları, öğrencilerin 
görsel ve işitsel algılarının geliş-
mesine katkıda bulunacak alanlar, 
görme engellilerin elektronik or-
tamda ve canlı olarak masal dinle-
yebilecekleri alanlar yer alıyor.

Oluşturulan bu mekânlarda;  
okuma saatleri, yazar buluşma-
ları, aile etkinlikleri, farklı atölye 
çalışmaları ve masal anlatımı ile 
çocukların kitapların gizemli dün-
yasına adım atmaları sağlanacak.
n HABER MERKEZİ

CHP kuruluşunun 96. yılını kutladı
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

(CHP) kuruluşunun 96. Yıldönümü 
kutlamaları çerçevesinde Anıt ala-
nında çelenk sunumu töreninden 
sonra konuşan CHP Konya İl Baş-
kanı Barış Bektaş, CHP’nin gücünü 
halktan aldığını ve Türkiye’nin en 
köklü, en büyük ve örgütlü gücünü 
oluşturduğunu söyledi.

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, önceki dönem Konya Mil-
letvekili Hüsnü Bozkurt, il yönetim 
kurulu üyeleri, kadın ve gençlik 
kolları yöneticileri, ilçe başkanları 
ve partililer katıldı.

Çelenk sunumundan sonra ko-
nuşan CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, CHP’nin kuruluş ve kur-
tuluşun partisi olduğunu belirte-
rek, “Partimiz CHP, kurucumuz ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün bize 
emanetlerinden birisidir. Birileri 
CHP’yi terörist olmakla suçluyor. 
CHP, cumhuriyeti kuran, devrim-
lerini gerçekleştiren bir partidir. 
Partimizden terörist çıkmaz. Bizim 

varlığımız cumhuriyetimize, dev-
letimize, bayrağımıza, vatanımıza 
sahip çıkmak içindir. Kurucumuz 
Atatürk’ün dediği gibi, ‘Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir’ derken, 
Türk milletini bir sayan bu anla-
yıştan taviz vermeyen, birlik ve 
beraberlikten yana olan bir parti-
yiz. Bizim milliyetçilik anlayışımız-
da devletin kazanımlarını satmak 

yoktur” dedi.
Partisinin İstanbul İl Başkanı 

Canan Kaftancıoğlu’nun yargılan-
masını değerlendiren Barış Bek-
taş, “İstanbul İl Başkanımız Canan 
Kaftancıoğlu millet iradesine sahip 
çıktığı için yargılanıyor. Canan ha-
nımın 7 yıl önce attığı tweetlerden 
dolayı dosyası il başkanı olunca 
açılıyor ve yargılama sürecine gi-

riliyor. Partimizin İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’ni kazanmasından 
iki gün önce de iddianame hazır-
lanıyor. İktidar tarafından bizim 
eleştirimiz ve tweetlerden ceza 
alırken, onların bize karşı terörist 
ithamları, hukuku çiğnemeleri suç 
kabul edilmiyor. Kaftancıoğlu’na 
verilen ceza kabul edilir bir durum 
değil, bu konudaki mücadelemiz 
devam edecektir. Artık bitme nok-
tasına geldiler, bunların dayanış-
ması yoksulluk ve rant içindir. Gel-
diğimiz noktada vatandaşlarımız 
bizlere sorunları anlatırken, artık 
bize çay söylemekten korkmuyor. 
CHP, var olduğu sürece hiçbir şey-
den korkmayacak, varlığını sürdü-
recektir. Adalet ve hak arayışından 
vazgeçmeyecektir. Bizler bir ve 
iri olduğumuz ve beraberliğimiz-
den taviz vermediğimiz sürece, 
ülkemiz üzerine oynanan oyunlar 
amaçlarına ulaşmadığı gibi, bizim 
de birlikteliğimize güç katacak” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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UMUDUMUZ VAR

Konya Yenigün Gazetesi Spor 
Yazarı Uğur Buluş Konyaspor öze-
linde yeni sezonu değerlendirdi. 
Türk futbolunun içinden geçtiği de-
rin krizi değerlendiren Buluş, “Türk 
Futbolu’nun genel durumundaki 
karamsarlığa karşın, Aykut Koca-
man önderliğindeki Konyaspor’un, 
tribündeki taraftarlarının da inancı ve 
gücüyle bu sezonu iyi geçirmesi adı-
na gerçekten umudumuz var” dedi.

İşte Uğur Buluş’un o yazısı;
Geçtiğimiz sezondan kalan pek 

çok sorun ve tartışmayı bu sezona 
da devreden Türkiye Süper Ligi’miz 
başladı. 

Konyaspor’umuzun 19.sezonunu 
geçireceği ligin yaz döneminde ta-
kımların yapacakları transferlerden 
çok; kulüplerin borçları, VAR uygu-
lamasına rağmen halen tartışılan 
hakem kararları, yayıncı kuruluşla 
yaşanan sözleşme krizi ve sürekli 
güçlüden yana politikalarına alıştı-
ğımız TFF’de yaşanan yönetim deği-
şikliği konuşuldu.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ha-
kem hataları, “hakemlerinde hata 
yapabileceği” gibi insani bir yakla-
şımıyla sineye çekilmişti. Fakat VAR 
uygulamasına rağmen fahiş hakem 
hatalarının devam etmesi insanların 
adalet duygularında derin yaralar 
açtı.  Bu haliyle VAR, adaleti sağla-
maktan çok, hakem kararlarına kılıf 
sağlamanın aracı haline dönüştü.

Yıllardır yapılan hesapsız trans-
fer harcamaları ile derin ekonomik 
krizler yaşayan kulüplerin en başında 
ise 3 İstanbul takımı geliyordu. Daha 
önce, İstanbul takımlarının borçları 
göz önüne alındığında çok çok cüzi 
borçlara sahip Anadolu’nun şehir ta-
kımlarına kimse sahip çıkmamış ve 
bu kulüpler tarih olmuştu. 

Oysa devlet, bu kez “artık bittik” 
diyen İstanbul takımlarını kurtarmak 
için tüm imkânlarını devreye alarak, 
devasa borçlara sahip bu kulüpleri 
uzun vadeli kredilerle rahatlattı. Bu 
kulüpler de tabi ki hemen eski trans-
fer alışkanlıklarına dönmekte hiç ge-
cikmediler.  

Aynı şekilde, tarafsızlığı sorgu-
lanan yayıncı kuruluş da, yaşanan 
abonelik iptalleri ile taahhütlerini ye-
rine getiremeyecek duruma gelince 
sözleşme bedellerinde indirim talep 
etti. Daha önce yıllık 500 milyon 
dolar olan yayın gelirleri 410 milyon 
dolara düşürülerek kulüplerin gelir-
lerinde yaklaşık %20’lik azalmaya 
yol açacak şekilde yeni bir anlaşma 
sağlandı.

TFF’de ise, İstanbul takımlarının 
eski yöneticilerinin Federasyon Baş-
kanlığı yapma geleneği devam etti. 
Seçilen(!) yeni yönetimin aslında 
atama ile geldiğinden her halde kim-
senin şüphesi yok. Atamayla gelenin 
de atayandan emir almasını bekle-
mek çok şaşırtıcı olmaz.

Tüm bunları alt alta koyunca 
Futbolumuzun geleceği hakkında 
iyimser olmak o kadar zor ki, yıllardır 
devam eden bu çarpık yapının daha 
ne kadar devam edebileceği şüpheli. 

xxxx
Gelelim Konyaspor’umuza…
 Yazının başlığı ile anlattığımız 

karanlık tablonun tezatlığını fark 
edenler için Konyaspor taraftarlarını 
diğer tüm takım taraftarlarından ayı-
ran bir rahatlığı söz konusu. 

Pek çok takımla mukayese edil-
diğinde makul sayılabilecek miktar-
da borca sahip bir kulübümüz, işinin 
ehli ve ne yaptığını bilen bir teknik 
direktörümüz, o teknik direktöre saha 
içi ile ilgili tüm yetkileri devretmiş 
transfer sevdalısı olmayan bir yöneti-
mimiz ve her şeyden önce başarının 
transferle değil doğru yapılanma ile 
olacağını daha önceki tecrübeleri ile 
bilen inançlı bir taraftar kitlemiz var.

Geçen yıl Konyaspor’un kadro-
sunda yer alan Jahoviç, Yatabare, 
Fofana, Traore gibi forvet eleman-
larının yerini, eski oyuncumuz Riad 
Bajiç’in dışında Erdon Daci, Mücahit 
Can Akçay ve Ali Karakaya ile dol-
durmuş gözüküyoruz. Bunun dışında 
yeni katılan oyuncular Miya ve La-
van.

Forvet hattındaki bu kapsamlı 
değişim sayesinde, aldıkları ücretler 
ile verdikleri fayda arasında orantı 
olmayan pek çok oyuncudan kurtul-
muş oldu Konyaspor. Bunun yerine 
daha makul rakamlarla gelecek 
vaat eden gençlere şans tanımayı 
tercih etti. Normalde böyle bir ka-
rarın pek çok riskleri olsa da Aykut 
Kocaman’ın ne istediğini bilen tavrı 
bizim de umudumuzu korumamız 
için yeterli.

Orta sahamız en oturmuş ve al-
ternatifli bölgemiz. Geçen yıl transfer 
edilen Jevtovic’in daha verimli bir 
sezon geçireceğini düşünüyorum. 
Sürekli eleştirilmesine rağmen ku-
laklarını tıkayıp işine bakan Volkan 
Fındıklı ise futbol kariyerinin en ol-
gun dönemini yaşıyor. Soğukkanlı 
ve çalışkan Johnsson ile yılların tec-
rübesi Ali Çamdalı’nın da eklendiği o 
bölgede sıkıntı yaşanacağını düşün-
müyorum.

Hazırlık maçlarında, geçtiğimiz 
yıllarda Aykut Kocaman takımların-
da görmeye alışık olduğumuz alan 
daraltan, yardımlaşmalı pas oyunu-
nu artık daha iyi uygulandığını tespit 
etmek sevindirici olsa da gol yolla-
rında genç oyunculardan beklenen 
fayda henüz alınamamış gözüküyor. 

Kişisel kanaatim, bu haliyle bile 
Konyaspor’un fazla sıkıntı yaşama-
dan ligi tamamlayabileceği yönün-
de. Fakat ilk 5 ve Türkiye Kupası 
şampiyonluğu gibi hedefler için bu 
kadro şu haliyle yetersiz.

Bu sezon yaklaşık 25 bin Kom-
bine rakamına ulaşması beklenen 
Konyaspor taraftarı yeter ki sabırlı 
olsun ve birkaç sezondur kaybolan 
iç saha atmosferini yeniden oluştu-
rarak ilk haftalarda ritmini bulmakta 
zorluk çekebilecek takımımıza des-
tek olmaya devam etsin.

Türk Futbolu’nun genel du-
rumundaki karamsarlığa karşın, 
Aykut Kocaman önderliğindeki Kon-
yaspor’un, tribündeki taraftarlarının 
da inancı ve gücüyle bu sezonu iyi 
geçirmesi adına gerçekten umudu-
muz var. 

Yeni sezon başta Konyaspor ol-
mak üzere tüm takımlar için hayırlı 
olsun.

Spor Yazarı Uğur Buluş Türk futbolunun içinden geçtiği derin krize dikkat çekerken, Konyaspor’un yeni yapılanmasını da gözler önüne 
serdi. Buluş, yönetim ve teknik heyete güvenini ifade ederken, “Türk Futbolu’nun genel durumundaki karamsarlığa karşın, Aykut Kocaman 
önderliğindeki Konyaspor’un, tribündeki taraftarlarının da inancı ve gücüyle bu sezonu iyi geçirmesi adına gerçekten umudumuz var” dedi

Uğur Buluş
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Bisiklet maratonu 
Meram’da start aldı!
Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2019 faaliyet programında yer alan ‘Dağ Bisikleti Maraton Türkiye Şampiyonası’ 

Meram Millet Bahçesi’nden başladı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı’nın da katıldığı 
şampiyonanın startı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tarafından verildi

‘Dağ Bisikleti Maraton Türkiye 
Şampiyonası’ Meram’da gerçekleşti-
rildi. Meram Millet Bahçesinde Baş-
kan Kavuş tarafından verilen startla 
başlayan yarışmaya Türkiye genelin-
den 56 sporcu katıldı. Olimpiyatlara 
katılmak için pedal çeviren sporculara 
başarılar dileyen Başkan Kavuş, bisik-
let kullanımının artması ve Konya’nın 
potansiyelini değerlendirmesi açısın-
dan böyle organizasyonlara önem ver-
diklerini kaydetti.  

SPORCULAR OLİMPİYATLARA 
GİDEBİLMEK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ 
Konya’da ilk kez yapılan yarışa 

Türkiye genelinden 56 sporcu katıl-
dı. Şampiyona; Dünya Bisiklet Bir-
liği (UCI)’nin puan verdiği ve alınan 
puanların sporcuların olimpiyatlara 
gitmesinin önünü açmasından dolayı 
önemli şampiyonalarından biri olma 
özelliği taşıyor. Toplam 60 km dağ bi-
siklet parkurundan oluşan yarış, Me-
ram Millet Bahçesi’nden başlayarak, 
Eberdes Yaylası, Anayası Yaylası, 
Çaldağı Mevkii ve 1998 metre yük-
seklikteki Loras Dağı zirvesiyle devam 
etti. Salarlı ve Köseler Yaylasında sü-
ren parkur, yine Meram Millet bahçe-
sinde son buldu. 

MERAM BELEDİYESİ’NDEN 
ŞAMPİYONAYA DESTEK 

Geleneksel hale getirilmesi plan-
lanan şampiyonaya Meram Belediyesi 
tarafından önemli destek verildi. Tek-
nik toplantısının Millet Bahçesindeki 
Otağ’da gerçekleştirildiği organizas-
yonda toplantı sonrası sporculara 
belediye tarafından çeşitli ikramlar 
gerçekleştirildi. Parkurun işaretlen-
mesinden şeritlemelere, oklar ve ka-
zıklara, sırt levlaharından araç tahsisi-
ne kadar Meram Belediyesi’nin destek 
verdiği yarışmanın bisikletin en fazla 
kullanıldığı şehir olma özelliği taşıyan 
Konya’nın tanıtımına da büyük katkı 
sağlayacağını söyleyen Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa Kavuş, yarışın 

düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

MUSTAFA KAVUŞ: EV 
SAHİPLİĞİNDEN DOLAYI MUTLUYUZ

Türkiye’nin en iyi bisiklet alt yapı-
larından birinin Konya’da olduğunun 
altını çizen Başkan Kavuş, bu alt ya-
pıyı artırmak ve Konya’nın bu potan-
siyelini değerlendirmek adına böylesi 
organizasyonların önemine işaret etti. 

Sağlık ve ulaşım noktasında benzersiz 
yararlar sağlayan bisiklet kullanımı-
nın artırılması gerektiğini ifade eden 
Başkan Kavuş, “Bisiklet kullanımı dü-
şük şiddetli bir egzersizdir. Üretkenli-
ği artırır, yürümekten daha fazla kalori 
yakar. Sağlık adına bulunmaz bir fır-
sattır. Ulaşım noktasında çoğu zaman 
diğer birçok araçtan çok daha pratik ve 
hızlıdır. Tüm bu yararları düşündüğü-

müzde, sadece bir spor müsabakası 
olmasının dışında bisiklet kullanımını 
tüm toplumda artırma mecburiyeti-
miz ortaya çıkıyor. Bu tür yarışmalar 
ve şampiyonalar bisiklet kullanımını 
özendirmek açısından önemlidir. Bu 
nedenle böyle bir organizasyona ev 
sahipliği yapmış olmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz” diye konuştu. 
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 
2.hafta tamamlandı

Temsilcimiz 1922 Konyaspor’un da mücadele ettiği 
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 2.hafta maçları oynandı. Grup-
ta bu hafta rakibi Hacettepe Spor’u 6-1 mağlup eden 
Manisa Futbol Kulübü averajla liderlik koltuğuna otur-
du. Manisa ekibi dışında Sancaktepe FK, Samsunspor 
ve Yeni Çorumspor ligde 2’de 2 yapan takımlar oldu. 
Beyaz Grup’ta haftanın sonuçları şu şekilde; Hekimoğlu 
Trabzon 2 – 2 Afjet Afyonspor, Zonguldak Kömürspor 
1 – 0 Amed Sportif Faaliyetler, 1922 Konyaspor 2 – 1 
Gümüşhanespor, Hacettepe Spor 1 – 6 Manisa Futbol 
Kulübü, İnegölspor 1 – 2 Yeni Çorumspor, Sancaktepe 
Futbol Kulübü 5 – 1 Kırklarelispor, Sarıyer 0 – 0 Bak 
Spor Kulübü, Samsunspor 2 – 0 Pendikspor, Şanlıur-
faspor 0 – 2 Tarsus İdman Yurdu.    n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’da kış spor okulları kayıtları başlıyor
Selçuklu Belediyespor Kulübü 

Kış Spor Okullarında kayıtlar bugün 
başlıyor. Kayıtlar Selçuklu Beledi-
yespor internet sitesi üzerinden ger-
çekleştirilecek.

Her yıl binlerce çocuğu sporla 
buluşturan Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Spor Okulları’nda kış dö-
nemi kayıtları yarın başlıyor. Yaz 
döneminde yaklaşık 14 bin öğren-
cini sporla buluşturan Selçuklu Spor 
Okullarında kış döneminde de 15 
branşta faaliyetlerini sürdürecek. 
Yıl boyu spor yapma imkanı bu-
lunan Selçuklu’da her yıl yaklaşık 
30 bin öğrenci sporla buluşuyor. 
Okulların açılmasıyla birlikte hafta 
sonu gerçekleştirilecek olan Kış 
Spor Okullarına kayıtlar www.sel-
cuklubelediyespor.com adresinden 

online olarak yapılabilecek. Spor 
Okullarında, Basketbol, Cimnas-
tik, Futbol, Güreş, Judo, Karate, 
Kick Boks, Masa Tenisi, Satranç, 
Tekvando, Tenis Voleybol, Wushu, 
Yüzme ve bu yıl ilk kez açılacak olan 
Okçuluk branşında faaliyet gösteri-
lecek. Selçuklu Spor Okullarında, 
ulusal standartlara uygun 21 tesis, 
ve branşlarında profesyonel 112 
antrenör eşliğinde eğitim verilecek. 
Spor Okullarında aileler tarafın-
dan en çok ilgi gören branşlar olan 
Yüzme, Cimnastik ve Basketbol 
branşlarında kontenjanlar dakikalar 
içerisinde doluyor. 5 Ekim 2019 tari-
hinde başlayacak olan eğitimler 17 
Mayıs 2020 tarihine kadar devam 
edecek. Selçuklunun her bölgesine 
servis imkanının bulunduğu spor 

okullarında, çocuklar evlerinden 
alınarak güvenli bir şekilde tekrar 
evlerine teslim ediliyor. Selçuklu 
Kış Spor Okullarına bu yıl da 10 
binden fazla öğrencinin kayıt olması 
bekleniyor.
PEKYATIRMACI: AİLELERİMİZE 

ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, “Selçuklu Spor 
Okullarımızda her yıl on binlerce ço-
cuğumuz çeşitli branşlarda sporla 
buluşuyor. Çocuklarımızın yetenekli 
oldukları branşlarda kendilerini ge-
liştirmelerini, şehrimizi ve ülkemizi 
başarılı bir şekilde temsil eden 
birer sporcu olmalarını istiyoruz ve 
bunun için elimizden gelen herşeyi 
yapıyoruz. Her yıl bizlere güvenerek 
çocuklarını emanet eden ailelerimi-

ze çok teşekkür ediyorum. Kış Spor 
Okullarına kayıt olacak olan öğren-
cilerimize de başarılar diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

KAYITLAR İNTERNET 
ÜZERİNDEN YAPILIYOR
Selçuklu Kış Spor Okullarına 

kayıtlar sadece www.selcuklubele-
diyespor.com adresinden yapılıyor. 
Kayıtlarını başarıyla tamamlayan 
aileler kendilerine gelecek bilgilen-
dirme mesajının ardından kıyafet ve 
kesin kayıt için Selçuklu Belediyesi 
Uluslararası Spor Salonu Spor Okul-
ları Merkezine giderek kayıtlarını ta-
mamlamaları gerekiyor. Spor okul-
ları ile ilgili 0 (332) 248 00 43 veya 
0 (332) 248 03 06 numaralı telefon-
lardan bilgi alınabileceği belirtildi.
n SPOR SERVİSİ

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

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Ereğlispor’da Bilgin Kamış istifadan döndü Güreşte şampiyona yolculuğu başladı
Bölgesel Amatör Ligi’den mü-

cadele eden Konya ekiplerinden 
Ereğlispor’da sıcak saatler yaşan-
dı. Kulüp Başkanı Bilgin Kamış, 
ilk olarak istifa kararı aldı. An-
cak Bilgin Kamış taraftarların ve 
futbolcuların isteği üzerine istifa 
kararından vazgeçti. Ereğlispor 
Başkanı Bilgin Kamış konuyla il-
gili yaptığı açıklamada, “Herkes 
destek amaçlı burada bizde bu-
radayız. Ereğli Belediye Başkanı 
Sayın Hüseyin Oprukçu bey ile gö-
rüşmelerimiz sonucunda daima 
desteklerini esirgemeyeceğini ve 
her zaman yanımızda olacağını 
bizlere söyledi ve hedefimizin 3. 
Lig olması gerektiğini ifade etti. 
Sonuçta Konya Ereğlispor’luyuz 
sorunları çözüme kavuşturduk. 
Bundan sonra kulübümüze tekrar 
sahip çıkıp alnımızın akı ile bu 
yıl şampiyon olacağız. Ligimizin 
başlamasına kısa bir süre kala 
taraftarlarımızı, futbolcularımızı 
bizi sevenlerimizi yalnız bırakma-

yarak göreve geri dönüp verdiği-
miz sözlerin arkasında duracağız. 
Tüm Ereğlispor sevenlere ve spor 

camiasına buradan duyuruyo-
rum” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Dünya Şampiyonası hazırlıklarını 
tamamlayan Grekoromen Güreş Milli 
Takımı, Kazakistan’a gitti. Dünya Gü-
reş Şampiyonası, 14-22 Eylül tarih-
lerinden Kazakistan’ın başkenti Nur 
Sultan’da gerçekleştirilecek. Şampi-
yonada ilk 6’ya giren sporcular 2020 
Tokyo Olimpiyatları için kota alacak. 
Organizasyonda mindere ilk çıkacak 
Grekoromen Güreş Milli Takımı, dün 
akşam Kazakistan’a uçtu. Grekoromen 
Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü 
Salih Bora, Dünya Şampiyonası’nın 
zorlu geçeceğini belirtti. Olimpiyat ko-
talarının verilecek olmasının şampiyo-
nayı daha çekilmeli bir hale getirdiğini 
vurgulayan Bora, şu değerlendirmeyi 
yaptı: “Bizler tüm çalışmalarımızı bu-
nun bilincinde yaptık. Takım olarak 
şampiyonaya hazırız. Artık son sözü 
sporcularımız minderde söyleyecek-
ler. Hedefimiz takım olarak ilk üç sıra-
da yer bulup kupa kaldırmak. Elbetteki 
olimpiyat kotalarını da almak. İnşallah 
bu hedeflerimize ulaşırız.”
 n AA



İstikrar abidesi!
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor sezonun ilk 3 haftasında aynı isimlerle sahaya 

çıkarak istikrarlı bir görüntü sergiledi. Konyaspor’un bu haftaki rakibi Denizlispor ile beraber 
Alanyaspor da ilk 3 haftada aynı kadro ile sahaya çıkan ekipler oldu 

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun 
ilk 3 haftasında Alanyaspor, Konyaspor 
ve Yukatel Denizlispor teknik direk-
törleri tüm müsabakalara aynı 11’le 
başladı. İlk 3 haftada 320 futbolcunun 
forma şansı bulduğu Süper Lig’de bu 
oyunculardan 251’i ilk 11’de sahaya 
çıktı. Sezona Beşiktaş’a başladıktan 
sonra Kasımpaşa’ya transfer olan Ri-
cardo Quaresma, Medipol Başakşe-
hir’den Göztepe’ye kiralanan Soner 
Aydoğdu 3 haftalık süreçte iki takımda 
birden forma giyen isimler oldu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol 
Bulut, Konyaspor Teknik Direktörü Ay-
kut Kocaman ve Yukatel Denizlispor 
Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3 müsa-
bakada da ilk 11’lerini bozmadı. Bu 
3 takımın kadro istikrarını bozmadığı 
Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor 
ile MKE Ankaragücü’nde 10 futbolcu 
3 maçta da ilk 11’de yer aldı. Bu ta-
kımların ardından Çaykur Rizespor, 
Fenerbahçe ve Kasımpaşa’da 9, Antal-
yaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 
İstikbal Mobilya Kayserispor 8, Beşik-
taş ve Gazişehir Gaziantep 7, Galata-
saray, Gençlerbirliği, Göztepe ve Trab-
zonspor 6, Medipol Başakşehir’de ise 
5 isim tüm maçlara ilk 11’de başladı.

EN FAZLA OYUNCU BEŞİKTAŞ VE 
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’DE

İlk 3 haftalık periyotta Beşiktaş 
ve Medipol Başakşehir 22 futbolcuya 
şans verdi. Kadro istikrarını bozma-
yan ekiplerden Konyaspor ile Yukatel 
Denizlispor ise 15 futbolcuyu sahaya 
sürdü. Antalyaspor, BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor, Galatasaray, Gençlerbir-
liği ile İstikbal Mobilya Kayserispor 
19, Gazişehir Gaziantep, Göztepe ve 
Trabzonspor 18, Çaykur Rizespor, 
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 17, 
Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve 
Kasımpaşa 16 oyuncuyla mücadele 
etti.

İŞTE KARTAL’IN DEĞİŞMEZ 11’İ
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 

Konyaspor sezonun ilk 3 haftasında 
aynı kadro ile sahaya çıktı. Yeşil be-
yazlılar savunmada tecrübeyi öne çıka-
rırken ön bölgede ise genç oyunculara 

şans verdi. Kalede Serkan Kırıntılı, 
savunmada Serkan, Ali Turan, Anicic 
ve Ferhat, orta sahada Jens Jonsson, 
Jevtovic, Ömer Ali, Erdon Daci, gol 

bölgesinde ise Milosevic ve Bajic bü-
tün maçlara 11’de başlayan isimler 
oldu. 

Konyaspor Teknik Direktörü Ay-

kut Kocaman’ın Denizlispor maçında 
kadroyu bozup bozmayacağı şimdiden 
merak konusu. 
n SPOR SERVİSİ

Milliler Moldova karşısına çıkıyor
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa 

Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H 
Grubu 6. maçında bugün deplasman-
da Moldova ile karşı karşıya gelecek. 
Başkent Kişinev’deki Zimbru Stadı’nda 
oynanacak mücadele 21.45’te başla-
yacak ve TRT 1’den naklen yayımla-
nacak.

Müsabakada, İtalya Futbol Fede-
rasyonundan hakem Davide Massa 
düdük çalacak. Massa’nın yardımcı-
lıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni 
yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise 
Maurizio Mariani olacak. Milli takım-
da Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder 
ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle 
aday kadrodan çıkarılmıştı.  Türki-
ye’nin yer aldığı grupta TSİ 21.45’te 
Fransa-Andorra ve Arnavutluk-İzlanda 
maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet 
alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldız-
lı ekip, 12 puan ve averajla ikinci sıra-
da bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa 
lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. 

MOLDOVA İLE 11. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa 

Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H 
Grubu’nda bugünkü rakibi Moldova ile 
tarihinde 11. kez karşılaşacak. İki ülke 
A milli takımları daha önce 7’si resmi, 
3’ü özel olmak üzere 10 maçta karşı 
karşıya geldi.  Bu mücadelelerde milli 
takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabe-
re kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.  İki 
ülke arasındaki rekabette, A Milli Ta-
kım gol sayılarında da rakibine büyük 
üstünlük kurdu. Geride kalan 10 maçta 
rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde 
ise yalnızca 3 gole izin verdi. Türkiye 
ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 
yılında karşı karşıya geldi.  İstanbul’da 
İnönü Stadı’nda 14 Ağustos’ta oynanan 
özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı. A 
Milli Takım’ın golleri 67 ve 90. dakika-
larda Saffet Sancaklı’dan geldi.  A Milli 
Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev’de-
ki 4. maçını oynayacak.  Geride kalan 
3 maçın 2’si berabere sonuçlanırken, 1 
maçı Türkiye kazandı.  Moldova, milli 

takım karşısındaki 2 beraberliğini de 
Kişinev’de oynanan mücadelelerde 
elde etti. 

AY-YILDIZLILAR 574.
 SINAVINA ÇIKIYOR

Milli Futbol Takımı, Moldova ile 
yarın yapacağı 2020 Avrupa Şampiyo-
nası Elemeleri H Grubu maçıyla 574. 
kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 
96 yıllık tarihinde 302’si resmi, 271’i 
özel 573 maçta, biri hükmen olmak 
üzere 218 galibiyet aldı, 133 defa be-
rabere kaldı, 222 kez de rakiplerine 
yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 244’ü deplas-
manda, 249’u evinde, 80’i de tarafsız 
sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen 
galibiyetten toplam 755 gol attı, kale-
sinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 
farklı ülke milli takımıyla mücade-
le etti. Milliler, 573 karşılaşmanın 
492’sini Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü 
Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Ok-
yanusya temsilcileriyle yaptı.
n AA

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

RPS

Konyaspor 
öğrencileri unutmadı

Rakip Moldova 
kendisine güveniyor

Moldova Milli Takım Teknik Direktörü Semen Alt-
man, “Türkiye’yi detaylı bir şekilde inceledik. Rakibi-
mize karşı hem savunmada hem de hücumda dengeli 
bir oyun oynamalıyız” dedi. 2020 Avrupa Futbol Şam-
piyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında bugün Türki-
ye’yi konuk edecek Moldova Milli Takımı’nda Teknik 
Direktör Semen Altman ile kaleci Alexei Koşelev, 
Zimbru Stadı’nda basın toplantısı düzenlendi. Takımı-
nın iyi bir durumda olduğunu belirten Semen Altman, 
“Türkiye’yi detaylı bir şekilde inceledik. Maç planımızı 
yaptık. Kadroda sakat futbolcumuz bulunmuyor. Türki-
ye karşısında hem savunmada hem de hücumda den-
geli bir oyun oynamalıyız” diye konuştu.

Son oynadıkları maça göre kadroda değişiklik ya-
pacağını belirten Altman, “Modern tarzda bir futbol 
oynamaya çalışıyoruz. Daha iyi olacağız. Taraftarımız 
bizden iyi sonuçlar almamızı bekliyor. Sorumluluğu-
muzun farkındayız. Elimizden geleni yapacağız” dedi. 
Avrupa takımları ile mücadele edebilecek bir kadro 
oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Semen Altman, 
“Grupta 6 puan kazanma hedefi koymuştuk. Bu hedefe 
ulaşmaya çalışacağız” açıklamasında bulundu.
n  AA

2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemi dün çalan ders 
zili ile başladı. Süper Lig temsilcimiz Konyaspor yeni 
eğitim yılı heyecanı yaşayan öğrencileri unutmadı. 
Konyasporlu öğrencilerin olduğu bir fotoğrafla açıkla-
ma yayınlayan Anadolu Kartalı, “Yeni eğitim öğretim 
yılının başta Konyasporlu öğrenciler, öğretmenler ve 
veliler olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olma-
sını dileriz…” dedi.   n  SPOR SERVİSİ

Kartal’ın rakibi Denizlispor savaşmaya hazır
Süper Lig ekiplerinden Yukatel De-

nizlispor’un teknik direktörü Yücel İldiz, 
“Süper Lig kolay değil. Biz de savaş-
maya hazırız. Her zaman kazanmak için 
çıkacağız.” dedi. Yeşil-siyahlı ekip, ligin 
4. haftasında sahalarında oynayacakları 
Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.  
Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teknik direktör 
Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen 
idmanda futbolcular taktik çalışma yaptı. 

İldiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
Anadolu takımlarının, hesabını kitabını 
iyi yaparak transfer yaptıklarını söyledi. 
Süper Lig’de 18 takımın birbiriyle kıyası-
ya mücadele ettiğini anlatan İldiz, şunları 
kaydetti:

“Bütün takımlarımız değerli ve çok bü-
yük lokomotifler var. Lige çıktık ve kimse 
bizden bu neticeyi beklemiyordu. Bu yeter-
li değil üstüne katarak gitmemiz lazım. En 
sondaki takım birinci sıradaki ekibi yenebi-
lir. Lige çok iyi konsantre olmak gerekiyor. 
Camialar sahaya sadece 11 kişiyle değil, 
tüm tüm kamuoyunun desteğini arkasına 

alarak sahaya çıkmalı, onu hissetmeli. 
Takım olarak bunu yapmaya çalışıyoruz.” 

Meslek hayatı boyunca hakemlerle 
ilgili hiç konuşmadığını vurgulayan İldiz, 
maçın ardından pozisyonları analiz ede-
rek hatalarını görmeye çalıştıklarını dile 
getirdi.  Transfer ettikleri oyuncuların takı-
ma çok iyi uyum sağladığını belirten İldiz, 
“Bir oyuncu daha alsak iyi olurdu ama 
arkadaşlarımızın hepsine güveniyorum. 
Zaten oynanan müsabakalarda gördünüz. 
Kadrodaki herhangi bir 11 çıkıp bizi çok 
iyi temsil edebilir. Süper Lig kolay değil. 
Biz de savaşmaya hazırız. Her zaman ka-
zanmak için çıkacağız. Mücadele gücü 
yüksek, kazanma alışkanlığı olan ve her 
zaman futbolun bir temaşa spor olduğu-
nu herkese hissettiren bir takımız.” diye 
konuştu.

Takımda 3 tane çok iyi kalecinin bu-
lunduğuna işaret eden İldiz, bunlardan 
Adam Stachowiak’ın istikrarlı bir perfor-
mans sergilediğini sözlerine ekledi. 
  n AA
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