
• 2 EKİM 2018 SALI  • 75 Kr. • www.konyayenigun.com

Ekmek teknesinde tarih tutkusu 62 yıldır besmeleyle başlıyor
Uzun yıllardır Mevlana Türbesi çevresin-
de seyyar arabasıyla kimlik kaplayan 
63 yaşındaki Mehmet Ali Akgül, tarihe 
olan tutkusuyla dikkati çekiyor. “Türk 
kahramanları” dediği, Fatih Sultan 
Mehmet, İkinci Abdülhamid, Nene 
Hatun, Adnan Menderes, Recep 
Tayyip Erdoğan, Ömer Halisde-
mir ve Fethi Sekin gibi isimlerin 
fotoğraflarını kaplayarak ekmek 
teknesinin her tarafını donatan 
Akgül, gençlerin de tarihle ve 
Türk liderlerle ilgilenmesini 
istiyor. n HABERİ SAYFA 3’TE

Adı adeta Konya ile 
özdeşleşen etli ekmeğin 

62 yıldır ustalığını yapan 
77 yaşındaki Mehmet 

Gökbaba, her sabah besmele 
ile açtığı fırınında ilk günkü 

heyecanıyla çalışmaya devam 
ediyor. Mehmet Usta, sağlığını 

sürekli çalışmanın yanı sıra gün-
de 12 kilometre bisiklet sürmesine 

ve iş yerinden çıktıktan sonra 
evinin bahçesinde gün batana kadar 

toprakla uğraşmasına bağlıyor.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Ereğli’ye 100 milyonluk yatırım 

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’in yoğun çabaları neticesinde Uğur Mumcu Caddesi’nde Belediye öz kaynaklarıyla alınan arsa 
üzerinde hayata geçirilecek olan özel hastane için imza töreni Belediye Kültür Merkezi’nde yapılan programla gerçekleşti. Ereğli Belediye 

Başkanı Özkan Özgüven, “3 yıllık uğraş sonucu bu önemli yatırımı Ereğli’ye kazandırıyoruz” dedi. n SAYFA 2’DE

04 Muhacir Pazarı 
ihalesi 4 Ekim’de 05 Mali müşavir

adaylarına prova! 06 Elektrik akımına 
kapılarak can verdi!

MEVLANA GÖLGESİNDE 
HÜMANİZM AYİNİ! 

KUŞ SEVGİSİ AŞK 
VE GÖNÜL İŞİDİR

ENFLASYON EN 
BÜYÜK FELAKET 

Garip ayin tepkilere neden oldu 

En iyi kuşlar ödüllendirildi

Doç. Dr. İbrahim Turhan: 

Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 811. doğum yıl 
dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “15. 
Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali” sona 
erdi. Ancak Mevlana Meydanında bir grup yabancı 
tarafından yapılan ayin şaşkınlığa neden oldu. Din-
lerarası diyalog ve hümanizm ayini olduğu iddia 
edilen ayin, vatandaşların tepkisine yol açtı.

“Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması Ana-
dolu Kupası” için 5 bin 767 kuş, birinci olmak için 
yarıştı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada 
dereceye girenler ödüllendirildi. Organizasyonun 
katılımcıları kuş sevgisinin aşk ve gönül işi olduğu 
vurgulandı.

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen 
konferansa Merkez Bankası eski Başkan Yardım-
cısı Doç. Dr. İbrahim Turhan konuk oldu. Turhan, 
“Enflasyon en büyük ekonomik felakettir. Enflas-
yon problemini en kısa sürede çözmemiz gereki-
yor” dedi.

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE

Selçuklu’ya
10 yeni araç daha

Camiler İslam’ın 
şiarı ve sembolü 

Gödene, kapalı
pazara kavuşuyor

İlk perde 
4 Ekim’de açılacak

Toplu ulaşımda 
e-Dolum dönemi  

Selçuklu Belediyesi daha 
modern ve temiz bir Selçuklu 
sloganıyla sürdürdüğü temizlik 
hizmetlerini yeni araç filosu ile 
güçlendirmeye devam ediyor. 
Bu kapsamda geçtiğimiz 
günlerde alımı yapılan 10 adet 
süpürgeli temizlik aracı hizme-
te girdi.  n HABERİ SAYFA 14’TE

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ah-
met Poçanoğlu, camilerin dün 
olduğu gibi bugün de İslam’ın 
şiarı, sembolü ve İslam Mede-
niyetinin sembolü olduğuna 
işaret dikkat çekti. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

Meram Belediyesi tarafından 
ilçedeki semt pazarlarını 
modern hale getirmek için baş-
latılan çalışmalar kapsamında 
yapımı gerçekleştirilen ‘Göde-
ne Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’ 
projesinde sona gelindi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Yeni tiyatro sezonunda 70’inci 
yılını kutlayacak olan Devlet 
Tiyatroları sanatseverlerle buluş-
mak için gün sayıyor. Sanatçılar 
ise perdelerin açılmasına bir 
hafta kala prova çalışmalarına 
tüm hızıyla devam edilirken 4 
Ekim’de ilk perde sanatseverler 
için açılacak.  n HABERİ SAYFA 12’DE

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
toplu ulaşım ücretlendirme-
lerinde kullandığı elkartlara 
şehir genelindeki yaygın bayi 
ve gişelerin yanında internet 
üzerinden de dolum yapmaya 
başladı. n HABERİ SAYFA 12’DE

Büyüyerek sürecek!
Türk-İslam mutasavvıfı ve şairi 
Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 

811. doğum yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen “15. 

Konya Uluslararası Mistik Müzik 
Festivali” sona erdi. Festivalin 
gelecek yıllarda da büyüyerek 

devam edeceği vurgulandı

DAHA BÜYÜK 
ALANDA YAPILMALI

Kapanış programında konuşan İl Kültür Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar, “Bu sene Mistik Mü-
zik Festivali bizlere gösterdi ki bu programları 
küçük salonlarda değil büyük salonlarda icra 
etmemiz gerektiğini gösterdi. Salonların hiç boş 
kalmadığını gördük. Bu kültürel faaliyetin yanı 
sıra turizmimize büyük katkısı olmuştur. Önü-
müzdeki yıllarda festivalin daha büyük alanlar-
da yapılması şarttır” dedi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

MİSTİK MÜZİK 
COŞKUSU SONA ERDİ

Türk-İslam mutasavvıfı ve şairi Mevlana Ce-
laleddin-i Rumi’nin 811. doğum yıldönümü 
etkinlikleri kapsamında düzenlenen “15. 
Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali” 
sona erdi. Konya Valiliği ile İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğünce organize edilen ve 10 
gün süren festival, Mevlana Kültür Merke-
zi’nde Alimoğlu “Ruhun Dansı” topluluğunca 
verilen konserle tamamlandı.

Çeşmelerden şifa akıyor
Konya’da, şifalı olduğuna inanılan çeşmeler vatandaşlar tarafından yoğun 
ilgi görüyor.Konya-Seydişehir yolu üzerinde bulunan çeşmelere ilgi gösteren 
vatandaşlar zaman zaman kuyruk oluşturuyor. Yine sarılık ve böbrek taşı 
rahatsızlıklarına iyi gelen birçok şifalı su yer alıyor. Konuyla ilgili bilgiler veren 
Kültür İnsanı Araştırmacı İsmail Detseli, “Konya şifalı su bakımından da zengin 
şehirlerarasında yer alıyor” dedi.  n HABERİ SAYFA 13’TE

İsmail Detseli
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Ereğli Belediyesi özel ekipman 
ve araçlar ile camilerde bulunan 
halıları yıkıyor. 

Çalışmalar hakkında değer-
lendirmelerde bulunan Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Cami-
lerimiz kutsal mekanlarımızdır. 
Camilerimiz bizim ortak kalbimiz-
dir. Göreve geldiğimiz günden 

bu yana camilerimizin genel te-
mizliğini hiç aksatmadan sürdü-
rüyoruz. Dinimiz temizlik temeli 
üzerine inşa olmuştur. Zaman 
içersinde, hava şartları ve kulla-
nıma bağlı olarak camilerimizde 
temizliğe ihtiyaç duyulmaktadır. 
Belediye olarak vatandaşlarımızın 
huşu içerisinde ibadet edebilmesi 

için camilerimizin daha temiz ol-
masına özen gösteriyoruz.  Ayrıca 
dini ve özel günlerde de gül suyu 
ile camilerimiz yıkanıyor. 

Camilerimizde mis gibi gül 
kokan ortamda cemaatin ibadet-
lerini yapma imkanı sunuyoruz. 
Her gün 5 vakit buluştuğumuz 
ve Rabbimize kulluk borcumuzu 

ödediğimiz camilerimizin temiz-
liği hepimizin ortak görevidir. Bu 
noktada yaptığımız hizmet ayrı 
bir anlam taşıyor. Bu hizmetimiz-
de bizlere destek veren ve mem-
nuniyetlerini sunan tüm hemşeh-
rilerimize teşekkür ederim. Temiz 
camileriyle Ereğli daha değerli” 
dedi.

Ereğli’de engelliler 
Çanakkale’ye gitti

Büyük usta ölümünün
6. yıldönümünde anıldı

Ereğli Belediyesi kültürel etkin-
likler kapsamında engelli bireyleri 
ve ailelerini ecdadımızın izlerinin 
bulunduğu Çanakkale ile buluş-
turdu. Çanakkale’ye giden engelli 
bireyleri Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven uğurladı. Uğurlama es-
nasında duygularını dile getiren 
Başkan Özgüven: “Her zaman dile 
getiriyoruz her birimiz birer engelli 
adayıyız. Bu bilinçle engelli vatan-
daşlarımıza yönelik hizmetlerimize 
devam ediyor ve onların topluma 
kazanımlarını sağlıyoruz. Her hafta 
düzenlediğimiz Çanakkale gezimi-
ze bu hafta engelli kardeşlerimi-
zi ve ailelerini gönderdik. Orada 
ecdadımızın izlerini görecekler, 
onların bir tebessümü bizim için 
dünyalara değer. Belediye olarak 
her zaman bu kardeşlerimizi özel 
tuttuk ve her zaman da onların ya-
nında olmaya gayret gösteriyoruz. 

Göreve geldiğimiz günden bu yana 
DOWN Cafemize, Engelsiz Yarın-
lar Derneğimize önemli destekler 
verdik. Bu noktada bizlere proje 
getiren, bu hizmetleri gerçekleş-
tirmede fikir sunan Engelsiz Ya-
rınlar Derneği Başkanımız Songül 
hanımefendi başta olmak üzere 
herkese teşekkür ediyoruz. Proje 
sunan ve bizden destek bekleyen 
herkese Belediye olarak kapımız 
açıktır. Rabbim yollarını açık eyle-
sin, sağ salim gidip dönmeyi nasip 
eylesin inşallah” ifadelerini kullan-
dı. Engelsiz Yarınlar Derneği Baş-
kanı Songül Vural: “Böyle güzel bir 
organizasyonu gerçekleştirdiği ve 
bize her zaman destek verdiği için 
Belediye Başkanımıza yürekten 
teşekkür ediyoruz. Bu gezi engelli 
kardeşlerimiz için çok değerli biz 
hizmet”

Ereğli Belediyesi ve Ereğli Mu-
siki Derneği’nin ortaklaşa düzen-
lediği Neşet Ertaş’ı anma gecesi 
Belediye Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşti. Katılımın yoğun olduğu 
programda sahne alan sanatçılar; 
Necip Ünal, Tayfun Balcı, Çağrı 
Balcı, Turgut Balbay, Mesut Dağlı 
ve Hasan Başoğlu büyük ustanın 
eserlerini seslendirdi. Programa 
katılamayan Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven telefon aracılığıyla 
misafirleri selamlayarak önemli 
açıklamalarda bulundu.

Başkan Özgüven: “Musuki 
derneğimizin ve Belediyemizin 
ortaklığında Anadolu türküleri-
nin hisli sesi, Bozkır’ın tezenesi, 
gönüllerin ozanı ve içimizden biri 
Neşet Ertaş’ın 6. ölüm yıldönümü 
vesilesiyle bir program düzenle-
dik. Bu programda aranızda ola-
mayışımızın nedeni Ereğli’mizin 

ihtiyacı olan ve hemşehrilerimi-
zin de isteği olan özel hastane 
kazandırmak adına bir takım gö-
rüşmeler yapmak için şehir dışın-
da bulunmamızdır. Bu anlamda 
Uğur Mumcu Caddemizde göreve 
geldiğimiz ilk zamanlarda Bele-
diyemize kazandırdığımız arsada 
75-100 yataklı bir hastaneyi özel 
sektörle birlikte hayata geçirmek 
için çok güzel gelişmeler yaşıyo-
ruz. Bu mutluluğumuzu paylaşa-
rak kalbimizin sizlerle olduğunu 
belirtmek istiyorum. Musiki Der-
neğimiz önemli çalışmalar yapıyor 
bu açıdan Nuray Peker hocamızı 
ve ekibini tebrik ediyorum. Sizlere 
bir kez daha sevgilerimi, saygıları-
mı ve hürmetlerimi iletirken ünlü 
halk ozanı Neşet Ertaş’ı ölümü-
nün 6. yıldönümünde rahmetle, 
minnetle, saygıyla yad ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 100 Milyona Mal Olacak 100 yataklı özel hastane yatırımı için imzalar atıldı. Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, “3 yıllık uğraş sonucu bu önemli yatırımı Ereğli’ye kazandırıyoruz” dedi

İmzalar atıldı 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan 

Özgüven’in yoğun çabaları netice-
sinde Uğur Mumcu Caddesi’nde 
Belediye öz kaynaklarıyla alınan 
arsa üzerinde hayata geçirilecek 
olan özel hastane için imza töreni 
Belediye Kültür Merkezi’nde yapı-
lan programla gerçekleşti.

Programda AK Parti Ereğli İlçe 
Başkanı Abdulkadir Düzen, Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
özel hastane müteşebbisi ve Kara-
man Tıp Merkezi sahibi Dr. Musta-
fa Akgüzel, AK Parti İlçe Teşkilatı 
Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe 
Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, 
Muhtarlar, Oda ve Birlik Başkanla-
rı, STK Temsilcileri, Belediye Baş-
kan Yardımcıları, Belediye Meclis 
Üyeleri ve vatandaşlar yer aldı. Ko-
nuşmalarını yapmak üzere kürsüye 
ilk gelen özel hastane müteşebbisi 
ve Karaman Tıp Merkezi sahibi Dr. 
Mustafa Akgüzel: “Yaklaşık 11-12 
yıldır sağlık kurumu tesis ederek 
tüm branşlarda hizmet veren Ka-
raman Tıp Merkezi adıyla Kara-
man’da hizmet vermekteyiz. Şirke-
timizin yaklaşık 100 yataklı modern 
bir sağlık tesisi kurma amacınday-
dık öncelikle biz Karaman’da bu te-
sisi kurmayı düşünüyorduk ancak 
Sayın Başkanımız Özkan Özgüven 
Bey ile tanıştıktan sonra kendisi-
nin gayretleri ve bizleri ikna edici, 
yapıcı tavrı sayesinde Ereğli’de bu 
hizmetin öncelik arz ettiği düşün-
cesiyle burada hizmet vermeyi 
daha uygun gördük. İnşallah tam 
donanımlı ve modern bir sağlık 
tesisini Ereğli’ye kazandıracağız. 
Sağlık tesisimiz 90-100 Milyon Li-
ralık bir yatırım olacak. Ayrıca 350-
400 kişilik de istihdam sağlayacak 
tesisimizin Ereğli’ye büyük katkısı 
olacak. Bu tesisi Ereğli’ye kazandır-
mada bizi teşvik eden İşadamı Halit 
Demirel Bey’e ve yoğun çaba sarf 
eden Belediye Başkanımız Özkan 
Özgüven Bey’e teşekkürlerimizi 
iletiyorum. Sağlık tesisimizin Ereğ-
li’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyo-
rum” şeklinde konuştu. Daha sonra 
kürsüye gelen AK Parti Ereğli İlçe 
Başkanı Abdulkadir Düzen: “Ereğ-
li’miz için önemli ve büyük bir yatı-
rım. Bizler hastane konusunda çok 
eleştiriler aldık. Ancak gittiğimiz 
her yerde şu sorunu anlatmaya 
çalıştık; çevremizdeki şehirlerde 
özel hastane var, Ereğli’mizde bir 
özel hastane yok bu yüzden dev-
let hastanesinin yükü çok fazlaydı. 
Bir doktorumuz günde 100-150 
hastaya bakmak zorunda kalıyor-
du. İnşallah bu özel hastane ile bu 
sorun ortadan kalkmış olacak. Ben 
bu anlamda yatırımcımıza teşekkür 
ediyor ve bu tesisi Ereğli’mize kur-
malarının çok doğru bir karar oldu-

ğunu zaman içerinde göreceklerini 
ifade etmek istiyorum. Belediye bu 
arsayı önceden almıştı ve şimdi ya-
tırımcıya tahsisini gerçekleştiriyor, 
bir Belediye’nin yapması gerektiği 
gibi yatırımcıyı şehrimize çekiyor. 
Bu AK Parti Belediyeciliğinin diğer 
Belediyeciliklerden farkını ortaya 
koyuyor. Ve burada Özkan Başka-
nımızı tebrik ediyor ve teşekkür 
ediyorum. Başkanımız bu hizmetle 
çok önemli bir yatırımı daha şehri-
mize kazandırmış oldu. Yapılacak 
olan yatırımın şehrimize, vatandaş-
larımıza ve ülkemize hayırlı uğur-
lu olmasını diliyorum” dedi. Böyle 
değerli bir hizmeti gerçekleştirme-
nin mutluluğunu yaşadığını dile 
getiren Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Öncelikle hepinize ha-
yırlı Cumalar dileyerek böyle güzel 
bir günde böyle güzel bir amaç için 
burada olduğumuzdan dolayı çok 
mutlu ve duygu yüklü olduğumu 
ifade etmek istiyorum. Hemşehri-
lerimizin verdiği güç ve samimiyet-
le bu yola çıktık. 2014’te Belediye 
Başkanı olduğumuzda ve seçilme 

aşamasında kafamıza koyduğumuz 
bir şey vardı o da sağlıkla ilgili bir 
hizmeti Ereğli’mize kazandırmaktı. 
Bu anlamda göreve gelir gelmez 
şehrimizde daha önce kurulan ve 
işletme hataları yüzünden kapanan 
özel hastanelerin durumunu araş-
tırdık. Bir hastanemizin yeri nokta-
sında girişimlerimize başladık. Bu 
süreç bizim 3 yılımızı aldı ancak yo-
ğun bir uğraş vermemize rağmen 
bir sonuca varamadık, çok üzüldük. 
Sonrasında Uğur Mumcu Cadde-
mizde bulunan bir arsayı sahipleri-
nin de samimi yaklaşımlarıyla Bele-
diyemize kazandırdığımız arsamıza 
özel hastane yapımı noktasında ya-
tırımcı aramaya başladık. Büyük bir 
yatırım olduğu için çok görüşmeler 
gerçekleştirdik. Bir gün Halit De-
mirel abimiz randevu talebinde 
bulunarak değerli hocamız Mustafa 
Bey’i bizle tanıştırdı. Bizim amacı-
mız Ereğli’mizin en değerli arsasına 
bir özel hastane yaptırmak ve bu işi 
yapacak ehil olan, iyi niyetli kişilerle 
bu hizmeti sağlamaktı. Son zaman-
larda yaşanan emperyalist güçlerin 

dolar oyunlarına rağmen Mustafa 
hocamız ve ekibi tabiri caizse elle-
rini taşın altına koyarak bu hizmeti 
gerçekleştireceklerini bize ifade et-
tiler.  Arsamızı belli ücret karşılığın-
da, hatta aldığımızın biraz üzerine 
ama vadelere yayarak tahsisini ger-
çekleştirdik. Böylece 100 Milyonluk 
bir yatırımı şehrimize kazandırmış 
olacağız. 6 ay içerisinde bu işi baş-
latma ve iki yıl içinde tamamlama 
ayrıca en az 75 yataklı dedik ama 
arkadaşlar jest yaparak 100 yataklı 
bir hastane yapma, çalışanlarının 
uzmanlar haricinde Ereğlili olacağı 
gibi şartlarda mutabakat sağladık. 
Kılı kırk yararak her şeyi düşünerek 
şehrimize önemli bir hizmeti ka-
zandırma noktasında adımlarımızı 
attık. Bu büyük ve ihtiyaç olan hiz-
meti Ereğli’mize kazandırmamızda 
emeği olan herkese çok teşekkür 
ediyor, şehrimize, hemşehrilerimi-
ze, ülkemize Hayırlı uğurlu olma-
sını diliyorum” ifadelerini kullandı. 
Program, özel hastane için hazırla-
nan sözleşmeye imzalara atılarak 
son buldu.

Ereğli’de camiler mis gibi kokuyor

Ereğli Belediyesi ilçede hizmet 
veren kurumların çalışanlarına ve 
kurumlarda bulunan vatandaşlara 
Muharrem ayının simgesi olan aşure 
ikramında bulundu.

Ereğli Belediyesi 
aşure ikram etti
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Gödene Kapalı Pazar 
Yeri’nde sona gelindi

Meram Belediyesi tarafından 
Gödene Mahallesine kazandırılan 
Kapalı Pazar Yeri’nde sona gelindi. 
Meram Belediyesi tarafından ilçe-
deki semt pazarlarını modern hale 
getirmek için başlatılan çalışmalar 
kapsamında yapımı gerçekleştiri-
len ‘Gödene Mahallesi Kapalı Pazar 
Yeri’ projesinde sona gelindi. Pa-
zarcı esnafını ve pazardan alışveriş 
yapacak vatandaşları soğuktan, 
sıcaktan ve yağışlardan koruyacak 
modern pazar yeri Ekim ayı içinde 
bölge halkı için hizmet vermeye 
başlayacak. Çalışmaları ve gelinen 
son noktayı yerinde inceleyen Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
Meramlıların çevre ve yaşam kali-
tesini artırmak için semt pazarla-
rını kapalı pazar haline getirmeyi 
hedeflediklerini söyledi. 
HER YILA BİR KAPALI PAZAR YERİ

Meram’da yaşayanların işleri-
ni ve yaşamlarını kolaylaştırmak 
adına her bölgede çalışmalarının 
tüm hızıyla devam ettiğini söyle-
yen Başkan Fatma Toru, alışveriş 
kültürümüzün önemli bir parçası 
olan pazarların daha uygun şartlar-
da hizmet verebilmeleri ve pazarcı 
esnafı ile vatandaşların rahatlıkla 
alışverişlerini yapabilmeleri adına 
kapalı pazar yeri alanlarının sayısı-
nı artırmaya gayret gösterdiklerini 
kaydetti. Kendilerinin görev başına 
geldiği günden bu yana Meram’da 
sadece iki kapalı pazar yeri oldu-
ğunu hatırlatan Başkan Toru, “4.5 
yılda 4 kapalı pazar yeri projemizi 

saha ile buluşturduk. Kovanağzı 
Kapalı Pazar yerimiz 2 yıldır hiz-
met veriyor. Kaşınhanı’ndaki ye-
rimiz hizmetine devam ediyor. Şu 
an incelemelerde bulunduğumuz 
Gödene Pazar Alanı Ekim ayının 
ikinci haftasında, Harmancık’ta 
bulunan projemiz ise 2019’da 
hizmet vermeye başlayacak” diye 
konuştu. 

GÖDENE SAKİNLERİ, KONFORLU 
ALIŞVERİŞ İMKANI  BULACAK
Gödene Kapalı Pazar Alanı pro-

jesinde Selçuklu mimarisinin esas 
alındığını ve içerisinde idari kıs-
mından karakoluna, WC’den mes-
cide kadar her ayrıntının düşünül-
düğünü kaydeden Başkan Toru, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Yakla-
şık 8 bin 200 metre arsa ve 3 bin 
850 metrelik inşaat alanına sahip 
projemiz Ekim ayının ikinci hafta-
sında Gödene halkı için hizmetle-
rine başlayacak. 4.5 yıl içerisinde 
4. kapalı pazar yerimiz ile her yıla 
bir proje sözümüzü de tutmuş olu-
yoruz. Gödene’nin bu kapalı ala-
na fazlasıyla ihtiyacı vardı. Hakim 
rüzgarlardan ve iklim şartlarından 
belki de en fazla etkilenen bölge-
miz burası çünkü. Pazarcı esnafını 
ve Gödenelileri bu kötü koşulların 
etkilerinden korumuş ve kollamış 
olacağız. Gödene bu projenin ha-
yata geçmesi ile konforlu şekilde 
alışverişlerini yapma imkanı bula-
caklar. Hayırlı uğurlu olmasını te-
menni ediyorum.”
n HABER MERKEZİ

Adı adeta Konya ile özdeşleşen etli ekmeğin 62 yıldır ustalığını yapan 77 yaşındaki Mehmet 
Gökbaba, her sabah besmele ile açtığı fırınında ilk günkü heyecanıyla çalışmaya devam ediyor

Konya’nın 62 yıllık
etliekmek ustası

Konya ile özdeşleşen etliekme-
ğin 62 yıldır ustalığını yapan 77 
yaşındaki Mehmet Gökbaba, her 
sabah besmele ile açtığı fırınında 
ilk günkü heyecanıyla çalışmaya 
devam ediyor. Şehirdeki önemli Os-
manlı eserlerinden Kapu Camisi’nin 
yanında oğlu ile işlettiği lokantada 
yıllardır aynı lezzeti müşterileriyle 
buluşturan Mehmet Usta, sağlığını 
sürekli çalışmanın yanı sıra günde 
12 kilometre bisiklet sürmesine ve 
iş yerinden çıktıktan sonra evinin 
bahçesinde gün batana kadar top-
rakla uğraşmasına bağlıyor.

Mehmet Gökbaba, yaklaşık 62 
yıldır etliekmek işiyle uğraştığını, 
yıllar geçmesine rağmen her gün 
işe severek geldiğini söyledi. Bugü-
ne kadar içinde en küçük bir üşen-
geçliğin bile olmadığını anlatan 
Gökbaba, “Bana çuval dolusu para 
da verseler yine gidip bir kahveha-
neye oturmam. Boş boş oturmayı 
sevmiyorum” dedi. Sahip olduğu 
sağlığı önce Allah’a, sonra da halen 
çalışıyor ve hareket ediyor olmasına 

borçlu olduğunu belirten Gökbaba, 
insanın yaşlansa da sağlığı için ça-
lışmaya devam etmesi ve yedikle-
rine dikkat etmesi gerektiğini vur-
guladı. 

Gökbaba, emekli olunsa da bir 
meşguliyet bulunmasının önemine 
işaret ederek, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Emekli olan hemen elini 
arkasına koyuyor, ‘emekliliğin ta-
dını çıkartıyorum’ diyor. Ben anla-
mıyorum öyle nasıl tadı çıkıyormuş. 
Yaşlılar da sağlıkları yerinde olduğu 
sürece çalışmaya devam etmelidir. 
Benim sağlığım şimdilik yerinde, 
yıkılıncaya kadar çalışmaya devam 
edeceğim. Bana ‘kefenin cebi yok, 
kime kalacak kazandığın paralar, 
hala sıkılmadın mı çalışmaktan’ 
diyorlar. Çalışmaktan hiçbir zaman 
bıkmadım. Ben maddi kazanç için 
çalışmıyorum ki boş durmayı sev-
mediğim ve sağlığım için çalışıyo-
rum. Her gün saat 15.00 gibi fırın-
dan çıkıyorum. Bisiklete binip 12 
kilometre yol gidiyorum. Akşama 
kadar da bahçemde toprak ile uğra-

şıyorum.”
“HER ETTEN ETLİ ETMEK OLMAZ”

Mesleğe başladığında Konya’da 
çok az etliekmek dükkanı ve usta-
sı olduğunu ifade eden Gökbaba, 
“Henüz 15 yaşındayken, 1956’da 
bir ustanın yanında mesleğe başla-
dım. Birkaç yıl çalışıp usta olduktan 
sonra 1964’te kendi dükkanımı aç-
tım. O yıllarda bu meslek çok daha 
güzeldi. İnsanların mesleğe saygısı 
vardı.” diye konuştu.

Mehmet Usta, etliekmekte kul-
lanılan etin çok önemli olduğuna 
değinerek, yapımında dikkat edil-
mesi gerekenleri şu sözlerle anlat-
tı: “Her etten etliekmek olmaz. Biz 
dikkat ederek eti alıyoruz. Kıymalı 
etliekmek için kaburga eti, bıçak 
arası için de bonfile et kullanıyoruz. 
Etin diğer kısımları sert olur, aynı 
tadı vermez. Mesleğe başladığım-
da da böyle yapıyordum şimdi de 
böyle. Tadını değiştirdiği için soğan 
kullanmıyoruz. Et, domates ve yeşil 
biber ile hazırlıyoruz. Hamurunu da 
ekmeklik unun içine belli oranda 

baklavalık un katarak hazırlıyoruz. 
Birçok fırın ucuz diye çam odunu 
yakıyor. Biz sadece meşe kullanıyo-
ruz fırında.”

“40 YILLIK MÜŞTERİLERİM VAR”
Daha önce birkaç farklı yerde 

fırın işlettiğini, 30 yıldır ise şu an 
bulunduğu dükkanda çalışmaya 
devam ettiğini aktaran Gökbaba, 
“Bugüne kadar hiçbir müşterimden 
şikayet almadım. 40 yıllık müşte-
rilerim var. Müşteriyi bize Allah 
gönderiyor. Çok para kazanmak için 
hile yapmak doğru değil. Sen kalite-
li yap ama az yap, Allah ona bereke-
tini verir. Müşterinin giderken Allah 
razı olsun demesi çok önemlidir” 
ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 40 yıldır Mehmet Us-
ta’nın elinden etliekmek yediğini 
belirten 69 yaşındaki Hüsamettin 
Tanılkan da “Yıllardır hep aynı kali-
tede etli ekmek yapıyor. Biz de baş-
kasına gitmiyoruz. Benim gibi eski 
müşterilerinin nasıl etliekmek sev-
diğini bildiği için, biz söylemeden o 
şekilde yapıyor” dedi.  n AA

Tarih tutkusunu ekmek teknesine yansıttı
Seyyar ekmek teknesiyle ta-

rihi Bedesten Çarşısı’nı sokak 
sokak gezen, yeni kimlik ve eh-
liyetlerin çıkmasından sonra iş-
leri azalsa da haline şükreden 6 
çocuk babası Akgül, bir süre işçi 
olarak çalıştığı Almanya’dan va-
tan hasretiyle döndüğü Konya’da 
başladığı mesleği sayesinde evi-
ne ekmek götürüyor.

“Türk kahramanları” dediği, 
Fatih Sultan Mehmet, İkinci Ab-
dülhamid, Nene Hatun, Adnan 
Menderes, Recep Tayyip Erdo-
ğan, Ömer Halisdemir ve Fethi 
Sekin gibi isimlerin fotoğrafları-
nı kaplayarak ekmek teknesinin 
her tarafını donatan ilkokul me-
zunu Akgül, gençlerin de tarihle 
ve Türk liderlerle ilgilenmesini 
istiyor.

Akgül, 1979’dan sonra birkaç 

kez Almanya’ya çalışmaya gitti-
ğini, ancak vatan hasretine da-
yanamayıp döndüğünü söyledi.

Gurbette çalışmanın zorlu-
ğuna değinen Akgül, “Gurbe-
ti, hasreti gördüm ve yaşadım. 
Para biriktirmek istedim, yoksa 
vatanımdan gitmezdim. Sonra 
geri döndüm. Şimdi çok şükür 
oturacak bir evimiz var, geçini-
yoruz.” dedi.

Türkiye’ye döndükten sonra 
bir süre İstanbul’da sebze-mey-
ve sattığını, bir arkadaşında gö-
rünce Konya’ya dönüp seyyar 
kimlik kaplayıcılığı yapmaya 
karar verdiğini anlatan Akgül, 
şöyle devam etti: “20 yıldan faz-
ladır bu işi yapıyorum. Artık bu 
işi yapan çok kişi yok. Benim gibi 
seyyar tek tük kimlik kaplayıcı 
var. Eskiden işler çok güzeldi. İki 

yıldır ehliyet ve kimlikler değişe-
li, işlerimiz neredeyse bitti ama 
şükrediyoruz. Sabır ve kanaat 
gerekli. Her gün nafakamı toplar 
evime giderim. Önceden günde 

bazen 100-200 kimlik kaplardık. 
Şimdi günlük 8-10 kimlik kap-
lıyorum. Genellikle Avrupa’dan 
gelenler ehliyet kaplatırlar. El-
hamdülillah, evime ekmek gö-

türüyorum. İnsan şükredecek, 
kanaat edecek, hakkına razı ola-
cak.”

EKMEK TEKNESİNDE TÜRK 
KAHRAMANLARI

Akgül, ilkokuldan sonra eği-
time devam edemediğini, ancak 
tarihe büyük merakının olduğu-
nu dile getirerek, şunları kay-
detti: “İlkokul mezunuyum ama 
araştırdım, okudum, öğrendim. 
Bol bol tarih okudum. Osmanlı 
padişahlarının hepsini araştır-
dım. Ecdadımız 3 kıtada at koş-
turdu. Geçmişte Osmanlı üze-
rinde oynanan oyunlar şimdi de 
Türkiye’ye oynanmaya çalışılı-
yor. Allah’a çok şükür başımızda 
çok iyi bir lider var. Mazlumun 
yanında, zalimin karsında dik 
duruyor, eğilmiyor. Cumhurbaş-
kanımızın her zaman yanındayız. 

Devletin, vatanın, milletin ya-
nındayız.

 Seyyar arabamda, Fatih 
Sultan Mehmet, Yavuz Sultan 
Selim, İkinci Abdülhamid, Nene 
Hatun, Adnan Menderes, Fatin 
Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, 
Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet 
Akif Ersoy, Necmettin Erbakan, 
Muhsin Yazıcıoğlu, Ömer Halis-
demir ve Fethi Sekin gibi Türk 
kahramanlarının fotoğrafları var. 
Ben bu insanlara sevgim olduğu 
için ekmek tekneme koydum. 
İbret alsın, herkes görsün isti-
yorum. Gençler de tarihimizle, 
devlet adamlarımızla ilgilensin, 
araştırsın istiyorum. Gelip soran-
lar oluyor bana bu fotoğrafları. 
Takdir eden de var, tebrik eden 
de var.”
n AA
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Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor Muhacir Pazarı ihalesi 4 Ekim’de  
Seydişehir Belediyesi Ulaşım 

Hizmetlerine bağlı Temizlik İşleri 
ekipleri ilçe genelinde bulunan çöp 
konteynerleri pis kokmaması için 
çalışma başlattı. Temzilik İşleri ekip-
leri çöp konteynerlerini dezenfekte 
ederek ,koku giderici solüsyonla te-
mizliyor.  Merkez mahallelerde artık 
konteynerlerin kokmaması için ge-
rekli önlemlerin alındığını kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; Va-
tandaşlarımızdan gelen konteyner şi-
kayetlerini dikkate alarak bu konuda 
çalışma yapmaları için Ulaşım Hiz-
metleri Müdürülüğümüze talimat 
verdik.Yapılan çalışmalar sonucunda 
şehrimizde bulunan çöp konteynırla-
rını önce dezenfekte ediyor daha son-
ra  koku giderici sıkılarak hem kon-
teynerlerin kokmasını önlüyorlar. Bu 
çalışmamız sayesinde hem ilçemizi 
konteynerde oluşacak kokulardan ve 
sineklerden kurtarmış olacağız” dedi
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Muhacir Pazarının üzerinin kapatıl-
ması, çevre düzenlemesi ve ışıklan-
dırılması ihalesine 4 Ekim Perşem-
be günü çıkıyor.  Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Muhacir Pazarında daha 
modern bir pazar alanı oluşturul-

ması amacıyla başlattığı çalışma-
lar kapsamında 4 Ekim Perşembe 
günü ihaleye çıkıyor.  Muhacir Pa-
zarının üzerinin kapatılması, çevre 
düzenlemesi ve ışıklandırılması 
ihalesinin ardından başlanacak ça-
lışmaların tamamlanmasıyla pazar-

cı esnafı artık daha modern ve kul-
lanışlı bir alana kavuşmuş olacak. 

Muhacir Pazarındaki esnaflar, 
çalışmaların başlaması nedeniyle 
Eski Stadyumda kendilerine göste-
rilen alana taşınmıştı.
n HABER MERKEZİ

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ), akıllı sayaçlar için dene-
me çalışmalarını aralıksız sürdü-
rüyor. Konuyla ilgili yapılan açıkla-
mada, MEDAŞ’ın, Smartgrits akıllı 
şebekelerin bir parçası olarak, akıllı 
sayaç sistemlerinin saha uygula-

malarını pilot bölgedeki çalışmalar-
la gerçekleştirdiği belirtilerek, “Bu 
kapsamda PLC, GPRS haberleşmeli 
sayaçlar sisteme dahil edildi. Akıllı 
sayaç sistemleri sayesinde tüketi-
ciler, tüketim analizlerini kendileri 
gerçekleştirebilecek. Planlı kesinti 

bilgileri, arıza durumları abonelere 
otomatik olarak SMS şeklinde ile-
tilecek. Bu sistem sayesinde sayaç 
okuma, açma, kapama gibi işlemler 
uzaktan kontrollü bir şekilde yapı-
lacağından saha iş gücü minimize 
edilecek. Ayrıca sistemin en önemli 

diğer bir özelliği de kaçak kullanım-
ları kesin bir şekilde tespit etme-
sidir. Böylece kaçak kullanımların 
önüne geçilerek ülke ekonomisine 
katkı sağlanması hedefleniyor” de-
nildi.
n İHA

‘Değerleri olmayan bir
millet hiç bir şeydir’

İmâm Mâturîdî ve 
Mâturîdîlik ele alınacak

Her sene olduğu gibi bu sene-
ki eğitim-öğretim yılına büyük bir 
heyecan ve donanımla hazır olan 
Özel Enderun Fen ve Anadolu Li-
sesi’ne Gençlik Eğitim Kurumları 
Yönetim Kurulu ziyaret gerçek-
leştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Şen, Başkan Yardımcısı 
Muharrem Turşucu ve Genel 
Müdür Barış Çağlayan Çakır tüm 
öğretmen ve idari kadronun yeni 
eğitim-öğretim yılını kutlayarak 
iyi dilek ve temennilerde bulun-
du. Ömer Şen konu ile ilgili dü-
şüncelerini: “Yeni eğitim ve öğre-
tim yılımız hayırlı olsun. Böyle ulvi 
ve yüce görevi Cenabı Allah sizle-
rin omuzlarına vermiş, bu aslında 
seçilmişliğin bir ifadesi. Allah’ın 
seçilmiş kulları öğretmenlerdir. 
Ülkenin içinde bulunduğu yapı, 
olumlu ve olumsuzluklar sizlerin 
yetiştirdiği öğrencilerin eseridir. 

Bu yetiştirilen öğrencilerle ülke 
ve dünya yönetiliyor. Bu yöneti-
min sonucunda ise yapılan işler 
karşımıza çıkıyor. Cenabı Allah bu 
görevi yaparken hepinize sağlık, 
sıhhatailelerinize huzur ve saadet 
versin. Değerli arkadaşlar değer-
leri olmayan bir millet, değerleri 
olmayan bir toplum, değerleri ol-
mayan bir okul aslında bir hiçtir. 
Bilgi öğrenilebilir ama değerleri 
yoksa insanı niteliksiz hale getirir. 
Okullarımızın gayesi bu toplu-
ma,  ülkeye ve dünyaya hizmettir. 
Bunların bilincinde olan bir kuru-
muz. Hepinize bu ulvi amaçlarla 
yaptığınız çalışmalardan dolayı 
teşekkür ederim.” sözleriyle ifade 
etti. Hasbihal edilerek ikramların 
yapıldığı toplantıda öğretmen, 
idari kadro ve yönetim kurulu 
üyeleri hoş vakit geçirdi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Aydınlar Ocağı, Ekim 
ayının ilk haftasında bir Türk âlimi 
olan İmam Mâturîdî ve Mâturîdî-
likkonusunu masaya yatırıyor. 
NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlâhiyat 
Fakültesi Dekanı ve Temel İs-
lâm Bilimleri Kelam dalı öğretim 
üyesi Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, 
itikatta imamımız olan ve din an-
layışının temelinde önemli iki kay-

naktan biri olan Kur’an ile akıldan 
beslenen İmam Maturîdi’nin ha-
yatını ve Mâturîdîlik anlayışının 
ne olduğunu dile getirecek. Kon-
ya Halk Kütüphanesi’nde 2 Ekim 
2018 Salı günü saat 20:30’da ger-
çekleştirilecek olan bu dinî soh-
bete bütün gönül dostları davet 
edildi.
n HABER MERKEZİ

Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Turhan, “Enflasyon en büyük 
ekonomik felakettir. Enflasyon problemini en kısa sürede çözmemiz gerekiyor” dedi

‘Enflasyon en büyük 
ekonomik felakettir’

MÜSİAD Konya Şubesi tarafın-
dan düzenlenen konferansa Mer-
kez Bankası eski Başkan Yardımcı-
sı Doç. Dr. İbrahim Turhan konuk 
oldu. Turhan, “Enflasyon en büyük 
ekonomik felakettir. Enflasyon prob-
lemini en kısa sürede çözmemiz ge-
rekiyor” dedi.  

Konferansın açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube Başka-
nı Ömer Faruk Okka 

“Rahip sorunuyla başlayan 
ABD’nin hukuk dışı yaptırımları, 
ekonomimizde bir takım sıkıntıla-
ra yol açtı. Buna, dünya ekonomisi 
ve dünya siyasetindeki hamleler de 
eklenince, yüksek faiz, yüksek kur 
ve yüksek enflasyonla karşı karşıya 
kaldık. İş dünyası olarak en son is-
teyeceğimiz üçlü ile karşı karşıyayız. 
Ülke olarak birçok badireler atlattık, 
bunun da üstesinden geleceğimize 
inancımız tamdır. Bu zor dönemde 
şehrimizdeki bazı firmalarımızla il-
gili asılsız, mesnetsiz ve onların tica-
ri itibarlarını zedeleyen dedikodular 
yayılmaktadır. Bu tür girişimlere 
asla izin vermemeliyiz. Bu tür dedi-
koduların kimseye faydası olmaya-
cağı gibi şehrimizin ekonomisine de 
ciddi zarar vermektedir. Bu süreçte 
rehavete ve endişeye kapılmadan 
eskisinden daha çok çalışmalıyız. 
Yerli üretim ve yerli tüketim konu-
sundaki hassasiyeti en üst seviyele-

re çıkarmalıyız.” dedi. 
Başkan Okka’nın ardından sözü 

alan Merkez Bankası eski Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Tur-
han, “Türkiye ekonomisi, özellikle 
Ağustos’tan beri ciddi bir gerilim 
yaşamaktadır. Bu gerilimde politik 
risk algısının bozulması, uluslarara-
sı ilişkilerden kaynaklanan etkilerin 
rolü tartışılmazdır. Bu yaşanan so-
runun en önemli bileşeni ise Türki-
ye’ye karşı hiç de dostça olmayan, 
hiç de ahlaki olmayan tavırlardır. 
ABD’nin Başkanı Türkiye’ye twitter 
üzerinden saldırdı, bunu olmamış 
gibi görmek imkânsızdır. Mese-
le oldukça büyüktür. 2011 yılında 
Merkez bankasındaki görevimden 
ayrıldığım zaman Türkiye’deki enf-

lasyon, İngiltere’deki enflasyonunda 
altındaydı. 2012 yılında Türkiye’de 
kişi başına milli gelir 15 bin do-
lardı. Yeni ekonomi programında 
önümüzdeki yıl için kişi başına milli 
gelir, 10 bin dolarında altında, dev-
letimiz böyle ön gördü. Burada bir 
geriye gidiş var. 

Evet, bizim kur ve faizle ilgili 
büyük bir problemimiz var. Bunu 
tetikleyen sebepleri de biliyoruz. 
İçimizdeki bir takım hainler, dış 
güçlerle ittifak kurarak Türkiye eko-
nomisine zarar vermeye çalışıyorlar. 
Gezi olayları, 17-25 Aralık ihaneti, 
2015 yılında terör yeniden başlama-
sı, sonrasında ise 2016 yılında darbe 
girişimi. Bunlar hiçbir zaman bitme-
yecek ve her zaman ülkemize saldı-
racak. Biz bunlara karşı akıllı davra-
narak, birlik ve beraberlik içerisinde 
hareket etmeliyiz. Bu durumları iyi 
okuyup, iyi bir şekilde değerlendir-
meliyiz. Diğer yandan dünya da 
değişiyor. Gelişmiş ülkeler faiz artı-
rıyorlar. İlk defa ABD Merkez ban-
kasının faizi enflasyonun üzerine 
çıktı. Yani ABD Merkez Bankası reel 
faiz vermeye başladı.

Peki, ülke olarak biz bu krizden 
nasıl çıkacağız? Bütün bunların 
ekonomimizi zorlamalarını sağla-
yan veya kolaylaştıran bizdeki zaaf; 
tasarruflarımız az olmasıdır. Tasar-
ruflarımızı artırmalıyız. Paranın kıt 

olduğu yerde faiz yüksek oluyor. 
Faizin yüksek olduğu yerde yatırım 
yapmak güç oluyor. ABD yaşadığı 
krizden çıkmak için 4,5 trilyon dolar 
para bastı. Çünkü ABD Merkez ban-
kasının bastığı para bütün dünyada 
geçiyor. Bizim de paramızda geçsin, 
yerli parayı kullanalım. Bu olmaz 
diye bir şey yok, daha önce yaptık. 
3 yıl boyunca Gürcistan, Kuzey Irak, 
Ürdün ve Mısır ile olan ticaretimizde 
Türk parasını kullandık. Bu rakam 
100 milyar dolar tutarındaydı. 2016 
Mayısından itibaren Türk lirası, di-
ğer gelişen Ülkelerin parasından 
ayrışmaya başladı. Bütün gelişen 
ülkelerin parasında bir problem 
vardı ama bizim paramızdaki prob-
lem daha da büyüktü. Biz sıkıntıyı 
2017’de yaşamaya başladık. Gelişen 
ülkeler iyiye giderken biz maalesef 
kötüye gittik. Bunun da sebebi enf-
lasyondur. Enflasyon, en büyük kul 
hakkıdır, en büyük ahlaksızlıktır, en 
büyük ekonomik felakettir. Enflas-
yon problemini en kısa sürede çöz-
memiz gerekiyor. Enflasyon proble-
mini de, yapısal reformları devreye 
alarak çözebiliriz” dedi. Konferan-
sın sonunda MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, Merkez 
Bankası eski Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. İbrahim Turhan’a hediye 
taktim etti. 
n HABER MERKEZİ 

MEDAŞ, akıllı sayaçlar için çalışmalarını sürdürüyor 

Doç. Dr. İbrahim Turhan 
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Türk-İslam mutasavvıfı ve şa-
iri Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 
811. doğum yıl dönümü etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen “15. Konya 
Uluslararası Mistik Müzik Festivali” 
sona erdi. Konya Valiliği ile İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğünce organi-
ze edilen ve 10 gün süren festival, 
Mevlana Kültür Merkezi’nde Ali-
moğlu “Ruhun Dansı” topluluğunca 
verilen konserle tamamlandı. Mev-
lana Kültür Merkezi Sultan Veled 
Salonu’nda düzenlenen programa 
Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, İl 
Kültür ve Turizm  Müdürü Abdüs-
settar Yarar, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Konya Türk Tasavvuf Müzi-
ği Topluluğu Müdürü ve Postnişin 
Fahri Özçakıl, çok sayıda yerli ve 
yabancı turist konseri izledi. Konser 
sonrasında açıklamalarda bulunan 
, İl Kültür ve Turizm  Müdürü Ab-
düssettar Yarar, “ 15. Konya Uluslar 
arası Mistik Müzik Festivalimizin 20 
Eylül’de yola çıkarken kullandığımız 
“Ehl-İ Beyt Aşkına dedik ve bu-
gün programlarımızı sonlandırdık. 
Cenab-I Allah hepimizi 16.cısında 
daha da büyüyerek, dünyanın farklı 
sesleri ve farklı düşüncelerini, farklı 
inanışlarını Mistik ruhu içerisinde bu 
meydanda, şehrimizde icraa etmeyi 
Cenabı Allah hepimize lütfeylesin. 
Bu programların oluşumunda, ha-
zırlanmasında emeği geçen, maddi 
ve manevi bizleri destekleyen Kül-
tür ve Turizm Bakanımıza, Konya 
Valimize, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanımıza, Selçuklu, Karatay 

ve Meram Belediye başkanlarımıza. 
Hizmet sponsorluğunda bulunan 
Albaraka’ya, Ramada ve Bayır Otel’e 
sonsuz şükranlarımı sunarım. Bu-
günkü programın hazırlanmasında 
emeği geçen İbrahim Alimoğlu’na  
ve bu programların televizyon ek-
ranlarında bundan sonra yayınlan-
masına emek veren TRT Avaz eki-
bine çok teşekkür ediyorum. TRT 
Genel Müdürümüze selamlarımı 
ve saygılarımı gönderiyorum. Allah 
kendilerinden razı olsun. Program-
larımızın genel sanat Yönetmeni 
Ahmet Çalışır’a,  İl Kültür Turizm 
Müdürlüğü çalışanlarına çok teşek-
kür ederim” ifadelerini kullandı.

MİSTİK MÜZİK FESTİVALİNİN 
ULUSLARARASI BİR 

ORGANİZASYONDA MARKA 
OLDUĞUNU GÖSTERDİ 

Mistik Müzik Festivali boyunca 

programlarını izlemeye gelen yerli 
ve yabancı turistlere teşekkür eden 
Yarar, “ Bu sene Mistik Müzik Festi-
vali bizlere gösterdi ki bu program-
ları küçük salonlarda değil büyük 
salonlarda icra etmemiz gerektiğini 
gösterdi. Programlar hangi salonda 
yapılırsa yapılsın. Salonlar hiç boş 
kalmadığını gördük. Programlarda 
yer bulamayıp geri dönen vatan-
daşlarımız olmuştur. Bu kültürel fa-
aliyetin yanı sıra turizmimize büyük 
katkısı olmuştur. Yurtdışından gelen 
toplulukların kendi ülkelerinden 
yada ülkemizde yaşayan vatandaş-
ları Konya’ya gelerek sanatçılarını 
performanslarını canlı izleme imka-
nı bulmuşlardır. Bu da Mistik Müzik 
Festivalinin uluslararası bir organi-
zasyonda marka olduğunu göster-
mektedir. 10 gün boyunca bizleri 
yalnız bırakmayan Konyalı hemşeri-

lerimize şükran borçluyuz.  Konyalı 
hemşerilerimize, yerli ve yabancı 
turistlerimize programımıza göster-
miş oldukları ilgi ve alakadan dolayı 
çok teşekkür ederim. Önümüzdeki 

yıllarda festivalin daha büyük alan-
larda yapılması şarttır. Bu doğrultu-
da programlar organize edilecektir” 
dedi.

ALİMOĞLU ‘RUHUN 
DANSI’TOPLULUĞU

Ruhun Dansı,2011 yılından iti-
baren İbrahim Alimoğlu tarafından 
desteklenen Afyonkarahisar mer-
kezli kültür-sanat çalışmalarının en 
önemlilerinden birdir. Mevlevilik ta-
rihinde Konya’dan sonra ikinci mer-
kez olan Afyon, Cumhuriyet tarihine 
katkıları ile büyük bir tarih merke-
zidir. Afyon’daki, Cumhuriyet işlet-
melerine sahip olan Alimioğlu’nun 
kendi kaynakları ile finanse ettiği ve 
kültür dünyamıza kazandırdığı Ru-
hun Dansı, İslam tarihi boyunca ya-
şamış tarikatların zikir meclislerin-
den yapılmış eklektik bir gösteridir. 
Kuud cihangiri (Kayıkçı zikri) Kıyam, 

devran, sema, samah gibi kadiri, rı-
fai, halveti Alevi-Bektaşi, Nakşi tari-
katların zikir geleneklerinin Allah’ın 
temel isimlerini tekrara dayalı zikir-
lerinin bir özeti olan Ruhun Dansı,  
bütün yolların ve usullerinin Allah’a 
ulaşmaya, O’nu anlamaya ve onu 
yaşamaya dair isteklerini tek sahne-
de topluyor. İstiğfar, Salat-u Selam, 
tevhid, münacat, terceman, meydan 
açma gibi özel formların ilahi, nefes, 
ayin, kaside, perde kaldırma, Aşr-ı 
şerif gibi adlarla bilinen tekke mü-
ziğine has formlarla da desteklenen 
bu bir saatlik performansın ,ritimle-
rine eşlik eden zikirlerle izleyicisine 
gizli ve farklı bir dünyanın kapılarını 
açıyor. Sahnede 50 zakire eşlik eden 
sazlar ve sesler,  Anadolu’da bin yıl-
dır çağlayan ilahi coşkuyu gönüller-
de buluşturuyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türk-İslam mutasavvıfı ve şairi Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 811. doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzen-
lenen “15. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali” Alimoğlu “Ruhun Dansı Topluluğu” programı ile sona erdi

Festival, uluslararası marka oldu

Abdüssettar Yarar

Sürer ve Oflaz aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. Gerçekleşen 
düğün törenine çok sayıda davetli 
katıldı. 

Semra- Ramazan Sürer çifti-
nin kızı Amine ile Fatma-Mustafa 
Oflaz çiftinin oğlu Abdullah İkonia 
Garden Düğün ve Kongre Mer-
kezinde düzenlenen düğün töreni 
ile dünyaevine girdi. Gerçekleşen 

düğün törenine Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Konya İl Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu, ile Sürer ve Oflaz ailelerin 
akrabaları, sevenleri ile çok sayı-
da davetli katıldı. Çiftin nikahını 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı kıydı. Süzer ve Oflaz 
aileleri misafirlerini kapıda karşı-
layarak ‘Hayırlı Olsun’ dileklerini 

kabul etti. 
Düğüne katılan misafirlere ge-

leneksel Konya pilavı ikram edildi. 
Düğüne katılan misafirler genç çift 
ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Yenigün Gazetesi olarak Amine ve 
Abdullah’a bir ömür boyu mutlu-
luklar dilerken, aileleri de tebrik 
ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Amine ve Abdullah ömür
boyu mutluluğa ‘evet’ dedi

Mali müşavir adayları, mali 
müşavirlik mesleğine giriş aşa-
ması olan ‘Staja Giriş Sınavı’ 
öncesi prova yaptı. Konya Genç 
Mali Müşavirler Platformu, 13 
Ekim 2018 tarihinde yapılacak 
‘Staja Giriş Sınavı’ öncesi mali 
müşavir adayları için deneme 
sınavı düzenledi. Mareşal Mus-
tafa Kemal Ortaokulunda üc-
retsiz gerçekleştirilen deneme 
sınavına katılım yoğun oldu. 

Konya Genç Mali Müşavir-
ler Platformu tarafından yapılan 
açıklamada, “Mali müşavirlik 
mesleğine giriş aşaması olan 

staja giriş sınavı, Temel Eğitim 
ve Staj Merkezi (TESMER) ta-
rafından Ankara ve İstanbul’da 
yapılmaktadır. Mareşal Mustafa 
Kemal Ortaokulunda yapılan ve 
yoğun katılım sağlanan deneme 
sınavında adaylar bilgilerini test 
etme imkanı buldu. Deneme sı-
navı gerek düzenlenme şekli ge-
rek sorular gerekse sonuç açık-
lama sistemi olarak yapılacak 
olan staja giriş sınavıyla birebir 
aynı özellikleri taşıyor. Sınav 
sonuçları 5 Ekim 2018 Cuma 
günü platform web sitesinden 
www.kgmmp.org açıklanacak. 

Platformumuz tarafından bun-
dan sonraki dönemlerde de de-
neme sınavlarımız aralıksız dü-
zenlenecek” denildi. 

Deneme sınavına giren 
adaylar ise, zorlu sınav öncesi 
deneme sınavının kendileri için 
çok iyi bir fırsat olduğunu söyle-
di. İlk defa girecekleri sınav ön-
cesi bilgi sahibi olacaklarından 
dolayı mutlu olduklarını dile ge-
tiren adaylar, Konya Genç Mali 
Müşavirler Platformu’na ücret-
siz gerçekleştirdikleri deneme 
sınavı için teşekkür etti.  
n İHA

Mali müşavir adayları zorlu 
sınav öncesi prova yaptı



Ereğli’de süt sağma makine-
sinde elektrik akımına kapılan 
bir kadın hayatını kaybetti. Olay, 
Atakent Mahallesi Asude Caddesi 
üzerinde bulunan müstakil evde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, dört çocuk annesi Döndü 
Çağlı (55), inekten süt sağmak 
için süt sağma makinesini çalış-
tırdı. Döndü Çağlı, süt sağdığı 
sırada iddiaya göre makineden 

elektrik akımına kapıldı. Yakınla-
rının durumu fark etmesi üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Olay yerine gelen sağ-
lık ekiplerinin kontrollerinin ar-
dından Döndü Çağlı’nın hayatını 
kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri 
olayın gerçekleştiği alanda ince-
lemelerde bulundu. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Karaman’da trafikte yol ver-
meme nedeniyle çıkan tartışmada 
bir kişi, sürücüye bıçakla saldırdı. 
Sürücü saldırıdan yara almadan 
kurtulurken, bu anlar ise çevre-
dekiler tarafından görüntülen-
di. Olay, akşam saatlerinde Tah-
sin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı 
yakınında meydana geldi. İki sü-
rücü yol vermeme yüzünden tar-
tıştı. Tartışmayı çevredekiler ve 
diğer sürücüler önlemeye çalıştı. 
Tartışma sürdüğü sırada sürücü-

lerden birinin yanında bulunan 
kişi, belinden çıkardığı bıçağı araç 
içindeki diğer sürücünün üzerine 
rastgele salladı. Sürücü, yan kol-
tuğa geçip, çevredekilerin yar-
dımıyla araçtan çıkarıldı. Sürücü 
olaydan yara almadan kurtulur-
ken, saldırgan çevredekiler tara-
fından sakinleştirilip otomobile 
bindirildi. Ardından iki sürücü 
hızla olay yerinden uzaklaştı. O 
anlarda çevredekiler tarafından 
kameraya kaydedildi.  n DHA
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Husumetli aileler birbirine girdi, 7 kişi yaralandı
Karaman’da aralarında daha önceden husu-

met bulunan iki komşu ailenin satır, bıçak ve so-
palı kavgasında 1’i kadın, 1’i çocuk olmak üzere 7 
kişi yaralandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Alacasuluk Mahal-
lesi 547 Sokak’ta meydana geldi. Elma bahçesinde 
işçi olarak çalışan Mehmet Emin Boyacı (57), daha 
önce aralarında husumet bulunan komşusu Ba-
rış Bala (40) ile evlerinin önünde belirlenemeyen 
nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, Boyacı ve 
Bala’nın aile fertlerinin de katılmasıyla satırlı, so-
palı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Barış Bala, 
oğulları Rafet (20) ve Halit Bala (13) ile Mehmet 
Emin Boyacı, eşi Gülşen Boyacı (55), oğulları Yasin 
(28) ve Hayrullah Boyacı (24) vücutlarının çeşit-
li yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla  
kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 
Rafet Bala, yapılan ilk müdahalesinin ardından ha-
yati tehlike nedeniyle Konya’ya sevk edildi. Kavga 
sırasında sokakta park halindeki bazı araçlarda da 
hasar oluştuğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.
n DHA

Uzun süredir takip ettiği aracı otoparktan çalmak isteyen bir kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı

Araç çalmak isterken 
suçüstü yakalandı 

Olay, saat 01.30 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu 
Mahallesi Kuzgunkavak Caddesi 
üzerindeki bir otoparkta meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, bir 
süredir otoparkta park halinde bu-
lunan 42 HJ 740 plakalı otomobili 
takibe alan Ahmet A. (19), ara-
cın penceresini tornavidayla açtı. 
Şüpheli, aracı düz kontak yaparak 
çalıştırmak için uğraştığı sırada 
sırada devriye gezen Asayiş Şube 
Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amir-
liğine bağlı ekipler park halindeki 
otomobilin içerisinde el feneriyle 
bir kişinin olduğunu fark etti. Oto-
parka giren ekipler, araç içerisin-
deki şüpheli Ahmet A’yı yakaladı. 
Şüpheli gözaltına alınırken, polis, 
plaka sorgulama sisteminden araç 
sahibine ulaşarak olay hakkında 

bilgi verdi. 
Şüpheli Ahmet A., Konya Nu-

mune Hastanesinde sağlık kontro-
lünden geçirildikten sonra ifadesi 
alınmak üzere Asayiş Şube Müdür-
lüğüne götürüldü. Ahmet A.’nın ilk 
ifadesinde, “Üç gündür eve gitme-
dim. Otoparktaki aracı fark ettim. 
Bir süredir aracı takip ediyorum. 
Aracı ilk önce kontrol ettim ardın-
dan aracı düz kontak yaparak götü-
rüp parçalayarak satacaktım” şek-
linde konuştuğu öğrenildi. 

Öte yandan şüphelinin çalmak 
istediği araçta inceleme yapan olay 
yeri inceleme ekipleri araç içerisin-
deki çalışmaları sırasında Ahmet 
A.’nın kontak bölümündeki kablo-
ları kestiğini belirledi. Şüpheli Ah-
met A. işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edilecek.  n İHA

Süt sağmak isterken 
elektrik akımına kapılıp öldü

Yol verme tartışmasında
sürücüye bıçakla saldırdı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde 
yaklaşık 1 ay önce evinden ayrılan 
ve kendisinden haber alınamayan 
Edanur Yaka, Akhisar İlçe Emniyet 
Müdürlüğünün titiz çalışması so-
nucu Konya’da bulundu. 

Akhisar’da yaşayan Edanur Ya-
ka’dan (15) 1 Eylül tarihinde evin-
den çıktıktan sonra bir daha haber 
alınamadı. Baba Abdilmecit Yaka 
emniyete ihbarda bulundu. Eda-
nur Yaka, ülke genelinde aranma 
kayıtlarına aldırılarak şahsın bulun-
masına yönelik Manisa İl Emniyet 
Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ta-
rafından çalışma başlatıldı. Yapılan 
aramalar sonucunda emniyet ekip-
leri, Edanur’un cep telefonunu Sa-
lihli ilçesinde satıldığını tespit etti. 

Emniyet ekiplerinin arama ça-
lışmalarını genişletmesi sonrası 
Edanur Yaka’nın Konya’da olduğu 
belirlendi. Konya İl Emniyet Mü-
dürlüğü ile Manisa İl Emniyet Mü-
dürlüğünün ortaklaşa operasyon 
sonucu kayıp Edanur Yaka, arka-
daşıyla kaldığı ikametten alındı. 
İddiaya göre Edanur’ın kaçırılma-
dığı, ailevi problemlerinden dolayı 
kaçtığı belirtildi. Gerekli işlemlerin 
ardından Edanur Yaka, Konya’da 
bir yurda teslim edildi.  n İHA

Manisa’da kayboldu, Konya’da bulundu
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‘Beyşehir’de hayal denileni yapmayı başardık’
Beyşehir Belediye Başkanı Mu-

rat Özaltun, “Sabah Buluşmaları” 
programı kapsamında ilçede yaşa-
yan ve kurdukları bir sosyal medya 
grubu aracılığıyla bir araya gelerek 
ilçede toplum yararına çeşitli faali-
yetler yürüten Beyşehir’in annele-
riyle buluştu.   

Beytepe Mahallesindeki bir 
kafenin ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen istişare toplantısında ko-
nuşan Belediye Başkanı Özaltun, 
annelerden gelen talepleri ve ak-
tardıkları sorunları dinledi. Beyşe-
hir Belediyesi tarafından son dö-
nemde hayata geçirilen çalışmalara 
da değinen Özaltun, ilçe için yeni 
projeler üretmeye devam ettikle-
rini söyledi. Başkan Özaltun, 4,5 
yıl önce zor şartlarda bir belediye 
devralmalarına, mahalle sayısının 
12’den 67’ye çıkmasıyla çok ge-
niş bir coğrafik alana hitap etmeye 
başlamalarına rağmen bu baha-
nelere sarılmadan, hiçbir mazeret 

üretmeden Beyşehir’e bir yandan 
yeni hizmetler üretip, projeleri ha-
yata geçirdiklerini anlatttı. Özaltun, 
belediyenin ekonomik durumunu 
yeni para kaynakları oluşturarak 
daha iyi noktalara getirdikten sonra 
başarılı çalışmalara imza attıklarını 
dile getirdi. 

BU YÜKÜN ALTINDAN KALKMAYI 

BAŞARDIK
Özaltun, Beyşehir ile ‘hayal’ 

denilen, ‘mümkün değil’ denilen 
birçok hizmeti buluşturduklarını 
belirterek, “Belediye borç içerisin-
de iken bizler kaynak üreterek, bir 
bakıyorsunuz yeni devlet hastane-
sinin yapıldığı alanda hasta konuk 
evi inşa ettik. Bir bakıyorsunuz, 

Beyşehir’de ilklere imza atarak bir 
Kültür Merkezi inşa ettik. Son ola-
rak iki yeni modern çocuk parkını 
tamamlayarak çocuklarımızın ve 
ailelerimizin hizmetine sunduk. 
Bunların hepsi para ile olan işler. 
Ama bakıyorsunuz kasanızda para 
yok, para varsa hizmet üretebilir-
siniz. Tabi para yok diye ‘küstük’, 

‘oynamıyoruz’ deme şansınız yok. 
Size bir görev verilmiş ve bu göre-
vin altından kalkmanız gerekiyor. 
Ama Rabbimin de bize vermiş ol-
duğu güç ile Allah’a şükürler olsun 
ki bu yükün de altından kalkmayı 
başardık. Dönemimizde, Beyşehir’e 
belediye yatırımları dışında da do-
ğalgaz gibi ‘mümkün değil’ denilen 
hizmetler geldi. Beyşehir-Konya 
Karayolu duble yol çalışması yine 
bu dönemde bitirildi. Daha pek çok 
devlet yatırımı ile ilçemiz buluştu-
ruldu” diye konuştu. 

YENİ TOPLU KONUT PROJESİ 
HAYATA GEÇİRİLECEK

Dönemlerinde Beyşehir’de be-
lediye ile TOKİ Başkanlığı işbirliği 
ile hayata geçirilen TOKİ projele-
rine de değinen Özaltun, 2. Etap 
toplu konut projesi kapsamında 
inşa edilen konutlara hak sahiple-
rinin oturmaya başladığını söyledi. 
Bu kapsamda 460 orta gelir grubu 
hemşehrisinin konut sahibi olduğu-

nu belirten Özaltun, Huğlu Mahal-
lesinde de üretilen toplu konut pro-
jesiyle 99 mahalle sakininin toplu 
konut imkanından istifade ettiğini 
anlattı. Başkan Özaltun, alt gelir 
grubundaki emeklileri de düşüne-
rek yeni bir toplu konut projesini 
daha ilçede hayata geçireceklerini 
vurgulayarak, bugüne kadar dö-
nemlerinde üretilen bu projelerle 
560 kişinin ev sahibi olduğunu dile 
getirdi. Özaltun, bu sayının önü-
müzdeki dönemde daha da artaca-
ğının müjdesini verdi. 

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, belediye tarafından 4,5 yıl içe-
risinde yapılan park çalışmalarını 
da anlatırken, ilçe genelinde 100 
civarında park yaptıklarını söyledi. 
Bu parkların ilçe merkezi ve dış 
mahallelerde yapıldığını aktaran 
Özaltun, Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’nin de bu park çalışmalarına 
ilaveler yaparak önemli destekler 
verdiğini hatırlattı.  n İHA

Hz. Mevlana Celaleddin-i Ru-
mi’nin 811. doğum yıl dönümü 
etkinlikleri kapsamında düzenle-
nen “15. Konya Uluslararası Mistik 
Müzik Festivali” sona erdi. Ancak 
Mevlana Meydanında bir grup ya-
bancı tarafından yapılan ayin şaş-
kınlığa neden oldu.  Dinler arası 
diyalog ve hümanizm ayini olduğu 

iddia edilen ayin, vatandaşların 
tepkisine yol açtı. Ayinde elele tu-
tuşan turistlerin, yuvarlak oluştu-
rarak şarkı söyledikleri görülüyor. 
Konuyla ilgili açıklamada bulunan 
İl Kültür Turizm Müdürlüğü yet-
kilileri, ayinin kamuya açık alan-
da yapılması nedeniyle herhangi 
bir müdahalede bulunulamadığını 

savundu. Yetkililer bu tür ayinle-
re Mevlana Müzesi içerisinde izin 
vermediklerini ancak kamuya açık 
alanda müdahale edemediklerini 
belirttiler. Öte yandan ayin, va-
tandaşlar tarafından da şaşkınlık-
la karşılandı. Ayin hakkında bilgi 
sahibi olmayan vatandaşlar, şaş-
kın gözlerle ayine anlam vermeye 

çalıştı. Bazı vatandaşlar da ayinle 
ilgili sosyal medya hesaplarından 
yaptıkları paylaşımlarla olaya tepki 
gösterdiler.  Yapılan paylaşımlar-
da, yapılan ayinin dinler arası diya-
log ve hümanizm ayını olduğunu 
ifade edilerek ayine neden müsaa-
de edildiği soruları soruldu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Seydişehir’den Küpe
Çukuru’na 5 saatte yürüdüler

3 aracın karıştığı kazada
2 kişi yaralalandı

Kablo hırsızlığı iddiasıyla
3 zanlı tutuklandı

Seydişehir Belediyesi 4. Gele-
neksel Doğa Yürüyüşü düzenledi. 
56 kişinin katıldığı yürüyüş, ilçeye 
bağlı Taraşçı Mahallesi’nden baş-
ladı. Toros Dağları üzerinden sedir 
ve ardıç ağaçları arasında yürüyüş-
lerini sürdüren sporcular 5 saatte 
küpe çukuruna ulaştılar.

Ekip başı Hacı Hasan Yıldız, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
“Sonbahar mevsimiyle birlikte 4. 

geleneksel doğa yürüyüşümüzü 
gerçekleştirdik. Seydişehir coğraf-
yasının tüm güzelliklerini izleme 
fırsatı bulduk. Uzun ama zevkli bir 
yürüyüş gerçekleştirdik. İnşallah 
burasına sahip çıkarak turizme 
açılma noktasında çalışmalar yü-
rüteceğiz. Tüm katılımcı arkadaş-
larıma ve Belediye Başkanımıza 
teşekkür ediyorum. ” dedi.
n İHA

Karaman’ın Ermenek ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hamile anne, 
eşi ve kızları gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Kadın sürücünün ehliyetini 1 ay önce aldığı öğrenildi

Kazada ölen aynı aileden
3 kişi, toprağa verildi 

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 
kontrolden çıkan otomobilin şa-
rampole yuvarlandığı kazada haya-
tını kaybeden 5,5 aylık hamile Ebru 
Koraş (33), eşi Murat Koraş (31) ve 
kızları İkra Koraş (3), gözyaşlarıy-
la toprağa verildi. Daha önce oto-
mobili Murat Koraş’ın kullandığı 
değerlendirilirken, sürücünün  Ebru 
Koraş olduğu ve yaklaşık 1 ay önce 
ehliyet aldığı ortaya çıktı.

Kaza,  önceki gün saat 17.00 
sıralarında Ermenek-Başyayla Ka-
rayolu’nun Katranlı Köyü kavşağın-
da meydana geldi. Koraş ailesinin 
içinde bulunduğu 70 E 7477 pla-
kalı otomobil, şarampole yuvarlan-
dı. Kazada Konya’da görev yapan 
gardiyan Murat Koraş ile kızı İkra, 
olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır 
yaralanan ve 5,5 aylık hamile olan 
Ebru Koraş da kaldırıldığı Ermenek 
Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm 
müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EHLİYETİ 1 AY ÖNCE ALMIŞ
Kazanın ardından ilk olarak oto-

mobili Murat Koraş’ın kullandığı 
üzerinde duruldu. Ancak yapılan 
araştırma sonucu aracı eşi  Ebru 
Koraş’ın kullandığı ve yaklaşık 1 ay 
önce ehliyet aldığı ortaya çıktı. Koraş 
ailesinin, kaza yaptıkları aracı ağus-
tos ayında satışa çıkardıkları da öğ-
renildi. 
CENAZELERİ YAN YANA DEFNEDİLDİ 

Kazada hayatını kaybeden Mu-
rat Koraş, eşi Ebru ve kızları İkra’nın 
cenazesi, bugün akrabaları tara-
fından Ermenek Devlet Hastanesi 
morgundan alındı. Ardından mem-
leketleri Başyayla ilçesi Kışla köyüne 
getirildi. Gardiyan Murat Koraş’ın 
mesai arkadaşları da tabutunun 
başında saygı duruşundu bulundu. 
Cenazeler, burada kılınan cenaze 
namazının ardından köy mezarlığın-
da yan yana toprağa verildi.
n DHA

Beyşehir ilçesinde, üç aracın 
karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, Halil Lütfullah 
Yakışan’ın kullandığı 16 NPE 20 
plakalı otomobil, Ali Akkanat Bul-
varı Öğretmenevi kavşağında önce  
Süleyman Çambel yönetimindeki 
32 SN 980 plakalı otomobile son-

rada  Mustafa Kavak idaresinde-
ki 07 NZN 38 plakalı kamyonete 
çarptı. Kazada otomobil sürücüle-
rinden Çambel ile yanındaki Nazlı 
Çambel yaralandı. Yaralılar, Bey-
şehir Devlet Hastanesi’nde tedavi 
altına alındı.
n AA

Konya’nın Derbent ilçesinde 
kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 
jandarma tarafından yakalanarak 
gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü 
tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 
Derbent İlçe Jandarma Komutan-
lığı ekipleri, 22 Eylül’de haberleş-
me kablolarını çaldığı iddia edilen 
E.T., T.T., M.M.E. ile H.H.T.’yi il-

çeye bağlı Çiftliközü Mahallesi’n-
de yakaladı. Gözaltına alınan şüp-
heliler, jandarmadaki işlemlerinin 
ardından Konya Adliyesine sevk 
edildi. Şüphelilerden T.T., M.M.E. 
ile H.H.T. tutuklanarak cezaevine 
konulurken, E.T. ise serbest bıra-
kıldı.
n İHA

Mevlana Müzesi önünde bir garip ayin!
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 

Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,
* CNC TORNADA ÇALIŞACAK ELEMAN
     (Vardiyalı çalışamaya engeli olmayan)

* BAY PAKETLEME ELEMANI
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

 CNC işleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Ope-
ratör Olarak Çalıştırılmak Üzere 
18-35 Yaş Arası Elemanlar, 

 Fabrika Elektrik Tesisat-Ba-
kım Onarım Bölümünde Görev-
lendirmek Üzere 18-35 Yaş Arası 
Elektrik Tesisatçıları,

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

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

     1977 yılından bu yana baskı ve ambalaj sektöründe imalat yapan ve sürekli kendisini 
geliştirmeyi ilke edinen yeniliğe açık dinamik ruhu ve PVC filmi üretimindeki başarısıyla 
Türkiye’nin önde gelen ambalaj üreticileri arasında yer alan Sezersan Matbaacılık ve 

Ambalaj San.Tic. A.Ş. bünyesinde çalışacak takım akadaşları arıyoruz.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE MEVCUT İMALAT 
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

- 22 – 40 yaş arası
- Askerlik hizmetini tamamlamış,
-Tam zamanlı,
- Bay, 
- Sorumluluk bilinci yüksek, 
- Vardiyalı sistemde çalışabilecek
- Vasıflı&vasıfsız elemanlar istihdam edilecektir.

1.Organize Sanayi Bölgesi Çevreli Sk.No:6-8 SELÇUKLU /KONYA 
TEL. 0 332 251 39 40

SEZERSAN AMBALAJ

NOT: Servis ve yemek imkanları firmamız tarafından 
karşılanacaktır.Tecrübeli, askerliğini yapmış kişiler tercih sebebidir.

Müracatlar  şahsen  firma adresine yapılacaktır.
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 
88 76

ELEMAN 
ARANIYOR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

3 KAPORTACI
3 BOYACI 
3 OTO TAMİRCİ (VASIFLI)

elemanlar alınacaktır.
Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayi Sitesi 
Efsane Sokak No: 78 Selçuklu / KONYA

Tel: 0 543 874 22 54

ÇAVUŞOĞLU
Hasar Onarım Merkezi

ELEMAN ARANIYOR

Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/KONYA

Tel: +90 332 239 23 39   Cep: 0 554 612 18 21
Fax: +90 332 239 23 19

Firmamızda çalıştırmak üzere,

3 Dış Ticaret Bölümü Lise veya Üniversitenin ilgili 
bölümlerinden mezun,
3 İngilizceyi anlayabilen ve konuşabilen,
3 Askerlikten muaf yada tecilli
3 İletişimi ve diksiyonu düzgün,
3 Takım çalışmasına yatkın,
3 En Az B Ehliyetine sahip,
3 Dış Ticaret Satış ve Pazarlama Bölümü için İş 
Arkadaşı aranmaktadır.

ELEMAN ARANIYOR
PREFABRİK BETON ELEMANLARI ÜRETİMİ YAPAN 

TESİSİMİZİN BAKIM ATÖLYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

� ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
� TERCİHEN İLGİLİ MESLEK LİSESİ 
MEZUNU,
-  TEKNİK BAKIM ELEMANI,
-  GAZALTI KAYNAKÇILARI
-  AYRICA VASIFSIZ ELEMANLAR,

ALINACAKTIR.

ADRES: BİRİKETÇİLER SANAYİ ÜMMÜGELİN SOKAK NO:20 KARATAY/KONYA

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.



Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu 
Dış Değerlendirme Süreci Toplan-
tısını yaptı.  Toplantıda bir sunum 

gerçekleştiren NEÜ Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ali Kahraman, dış 
değerlendirme süreciyle ilgili genel 

bir özet çıkararak dinleyenleri bilgi-
lendirdi. Kahraman, Yükseköğretim 
Kalite Kurulu Dış Değerlendirme 
süreciyle ilgili şunları söyledi: “Bu-

rada en önemli şey; 
planlama, uygulama, 
kontrol etme ve önlem 
alma aşamalarıdır. 
Yapmış olduğumuz 
tüm faaliyetlerin için-
de mutlak surette bu 
aşamaları tamamla-
mak zorundayız. Eğer 
sadece planlama ya da 
uygulama aşamasında 
kalırsa, hedeflerimize 
ulaşmada zaaflarımız 
olacaktır. Bütün he-
deflerimizde mutlaka 
bu sürecin uygulan-
ması gerekmektedir.” 
Kalite dış değerlen-
dirme sürecinden 
sorumlu Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ön-
der Kutlu da, dış de-
ğerlendirme almak 
için gönüllü olarak 
müracaat eden üni-
versiteler arasında yer 
aldıklarını kaydederek 
şöyle devam etti: “Biz 
hızlı bir şekilde gelişen 
bir üniversiteyiz. Dış 
değerlendirme süre-
cinde yaptıklarımızı 

ortaya koyarak bizim de kendi iç 
değerlendirmemizi yapmamız gere-
kiyor. Kendimizi ileriye dönük plan-
lamamız için bu toplantının önemli 
olduğunu belirtmek isterim.”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ise, Türkiye’nin bu deneyimi 
yeni yaşadığını söyleyerek; “Bu de-
neyimin başından beri gerek kalite 
kurulunun kurulum aşamaları gerek 
daha önceki faaliyetlerde görev al-
dım. Bu görevler Yükseköğretim Ka-
lite Kurulunun kurumları iyileştirme 
yönünde aldığı kararlar çerçevesinde 
yürütülen görevlerdir. Her bir üni-
versiteye belirli takımlar gönderili-
yor, bu takımlar üniversiteyi bizlerin 
verdiği bilgiler doğrultusunda kalite 
çerçevesinde bir değerlendirmeye 
tabi tutuyor. Sorunlarımızı kaydedi-
yor ve karşı tarafa takdim ediyoruz. 
Bu takdimin içinde öğrencilerimiz-
den, hocalarımıza, idarecilerimiz-
den dışarıdaki yerel paydaşlarımıza 
kadar herkesin görüşünün burada 
bulunması arzulanıyor.” ifadelerini 
kullandı.  Kalite süreçlerinin dün-
yada uzun süredir devam eden sü-
reçler olduğunu da söyleyen Şeker, 
yapılan bu toplantının da kalitenin 
devamlılığı ve yenilenme açısından 
önemli olduğunu vurguladı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve 
önerilerini sunmalarının ardından 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ
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Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Fahri YILMAZ ve 
Ahmet Hamdi YILMAZ’ın babası

Üyemiz Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Mustafa Lütfi YILMAZ’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Seyit Faruk ÖZSELEK
KONYA SMMM ODASI BAŞKANI

Basın 870716  www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yerel Yönetim-
ler ve Siyaset Bilim Dalı’ndan aldığım Yüksek Lisans Diplomamı kaybettim, hükümsüzdür.  

Yusuf AVCI
Öğrenci No: 17810402052

Z-401

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Yemek, Çay ve 
Temizlik işlerine 

bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR.

ADRES: MERAM YENİYOL CAD.
ARMAĞAN MAH. NO: 28

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Özel Türmak’ta 
aşureli veli toplantısı  

Özel Türmak Okulları tarafın-
dan Muharrem Ayı dolayısıyla aşu-
re etkinliği gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili olarak Özel Tür-
mak İlkokul-Ortaokul Müdürü 
Mustafa Aslan şunları ifade etti;“ 
Özel Türmak Okulları olarak Mu-
harrem Ayı münasebetiyle oku-
lumuzda aşure etkinliği gerçek-
leştirdik. Gerçekleştirilen aşure 
etkinliğinin yanı sıra velilerimize 
bilgilendirme toplantısı gerçekleş-
tirdik. Bu sayede velilerimiz öğren-
cilerin danışman öğretmenleriyle 
tanışma fırsatı bularak, öğrenciler 
hakkında birebir bilgi sahibi olma 
fırsatı yakaladılar.Okul olarak ge-
leneksel hale getirdiğimiz aşure 
etkinliği okul-öğrenci ve veliler 
arasında saygı, sevgi ve iletişimi 
güçlendirmek adına  Muharrem 
ayının dostluk,kardeşlik,hoşgörü 
ve paylaşım duygularının pekiştiği 
bir ay olduğunu ifade eden Aslan; 
“Amacımız; Veliler ve öğretmen-
ler arasında olan iletişimi güçlen-

direrek, çocukları daha iyi tanıyıp, 
eksikliklerini belirleyerek, gelişim-
lerine katkı sağlamaktır. Aşure 
etkinliğinde emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunarım.” diyerek 
sözlerine son verdi. Aşure etkinli-
ğinin yanında Özel Türmak’ta veli 
toplantısı da yapıldı. Toplantıyla 
veliler öğretmenlerle tanışma fır-
satı bularak yeni eğitim-öğretim 
yılının ilk değerlendirme toplantısı 
yapılmış oldu. 
n HABER MERKEZİ

NEÜ Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Süreci Toplantısını yaptı. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, yapılan bu toplantının da kalitenin devamlılığı ve yenilenme açısından önemli olduğunu vurguladı

Kalite için toplandılar
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Gençlere yönelik hobi kurs kayıtları başladı
  Konya Büyükşehir Belediye-

si Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nin 
gençlere yönelik düzenlediği hobi 
kursları için kayıtlar başladı. Eb-
rudan resime, fotoğrafçılıktan 
bilgisayar eğitimine kadar birçok 
branşta verilecek kurslar için son 
başvuru tarihi ise 8 Ekim Pazarte-
si.

Konya’nın sosyal, kültürel ve 
eğitim hayatına önemli katkı sağ-
layan Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi, 
üniversitelerin yeni eğitim öğre-
tim dönemine girmesiyle birlikte 
faaliyetlerine hız verdi.  Kılıçarslan 
Gençlik Merkezi bünyesinde dü-
zenlenen hobi kursları için kayıt 
alınmaya başlandı. Hobi kursla-
rının bu yılki branşları arasında 
Resim, Ebru, Ney, Gitar, Keman, 
Bağlama, Diksiyon, Fotoğrafçılık, 

Okçuluk, İngilizce ve Film Oku-
ma branşları yer alıyor.  Bilgisa-
yar atölyelerinde Microsoft Office 
ile ileri düzey Excel kursları bu-

lunurken, Psikoloji atölyelerinde 
ise Fark Et Eğitim Programları 
düzenlenecek.  Kayıtların Konya 
Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan 

Gençlik Merkezi’nde alındığı hobi 
kursları için kayıtlar 8 Ekim Pazar-
tesi günü sona erecek.
n HABER MERKEZİ 

TARSİM geleceği 
teknolojiyle kurguluyor!

TARSİM Yönetiminden yapı-
lan açıklamada, iş süreçlerinde 
teknoloji kullanımı ve dijitalleş-
menin, Devlet Destekli Tarım Si-
gortaları Sistemi’nin her zaman 
önceliğinde yer aldığı belirtilerek; 
üreticiler ile paydaşların mem-
nuniyetini arttırmak üzere son 
dönemlerde yeni projelerin ardı 
ardına hayata geçirilerek, mev-
cut operasyonlara entegre edil-
diğine dikkat çekildi. Açıklamada 
şu ifadeler yer aldı: “Günümüz 
dünyasında kurumların sürdürü-
lebilir bir yapıya sahip olabilme-
si son derece önemli. Bunun da 
anahtarlarından biri, inovatif bir 
yaklaşım sergileyerek, teknolo-
jinin baş döndüren hızına uyum 
sağlamak. Üreticimize ve pay-
daşlarımıza daha kaliteli hizmet 
sunmak, aramızdaki güven ba-
ğını kuvvetlendirmek, iletişimde 
yer ve mekandan bağımsız bir 
şekilde sürekliliği sağlamak ama-
cıyla teknoloji destekli hizmetleri 
çok yakından takip ediyor, odağı-
mıza alıyor ve Sisteme kazandırı-
yoruz. Örneğin; Sistem açısından 
kritik bir öneme sahip olan hasar 
operasyonunda mobil ekspertiz 
uygulamasının kullanılmaya baş-
lamasıyla birlikte manuel işlem-
lere son verildi. Mobil ekspertiz 
ile hata olasılığı ortadan kalktı. 
Bu durumun verimliliğe, hıza ve 
sonuçta üretici ile paydaş mem-
nuniyetine ciddi düzeyde olumlu 
katkıları oldu.
TARIM SİGORTALARINDA UYDU 
TEKNOLOJİLERİ KULLANILMAYA 

BAŞLANDI
Tarım Sigortaları hasar tespit 

ve risk analiz işlemlerinin tek-
nolojik veriler ile desteklenmesi, 
dijital çözümler ile manuel işlem 
kaynaklı hataların önlenmesi, 

yoğun hasar tespit dönemlerin-
de yaşanabilecek muhtemel ge-
cikmelerin önüne geçilmesi ve 
poliçe tanzim aşamasında erken 
uyarı sistemlerinin oluşturulabil-
mesi amacıyla uydu teknolojileri-
nin süreçlerde kullanılabilirliğine 
ilişkin Proje başlatıldı. Proje çer-
çevesinde günlük uydu görüntü-
leri, dolu, yangın, sel su baskını, 
heyelan hasarlarıyla risk analiz 
işlemlerinde kullanıldı. Çalışma 
meteorolojik veriler ile destek-
lenerek geliştiriliyor. Bu şekilde 
2019 yılında poliçe üretim ve 
hasar tespit işlemlerinde daha 
geniş bir şekilde kullanılması he-
defleniyor.

KURUMSAL MİMARİ İLE YENİ 
TEKNOLOJİLERE HIZLI UYUM
Ayrıca, hem Kurum hedef ve 

stratejilerine uygun olarak yeni 
teknolojilere daha hızlı entegre 
olabilmek, hem de Bilgi Tekno-
lojileri ile Kurumun diğer birim-
lerini yakınlaştırarak yapıyı daha 
dinamik bir hale dönüştürmek 
amacıyla süreçlerde Kurumsal 
Mimari Sistemi kullanılmaya 
başlandı. Son olarak geçtiğimiz 
günlerde hizmet ağına dahil olan 
TARSİM Mobil ile akıllı telefon ve 
tabletler aracılığıyla tüm paydaş-
larla iletişimde süreklilik sağlan-
dı. Poliçe sorgulama, hasar ihba-
rında bulunma gibi hizmetler her 
an her yerde, çok hızlı ve kolay 
bir şekilde yapılabilir hale geldi. 
Bu gelişmelerin Sisteme duyulan 
güveni ve bağlılığı arttıracağı-
na, TARSİM’i güçlendireceğine 
ve geleceğini sağlam temeller 
üzerine inşa etmesine katkıda 
bulunacağına inanıyoruz. Üreti-
cilerimize bol, verimli ve hasarsız 
üretimler dileriz.”
n HABER MERKEZİ

“Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması Anadolu Kupası” için 5 bin 767 kuş, birinci olmak 
için yarıştı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi

‘Kuş sevgisi aşk 
ve gönül işidir’

Konya’da gerçekleştirilen “Türki-
ye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması 
Anadolu Kupası” için 5 bin 767 kuş, 
birinci olmak için yarıştı. Bu yarışma 
Konya’da düzenlenen geniş katılımlı 
ilk yarışma oldu.  Türkiye Kanarya ve 
Kafes Kuşları Federasyonu ile Konya 
Serinofil Kanaryacılar Derneği işbir-
liğiyle TÜYAP Uluslararası Fuar Mer-
kezinde düzenlenen ve iki gün süren 
yarışmada 56 ilden, 2 binden fazla ka-
tılımcı yer aldı.

Görünümleri, renkleri, cinsleri ve 
ötüşleriyle her biri birbirinden farklı 
kanarya, papağan, ispinoz cinsi kafes 
kuşları, katılımcıların yoğun ilgisiyle 
karşılaştı. 

Türkiye’nin dört bir yanından ge-
len ve birbirinden renkli özel kuşlar-
dan, yarışma sonunda dereceye giren-
lere kupaları verildi.  Kupa töreninde 
konuşan Türkiye Kanarya ve Kafes 
Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz 
Çakmak, “Yarışmanın düzenlediğini 
alanı hazırlayan Konya Serinofil Ka-
naryacılar Derneği Başkanı Mehmet 
Güler’e, yönetim kurulu üyelerine, 
Selçuklu Belediyesi Baykan Yardımcı-
sı Murat Can’a, katılımcıları ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.  Çakmak, Federasyonlarına 81 
ilden 118 derneğin üye olduğunu 
belirterek, “Bu derneklerin Kendi il-
lerinde ve kendi içlerinde yaptığı ya-
rışmalardan sonra Konya’da gördü-
ğünüz federasyon destekli yarışmalar 
yapılıyor.  Bugün Konya’da 5 bin 767 
tane kuşumuz var.  Bu kuşlarımız ya-
rıştı. Bizim esas amacımız Türkiye’de 
90 yıldan beri gelen kuş yetiştiriciliğini 
yaygınlaştırmaktır. Biz çok iyi ve güçlü 

bir aileyiz.  60- 70 bin civarında üye-
miz var” dedi. 

YARIŞMALARIN BİRİNCİ AYIĞINI 
KONYA’DA YAPTIK

Birinci ayağını Konya’da yaptıkları 
yarışmaların diğer ayaklarını ise önü-
müzdeki günlerde Ankara, İstanbul, 
Urfa, İzmit bölgelerinde yapılacağını 
ifade eden Çakmak, şöyle devam etti: 

“Bölge Şampiyonluklarının belir-
lenmesinin ardından Türkiye ayağının 
son bölümü olan Türkiye Şampiyon-
luk Yarışması da Bursa da yapılacak-
tır. Türkiye genelindeki yarışmaların 
tamamlanmasından sonra ise Türkiye 
Şampiyonu olan adayımız Ocak ayı 
içerisinde ise Hollanda da yapılacak 
Dünya Şampiyonluk yarışmalarına ka-
tılacak. Konya da yapılan yarışmalara 
Konya Derneği olağanüstü bir hazırlık 
yaptı. Konya Derneği kendi adına 500’ 
ün üzerinde kuş ile bu yıl yarışmalara 
katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından 
katılan kuş sayısı 5 bin 767’dir. Bu 
kuşlar Anadolu kupası için yarıştılar. 
Dünya Şampiyonluk Yarışmalarına 
Türkiye 2021 yılında ev sahipliği ya-

pacak. 2021 Yılı Ocak Ayı içerisinde 
İstanbul’da düzenlenecek olan yarış-
maların hazırlıklarına gerek Tarım 
Bakanlığımız gerek bizler şimdiden 
başladık. Yarışmalara olan ilgi ve ka-
tılımdan dolayı mutlu olduk.”
YARIŞMALAR YOĞUN BİR İLGİ GÖRDÜ

Konya Serinofil Kanaryacılar Der-
neği Başkanı Mehmet Güler ise 4 yıl-
da bir yapılan yarışmanın yoğun ilgi 
gördüğünü belirterek, “Bu yarışma-
mızı geniş katılımlı ilk defa yapıyoruz. 
Yarışmalarda kafes kuşlarının görün-
tüsü, renkleri, kafesteki duruşları pu-
anlamada etkili oldu. Özellikle renk 
tonlarına göre açık renkli kuşlar, pu-
anlamada önem arz ediyor.  Bu yarış-
malarda bize destek veren federasyon 
başkanımız Yılmaz Çakmak’a, Selçuk-
lu Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat 
Can’a Türkiye’nin dört bir yanında ge-
len katılımcılara, emeği geçen herke-
se teşekkür ediyorum. Yarışmalarda 
dereceye girenleri kutluyorum” diye 
konuştu.  Selçuklu Belediye Başkan 
Yardımcısı Murat Can’ da bu işin bir 
aşk işi olduğunu ifade ederek, “Kuş 

sevgisi ve uğraşı, bir aşk işidir. Gönül 
işidir. Türkiye’nin her köşesinden ki-
lometrelerce yol kat ederek Konya’ya 
gelen katılımcılara teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu.  

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları 
Yarışması Anadolu Kupasında, Yarış-
maya Kaydedilen Kuş sayısına göre 
kupa alanlar dernekler şöyle:

“1. Konya Serifonel Kanaryacılar 
Derneği, 2. Antalya Kafes Kuşları Ye-
tiştirenler Derneği,

 3. Doğa ve Kafes Kuşları Derneği.
Aldıkları puanlara göre dernekler 

ise, 1. Doğa ve Kafes Kuşları Derne-
ği, 2. Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları 
Üreticileri Derneği, 3. Antalya Kafes 
Kuşları Yetiştirenler Derneği.

Yarışmaya kaydedilen Kuş Sayı-
sına göre Üyeler 1. Ankara Kanarya 
Sevenler ve Yetiştirenler Derneğin-
den Burak Nalbant, 2. Konya Serinofil 
Kanaryacılar Derneğinden Ahmet Ök-
çesiz, 3. Gaziantep Kanarya ve Kafes 
Kuşları Derneğinden Hüseyin Baydar. 

Aldıkları Puanlara göre Kupa alan 
üyeler ise şu isimlerden oluştu: 1. 
Doğa ve Kafes Kuşları Derneğinden 
Barış Çolak, 2. Gaziantep Kanarya ve 
Kafes Kuşları Derneğinden Hüseyin 
Baydar, 

3. Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuş-
ları Üreticiler Derneğinden Mehmet 
Yurddaş.” 

Konya Serinofil Kanaryacılar Der-
neği Başkanı Mehmet Güler Selçuklu 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat 
Can’a verdikleri destek dolayı bir pla-
ket verdi.  İki gün süren kuşların yarış-
ması kupa dağıtım töreni ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile Konya Serinofil Kanaryacılar Derneği işbirliğiyle TÜYAP Uluslararası 
Fuar Merkezinde düzenlenen ve iki gün süren yarışmada 56 ilden, 2 binden fazla katılımcı yer aldı.

 Mehmet Güler



2 EKİM 201812 HABER 

Toplu ulaşımda e-Dolum dönemi   
Konya Büyükşehir Belediye-

si, toplu ulaşım ücretlendirmele-
rinde kullandığı elkartlara şehir 
genelindeki yaygın bayi ve gişe-
lerin yanında internet üzerinden 
de dolum yapmaya başladı.   

Konya Büyükşehir Belediye-
sine ait toplu ulaşım ücretlendir-
melerinde kullanılan elkartlara 
artık internet üzerinden de do-
lum yapılmaya başlandı. Konya 
genelinde 382 gişe ve bayi ile 
yaygın bir elkart dolum ağına 
sahip olan Konya Büyükşehir 
Belediyesi, bunlara ilave olarak 
Konyalıların gişe ve bayilerden 
dolum yaptıramadığı zamanlar-
da sıkıntı yaşamaması için inter-
net üzerinden dolum hizmetini 
başlattı. Büyükşehir Belediye-
sinin Akıllı Toplu Ulaşım Siste-

mi (ATUS) internet sayfası olan 
atus.konya.bel.tr ya da www.
konya.bel.tr adresindeki elkart 
bölümünden T.C. Kimlik Numa-
rası veya kart numarası ile siste-
me girilerek kredi kartı ile dolum 
yapılabiliyor. 

KREDİ KARTI İLE NASIL 
DOLUM YAPILIR? 

Elkart dolumu yapmak is-
teyenler banka kartını kullana-
rak http://atus.konya.bel.tr‘den 
e-dolum işlemi yapıyor. e-Dolum 
yapılacak kartın kişiselleştirilmiş 
(fotoğraflı, bir T.C. kimlik numa-
rasına kayıtlı) elkart olması ya da 
kart numarasının bilinmesi gere-
kiyor. Dolum yapılan kartın aktif 
hale gelmesi için kullanılacak 
toplu ulaşım aracında ya da tur-
nikelerde bulunan kart okuyucu 

cihaz (validatör) üzerindeki yeşil 
butona basarak cihaz yükleme 
moduna geçince kartı okutmak 

yeterli oluyor. Detaylı bilgiye 
atus.konya.bel.tr adresinden 
ulaşılabiliyor.  n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi kendi
adayları ile çıkacak

BBP Meram’da 
Yılmaz dönemi

Saadet Partisi Konya Milletve-
kili Abdulkadir Karaduman, "Biz 
milletin kendisi ile ittifak yapaca-
ğız. Yerel seçimlerde Saadet Parti-
si kendi adayları ile çıkacak" dedi. 
Karaduman, Meclis'te düzenlediği 
basın toplantısında gündeme iliş-
kin açıklamalarda bulundu. 16 
Nisan'da yapılan referandumla 
yeni bir döneme girildiğini ve bu 
dönemde Meclisin yasama hakkı-
nın kısıtlandığını ileri süren Kara-
duman, "Meclisin yasama hakkının 
kısıtlanması milletin yaşama hak-
kının kısıtlanması anlamına gelir. 
Yeni Meclis çalışmaları, Cumhur-
başkanını onama makamı değil, 
sorgulama makamı olmalıdır" diye 
konuştu.

İktidarın ekonomiyi dış güçle-
re emanet ettiğini savunun Kara-
duman, "Ülke bir felakete doğru 
gidiyor. Bu felakete dur demek 
hepimizin boynumuzun borcudur. 
Meclis'teki bütün milletvekilleri 
McKinsey'in değil milletin vekili 
olduğunu ispat etmek zorundadır" 
ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Saadet Parti-
si'nin yerel seçimlerde bir ittifak 
içine girip girmeyeceği sorusu üze-
rine Karaduman, ülkenin menfaati 
için hiçbir adımdan geri kalmaya-
caklarını vurguladı. Karaduman, 
"Bizim bir araya gelmeyeceğimiz 
tek nokta ABD emperyalizmidir, 
İsrail siyonizmidir. Biz milletin 
kendisi ile ittifak yapacağız. 24 Ha-
ziran seçimlerinden sonra da çalış-
malarımız sürüyor. Yerel seçimler-
de Saadet Partisi kendi adayları ile 
çıkacak" dedi.

MHP'nin ceza indirimi kanun 
teklifine ilişkin de Karaduman, 
Saadet Partisi Genel Başkanı Te-
mel Karamollaoğlu'nun daha 
önceki açıklamalarına atıfta bu-
lunarak devletin ancak kendisine 
karşı işlenmiş suçları affedebile-
ceğini söyledi. Abdulkadir Kara-
duman, yolsuzluk ve hırsızlıkların 
mağdurunun millet olduğunu ve 
bu suçların da ancak millet tarafın-
dın affedilebileceğini de sözlerine 
ekledi.
n AA

Büyük Birlik Partisi Meram İlçe 
Başkanlığının olağan genel kurulu 
Konya İl Teşkilatında yapıldı. Yapılan 
seçimin ardından Büyük Birlik Partisi 
Meram İlçe Başkanlığına Osman Yıl-
maz seçildi

Büyük Birlik Partisi Meram İlçe 
Başkanlığı Olağan Genel Kurul Top-
lantısı Büyük Birlik Partisi Konya İl 
Teşkilatında gerçekleşti. Gerçekleş-
tiren kongreye BBP Konya İl Başkanı  
Osman Seçgin, İl Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İlçe Başkanları ile çok sayıda 
partili katıldı. Yapılan seçimlerin ar-
dından Osman Yılmaz BBP Meram 
İlçe Teşkilatının yeni başkanı oldu. 
Seçimlerin ardından açıklama yapan 
Büyük Birlik Partisi Meram İlçe Baş-
kanı Osman Yılmaz, “Büyük Birlik 
Partisi Meram İlçe Başkanlığı Olağan 
kongresine katılan  beni ve yöneti-
mimdeki arkadaşlarımı bu göreve 
layık gören bütün dava arkadaşla-
rımıza ve İl Başkanımıza teşekkür 
ederim. Allaha çok şükür geçmişin-
de hiçbir lekesi olmayan vatanını, 
dinini  ve insanlığı her şeyin önünde 
tutan Büyük Birlik Partisinin men-
subu olmaktan gurur duyuyorum. 
Bu bilinçle bizler alperenler olarak 

hangi görevde olursak olalım şehit 
liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
izinden giderek, milletimizin huzuru 
ve refahı bayrağımızın ve ezanımızın 
ebediyeti için çalışıp Türk İslam coğ-
rafyasının sigortası olmaya devam 
edeceğiz. Bu güne kadar olduğu gibi 
bildiğimiz ve doğru gördüğümüz 
her şeyin yanında olup, vatanımızın, 
milletimizin ve bayrağımızın beka-
sını bozmaya çalışanların her daim 
karşısında olacağız” dedi. Delegelere 
de teşekkür eden Osman Yılmaz, “ 
Bu göreve gelmemizde desteklerini 
esirgemeyen Konya İl Başkanlığı-
mıza, İlçe Başkanlıklarımıza, önceki 
dönem Meram İlçe Başkanlığına ve 
tüm Alperenlerimize hizmetleri ve 
destekleri noktasında dolayı teşek-
kür ederim. Allah bu kutlu davada 
yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini 
kullandı. BBP Meram İlçe Başkanlığı 
Yönetim Kurulu şu isimlerden Baş-
kan Osman Yılmaz, Alperen Dokuz, 
Ebubekir Üzüm, Eyüp Bahceçi, Fa-
tih Mehmet Kuz, Fatih Naçar, Ka-
mil Göktuğ Çapkan, Mehmet Çelik, 
Neslihan Çınarka, Osman Badem ve 
Tolga Albay.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

2018-2019 Tiyatro sezonu Konya Devlet Tiyatrosunda 4 Ekim Tarihi ile başlanacak. 
Tiyatro da ise yeni sezon için oyunlarda son hazırlıklar ve provalar gerçekleşiyor

Devlet tiyatrosu
seyirciyle buluşacak 

Yeni tiyatro sezonunda 70’inci 
yılını kutlayacak olan Devlet Tiyat-
roları sanatseverlerle buluşmak için 
gün sayıyor. Sanatçılar ise perdelerin 
açılmasına bir hafta kala prova çalış-
malarına tüm hızıyla devam ediyor. 
Sezona 32 prömiyerle başlayacak 
olan Devlet Tiyatroları, 2 Ekim Salı 
gününden itibaren sanatseverle-
rin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 
Sahnelerde kostümsüz ve doğal 
halleriyle oldukça renkli görüntü-
ler oluşturan oyuncular, provaların 
en heyecanlı döneminde oldukları 
görüşünde birleşiyor. Konya Devlet 
Tiyatrosuda 4  Ekim itibariyle yeni 
sezon startını verecek .

KONYA DEVLET TİYATROSU İVME 
KAZANARAK YOLUNA DEVAM EDİYOR 

Konya Devlet Tiyatrosu’nun ku-
rulduğu günden bu yana ivme ka-
zanarak yoluna devam ettiğini ifade 
eden Konya Devlet Tiyatrosu Mü-
dürü Doğan Doğru, “  Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığına bağlı olarak Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürlüğü olarak 
Türkiye Cumhuriyetinin en çok ça-
lışan kurumlarının dan bir tanesi-
yiz.  Dünyada en çok çalışan tiyatro 
Devlet Tiyatrolarıdır. Çünkü biz yılda 
6 bin 600 kere perde açıyoruz yurt 
genelinde.  Bu rakamı 365 böldüğü-
müz zaman günde 18 Perdeye dü-
şer. Sezonu 9 ay diliminden boyunca 
ölçerseniz  günde 27-28 perde düşer. 
Diğer bölgeleri de kattığımız zaman 
60 perdeye çıkıyor. Dünyada bunu 
başka yapabilen devlet kurumu ve 
Türkiye’de bunu yapan başka tiyatro 
durumu yok. Çünkü  biz dünyada bu 
anlamda en iyisiyiz. En Büyüyüz ve 
en çok çalışan kurumuyuz.  Konya 
tiyatro konusunda çok şanslı 81 ili-
mizde sadece 12 ilde yerleşik olarak 
devlet tiyatrosu var.  Konya Devlet 
Tiyatrosu kurulduğu 1997 yılından 
itibaren ciddi bir ivme kazanarak ça-
lışmalarına devam ediyor” dedi.

8 FARKLI OYUN İLE 
TİYATROSEVERLER  İLE 

BULUŞACAĞIZ
Konya Devlet Tiyatrosu 2018-

2019 tiyatro sezonuna 8 yeni oyun 
ile başlayacağını belirten Doğru, 
“Konya Devlet Tiyatrosunun bu 
seneki Repertuarında önceliğimiz, 
Devlet Tiyatroları nezdinde de yerli 
oyunların ağırlıkta olması. Devlet Ti-

yatroların kuruluş yasasında devlet 
tiyatroların, yerli yazarları ve yerli 
oyunları desteklemek ile mükellef 
olduğunu ifade eder. Bizde bu mü-
kellefiyeti layığı ile yerine getiren bir 
kurumuz. 2018-2019 sezonu içeri-
sinde 8 tane farklı oyunumuz olacak. 
Önceki sezondan devam eden Fatih 
Bizans Düştü, Tuhaf ikili oyunumuz 
devam edecek. 

 Sezonumuzu Fehim Paşa Kona-
ğı adlı oyunumuz ile açacağız. İnsan-
ların sinema ve filmlerden tanıdığı 
Defne Yalnız tarafından yönetilen 
Gün Anneme Gebe- Nefes sahnele-
necek. Gus İle Yemek Saati sahne-
lenecek. Bu oyunumuz da komedi.  
Çocuk oyunumuz olan ve geçen sene 
de oynanan ve hiç perde kapatma-
yan Nasrettin-İnadının Sonu çocuk 

oyunu devam edecek.  Şehir sorum-
luklarını bilen bir kurumumuz. Bu 
bazda 10-17 Aralık tarihleri arasında 
şebiarus haftası içerisinde yine kendi 
karomuz içerisinden bir arkadaşımı-
zın yönetmenlik yapacağı Uyan adlı 
Hz. Mevlana’nın mesnevideki ruba-
ilerinden olan hikayelerinden oyun 
sahnelenecek. Yine Tarık Buğra’nın 
yüzüncü yıl etkinlikleri kapsamında 
Akümülatörlü Radyo oyunu sah-
nelenecek.  Yine bir arkadaşımız 
tarafından Gökkuşağı adlı çocuk 
oyunu hayata geçecek.  Müzelerde 
canlı tiyatro yapabilmek ve müzeleri 
canlandırmak adına 10-15 dakikalık 
tiyatro gösterileri hazırladık” ifadele-
rini kullandı. 

KONYA HALKI 
TİYATROSUNU ÇOK SEVİYOR

Konyalıların tiyatro ve oyunları-
na yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden 
Doğru, “Konyalıların Konya Devlet 
Tiyatrosunda oynanan oyunlara, 
tiyatroya olan ilgisinden oldukça 
memnunuz. Bu ilginin arkasında ba-
şarı var. 

Başarı emek ve bilgi ister. Disip-
lin ister. Disiplinde özveri ister. Bizler 
özveri ile çalışıyoruz. Bir tiyatro sey-
retmek 100-120 sayfa okumak ile 
eşdeğerdir. Konya halkı tiyatrosunu 
çok seviyor. Tiyatrosu da Konya hal-
kını seviyor. Konya halkının istekle-
rini karşılayabilmek için son süratle 
çalışıyoruz. 4 Ekim itibariyle 2018-
2019 sezonu açacağız. Bu sezonda 
Konyalıların desteğini bekliyoruz” 
dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Osman Yılmaz

Doğan Doğru
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‘Görevimiz geçmişi geleceğe aktarabilmek’
1 Ekim Dünya Mimarlık Günü 

etkinlikleri kapsamında Mimarlar 
Odası Konya Şubesi tarafından 
Kültürpark’ta kurumlar, üniversi-
telerin, serbest çalışan mimarlar 
ve mimarlık ofislerin projelerin-
den oluşan 3. kentte Mimarlık 
Sergisi açıldı. Gerçekleşen prog-
rama Mimarlar Odası Konya Şube 
Başkanı Armağan Güleç Koru-
maz, Şehir Plancıları Odası Kon-
ya Şubesi Başkanı Münir Günay, 
KONTİMDER Başkanı Osman Ba-
şaran, Konya Müteahhitler Birliği 
(KOMÜT) Başkanı Şaban Topal, İl 
Kültür ve  Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar, Konya Vakıflar Bölge 
Müdürü İbrahim Genç, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Emlak Yöne-
timi Dairesi Başkanı Furkan Kuş 
ile çok sayıda mimar katıldı.

DAHA İYİ BİR DÜNYAYI 
TASARLIYORUZ

Uluslararası Mimarlar Birli-
ğinin her yıl, farklı tema kapsa-
mında Ekim ayının ilk pazarte-
si günü Dünya Mimarlık Günü 
olarak kutlandığını ifade eden 
Mimarlar Odası Konya Şube Baş-
kanı Armağan Güleç Korumaz, 
“Uluslararası Mimarlar Birliği 
(UIA) her yıl, farklı bir tema kap-
samında Ekim ayının ilk Pazartesi 
günü Dünya Mimarlık Gününü 
kutlamakta; çeşitli etkinlikler ile 
mimarlığın toplumun gündemi-
ne getirilmesine ve farkındalık 
oluşturulması amaçlanmaktadır. 
UIA 2018 Dünya Mimarlık Günü 
temasını “Mimarlık daha iyi bir 
dünya için1 olarak belirlemiştir. 
Mimarlar Odası; yüzden fazla üye 
ülkede bir milyondan fazla mi-
mar tarafından kutlanacak olan 
1 Ekim Dünya Mimarlar Günü ile 
başlayan Ekim ayı boyunca, tüm 
birimleri ile ‘Mimarlık Haftası Et-
kinlikleri’ gerçekleştirecektir. Bu 
kapsamda ‘Toplum Hizmetinde 
Mimarlık’ çalışmalarını sürdür-
mekte olan Mimarlar Odası olarak 
, daha iyi dünya için tasarım yap-
maya, üretmeye, kentimize katkı 

koymaya devam ediyoruz” dedi.
“Mimarın herkes için yarar-

lı, herke için gerekli, herkes için 
önemlidir” diyen Başkan Arma-
ğan Güleç Korumaz, “Biz bugü-
nün mimarları olarak kendimizi, 
bu topraktaki kültürel mimari mi-

rası koruma ve yaşatmanın yanı 
sıra daha da zenginleştirerek 
gelecek kuşaklara aktarma göre-
viyle yükümlü hissediyoruz. Nite-
likli tasarım katkısıyla sadece yapı 
sahibinin ve kullanıcısının değil, 
kentin ve kentlinin de yaşam ka-

litesini, beğeni düzeyini yükselten 
bir etki bırakmayı önemsiyoruz. 
Gelecekte mimarlığın bugünkün-
den daha çok önemsendiğini bir 
tarihte, insanların bugünün mi-
marlarını, yapabildikleriyle, kente 
ve mesleğe karşı sorumluklarını 
yerine getiriyle ve geleceğe bırak-
tıkları eserleriyle değerlendirme-
lerini diliyoruz. 

Şüphesiz Mimarlık herkes 
için yararlı, herkes için gerekli, 
herkes için önemlidir. Geleceğin 
sağlıklı, yaşanabilir kentlerini bir-
likte oluşturabiliriz. Bunun için 
yapılı çevrenin oluşumunda yer 
alan herkesin bir parçası olduğu 
sorumluluk zincirinin kurulması, 
bilginin ve kültürün egemen ola-
bilmesi sağlanmalı, kentlilik bi-
linci benimsenmelidir” ifadelerini 
kullandı.  Konuşmaların ardından 
sergi açılışı protokol üyeleri tara-
fından yapıldı. 

Hafta dolayısıyla  Türk Kızı-
lay’ı birlikte kan bağışı kampan-
yası düzenlendi. Güzel Sanatlar 
Fakültesinden öğrenciler atölye 
çalışmaları gerçekleştirdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da, şifalı olduğuna inanılan çeşmeler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Konya-Seydişehir yolu üzerinde bulunan çeşmele-
re ilgi gösteren vatandaşlar zaman zaman kuyruk oluşturuyor. Yine sarılık ve böbrek taşı rahatsızlıklarına iyi gelen birçok şifalı su yer alıyor

Çeşmeler, şifa dağıtıyor
Konya çevresinde bulunan ve 

şifalı olduğuna inanılan çeşmeler 
vatandaşlar tarafından yoğun ilgi 
görüyor. Şifalı olarak bilinen çeş-
melerin başında ise, Sarıkız, Evli-
yatekke, Aşağıçığil ve Lalebahçe 
mahallelerinde bulunan çeşmeler 
geliyor. Özellikle Konya-Seydi-
şehir yolu üzerinde bulunan çeş-
melere ilgi gösteren vatandaşlar, 
zaman zaman su doldurmak için 
kuyruk oluşturuyor. Konuyla ilgili 
bilgiler veren Kültür İnsanı Araş-
tırmacı İsmail Detseli, “eskiden 
beri dillerden düşmeyen çeşmele-
ri insanlarımız halen şifalı olarak 
görmektedir. Meram ilçemizin 
Sarıkız mahallesinin yükseklerin-
de bir tepenin eteklerinde çıkan 
su sarılık hastalığına iyi geldiği 
inancı ile civar köylüler yazın yo-
ğun işler bitince mutlaka buraya 
kafileler halinde gelir bu suda yı-
kanır. Bunlar sadece başlıca olan 
şifalı sular. Konya şifalı su bakı-
mından da zengin şehirlerarasın-
da yer alıyor” dedi. 

İNSANLAR ÇEŞMELERİ HALEN 
ŞİFALI OLARAK GÖRÜYOR

Kültür İnsanı İsmail Detseli, 
eskiden beri dillerden düşmeyen 
çeşmeleri, insanların halen şifa-
lı olarak gördüğünü ifade ederek 
sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Dutlukırı’na giderken Pir Hasan 

Çeşmesi bulunuyor. Bu çeşmenin 
üzerinde de şifa olduğuna dair 
yazılar yazmaktadır. Bunun gibi 
eskiden beri dillerden düşmeyen 
çeşmeleri insanlarımız halen şifalı 
olarak görmektedir. Birde Konya 
civarında bulunan Sarıkız çeşme-
si de ünlüdür. Bu civardaki köy-
lüler, harman kaldırdıktan sonra 
sarılık için, vücut dinçlik bulsun 
diye suyu içip yıkanırlar. Bundan 
dolayı da köylüler kendilerinin 
suyu içtikten sonra dinçleştiğine 
inanırlar” 
EN ÇOK KULLANILAN SU SARIKIZ 

MAHALLESİNDE

Konya’da yoğun olarak kul-
lanılan şifalı çeşmelerin Evliya-
tekke, Sarıkız, Aşağıçiğil ve Lale-
bahçe bölgelerinde bulunduğunu 
da söyleyen Detseli, “Evliyatekke 
köyünün Harmancık diye bilinen 
mevkiinde yerden kaynayarak 
çıkan bir kaynak suyudur kükürt 
suyu. Çıkışı gayet berrak olan ama 
mecrasına aktıkça toprakta beyaz 
köpükler ve travertenler meyda-
na getiren bu su 200 metre kadar 
yakınına varınca müthiş bir koku 
yayar etrafa, koku kükürt koku-
sudur. Bizim yakın köylülerimiz 
ve Konya’nın içinden diğer köy 

ve kazalarından uyuz hastalığına 
tutulup da buradan gelip su içen-
ler, ya yerinde ya da evlerine ge-
tirdikleri sudan içerek şifa ararlar. 
Ayrıca çamurundan da vücutla-
rına sürerek şifa isterler. Bazıları 
güzelleşme amacıyla bu tedaviyi 
uygularlar. Meram ilçemizin Sa-
rıkız mahallesinin yükseklerinde 
bir tepenin eteklerinde çıkan su 
sarılık hastalığına iyi geldiği inan-
cı ile civar köylüler yazın yoğun 
işler bitince mutlaka buraya kafi-
leler halinde gelir bu suda yıkanır 
ve testiler ile de evlerine götürüp 
içerek şifa bulurlardı. Hikayesi; 

‘roma döneminde burada yaşayan 
topluluğun kralının Çok güzel bir 
sarı kızı varmış. Bu kız bir gün 
hastalanmış günden güne eri-
meye başlamış hiç kimseler çare 
bulamamış kız bir gün başını alıp 
dağlara çıkmış gitmiş, işte bu Sa-
rıkız mahallesinin tepesinde artık 
ümitsizce ölüm beklerken burada 
kaynamakta olan sudan içmiş. Ve 
günlerce burada kalıp şifa bulmuş 
sonra babasının yanına iyileşmiş 
olarak dönmüş o gün bu gündür 
sarılık hastalığına bu suyun şifa-
lı olduğuna inanılmaktadır.’ Ilgın 
ilçemizin Aşağı Çiğil Mahallesi 

arazisi içinde bulunan bu suyun 
böbrek taşının düşürülmesinde 
faydalı olduğu söylenir. Hikâye-
si çok eski zamanlarda bir çoban 
günlerce karın ağrısı ile sürüsü-
nün ardında ağlayıp inleyip gezer-
ken bu o yıllarda yerden kaynayıp 
çıkmakta olan sudan bulanık ve 
pis olduğu halde içmiş ve ağrıları 
dinmiş. Bu suyunda şifalı olduğu 
kanaatine varılmış yörenin insan-
ları bu suyun kaynağından alıp 
daha güzel bir yere getirip çeşme 
halinde akıtarak insanların fayda-
sına sunmuşlar” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Diz çöküp otur-
sam bir daha kalkma-
macasına İlk günden, 
ta başlangıçtan hayata. 

Kırpmadan göz-
lerimi 

Geleceğin 
Geçeceğin 
İhtimaliyle yüreği-

min bir yerlerinden 
 
Ya da tutsak nefe-

simi 
Ürkersin 
Kızarsın, kıskanırsın diye 
Başkalarıyla konuştuğumu sa-

narak 
Sadece 
Göz kırpma mesafesinde seni 

görebilme 
Hissetme, koklama, ayakta kala-

bilme adına 
Uzaklığından arınma erdemine 

erişebilmek için 
Rahatlatabilsem 
 
Geceler gündüzlerin 
Yamaçlar düzlüklerin 
Uzaklar yakınların 
Yıldızlar, kör kuyuların peşinde 

sürdürürken serüvenlerini 
Tüm bu yaşam bağlarını, 
Tohuma kalkan  
Meyveye duran 
Asırlardır yârına 
Yarınlara damıtılıp bekletilen 
Göz kaynaklarımdaki  
Coşkun, Lirik 
Havzaların tıpacını gevşetmek 

Esnetmek için, süre istesem Yolun 
başında tuttuğum 

Hurda iskeletimi iyice zorlayan 
Bunaltan 
Kurutan 
Yokluğumu sunmak  
Heder etmek 
Heba etmek için sana 
Akıtarak durgunluğumu 
 
Denizlerle kırların 
Ümitlerle varların 
Nefeslerle yarların sevdasının 

Çekiç ile örsün 
Tebriz’iyle Mevlâ-

na’nın 
Bir kalıpta şekillen-

mesinde 
Dünyayı el-arkası 

ederek 
Halvete çekilme-

sinde 
İffette Yusuf 
Sabırda Yakup 
İfadede Musa 

Yaratılışta Muhammed 
Hakikatte Mansur’dan başka Ne 

olabilirdin  Ey aşk!.. 
Ey! 
İki cihanı omuzlarında taşıyan, 

ulu çınar!.. 
 
Eğ dallarını gönlümün karanlık-

larına 
Kendi bahçesini sulayamayan 

düzenbaz bahçıvana 
Kendimde seni tanıma 
Yaratılış sırrı oluşunu idrak etme 

hissi bağışla 
Sen ki; 
Gözün göremeyeceği kadar 

uzak 
Gönlün hücrelerinde dolaşacak 

kadar yakın 
Bahçeler içinde bahçe 
Yokluklar içinde varlık 
Asıl varlık 
Tek varlıksın. 
 
Sen, ben olmadan  
Hatta daha beşeriyetin yaratılışı 

düşünülmeden 
Âdem’le Havva’dan söz edilme-

den  
İmtihana tabi tutulmadan önce 

yaratılan Âlemi kebir 
Ve onun nurlu önderini 
Tüm bir insanlığı uhdesinde top-

layan 
Sonra da bitene kadar peşinde 

koşturan yaratılış hevesimsin  Ey 
Aşk!..  

Ben sendeyim... Sen bende de-
ğil! 

EY AŞK!.. 

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK
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Zarafetin simgesi Meram’da sergileniyor En temiz ilçe araç filosunu güçlendirdi

Meram Belediyesi Hizmet Bi-
nası içerisinde her ay farklı alanlar-
da eserler sergilenerek sanata ve 
sanatçılara destek veriliyor. Bir yılı 
aşkın bir süredir devam eden proje 
kapsamında, resim, filografi, hat, 
rölyef, ebru gibi farklı alanlardaki 
eserler, belediye hizmet binasına 
gelen vatandaşların büyük beğeni-
sini topluyor.

Serginin açılışını gerçekleştir-
dikten sonra sergiyi gezen ve eser-
ler hakkında Ebru Sanatçısı Ayşe 
Uysal’dan bilgi alan Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru, geleneksel 
sanatların ön plana çıkarıldığı ve 
yaşatılmasında büyük katkısı olan 

sanatçıların desteklenmesi amacıy-
la başlatılan bu programın ilk gün-
kü aşk ve heyecanla devam ettiğini 
belirterek, “Farklı sanat dallarında 
uğraş veren kadınlarımıza yardım-
cı olmak amacıyla Kadın Meclisi-
miz ile birlikte başlattığımız bu özel 
çalışma her geçen gün büyüyerek 
devam ediyor. Belediyemizin aynı 
zamanda bir kültür ve sanat mer-
kezi olarak faaliyet göstermiş olma-
sı bizi ve sergiyi gezen vatandaşları 
oldukça memnun ediyor. Sergi için 
imkan bulamayan kardeşlerimi-
ze bu şekilde bir alan açarak hem 
onlara hem de sanatımıza katkıda 
bulunuyoruz. Bu kapsamda geç-

mişimizden bugüne gelen mimari, 
estetik ve sanatla ilgili duyguları-
mızı da ön plana çıkarmış olacağız. 
Bugün de büyük medeniyetimizin 
bütün zarafetini adeta özetleyen 
‘Ebru Sanatı’ ile ilgili sergimizin 
açılışını yapmış bulunmaktayız. 
Sanatçı Ayşe Uysal hanımefendi,  
kültürümüzün ve sanatımızın en 
güzel en zarif dallarından biri olan 
ebru eserlerini sergiliyor. İcra etti-
ği sanatta başarılı olan tüm hanım 
kardeşlerimiz, farklı alanlardaki 
eserlerini belediye binamızda ser-
gileme fırsatı yakalamaya devam 
edecek” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi daha mo-
dern ve temiz bir Selçuklu sloganıy-
la sürdürdüğü temizlik hizmetlerini 
yeni araç filosu ile güçlendirmeye 
devam ediyor. Bu kapsamda geç-
tiğimiz günlerde alımı yapılan 10 
adet süpürgeli temizlik aracı hiz-
mete girdi. Selçuklu Kongre Mer-
kezi otopark alanında düzenlenen 
araç tanıtım programına Ak Parti 
İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer’in 
yanı sıra Konya Esnaf ve Sanatkar-
lar Odaları Birliği (KONESOB) Baş-
kanı Muharrem Karabacak, birliğe 
bağlı esnaf odaları başkanları, Sel-
çuklu Belediyesi Başkan Yardımcı-
ları ve birim müdürleri de katıldı. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, “Selçuklu’da 
şuan itibariyle 414 cadde, 4597 
adet sokak ve 650 bine yakın nü-
fusa hizmet veriyoruz. Selçuklu Be-
lediyesi olarak bütün bu cadde ve 
sokaklarımızı en iyi şekilde temiz-
lemek ve 650 bin yerleşik nüfusun 
ve gün içinde sanayilerle birlikte 
800 bine yaklaşan hareketli nüfu-
sun çöplerini de her gün düzenli bir 
şekilde toplamak için çalışıyoruz. 
Bütün bu faaliyetlerimizi icra eder-
ken 350 adet temizlik personeli, 
35 adet çöp toplama aracı, 17 adet 
farklı şekillerde bize hizmet veren 
arazöz, çöp konteynırı , yıl ama ara-
cı ve kamyon şeklinde hizmet ve-
ren araç ve 13 adet de yol süpürme 
aracıyla da bu zamana kadar hiz-

metlerimizi sürdürüyorduk. Bugün 
yol süpürme araçlarımıza 10 tane 
daha yeni aracı ilave etmiş olduk. 
İnşallah yeni alınan araçlarımız ile 
ana güzergahlarda  olan temizlik 
faaliyetlerimizi mahallerimizdeki 
sokaklarda ve parklarımızda bize 
çok faydalı  hizmet verecekler. Te-
mizlik noktasında inşallah Selçuk-
lu’da bu araç filosu ile hiçbir eksik 
kalmayacak. Bu zamana kadar eki-
bimiz zaten canla başla çalışıyordu. 
Bundan sonra yeni araçlarımızla 
birlikte daha büyük bir şevkle ça-
lışmalarımızı sürdüreceğiz ve yine 
Selçuklu her zamanki gibi en temiz 
,ilçe olarak anılacak ve vatandaşla-
rımız yine iyi ki Selçuklu’da yaşıyo-
rum diyecekler” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Camilerimize ve din 
görevlilerimize sahip çıkalım

Din Görevlileri Derneği 
aşure ikram etti

Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya 
Şube Başkanı İsmail Topcu, “Her 
yıl 1-7 Ekim Camiler ve Din Gö-
revlileri Haftası’nı kutlamaktan 
ve görevimizi yapmaktan dolayı 
mutluyuz. Gün birlik ve beraber-
lik zamanıdır. Hep birlikte büyük 
Türkiye için el ele vererek çalış-
malıyız Bu vesileyle camilerimize 
ve din görevlilerimize sahip çıka-
lım” dedi. Camilerin önemi ve din 
görevlilerin görevleri konularında 
bilgiler aktaran Topcu, “Cami-
ler; ibadet etme, Allah’ı anma, 
eğitim-öğretim, birlik ve dirlik, 
huzur ve sükûn mekânlarıdır. Bu 
itibarla dinimiz İslam, camilere 
büyük önem vermiştir. Camiler 
bulundukları yörenin, devamlı 
ışıldayan ve çevresini aydınlatan 
birer kandili gibidirler. Camiler 
aynı zamanda insanlara helal ve 
haramın, güzel ahlakın, doğru-
luk ve dürüstlüğün öğretildiği, 
sevgi saygı ve kardeşlik ruhunun 
işlendiği mukaddes mekânlardır. 
Bütün bu güzellikleri bünyesin-
de bulunduran camilerin, “din 
görevlisi” adıyla vazifelendirilmiş 
kendilerine has rehberleri vardır. 
Din görevlisi de etten kemikten 
yaratılmış normal bir insandır. 
Diğer insanlardan farkı; mihrap-

ta yer alması ve dinin gönüllüsü 
olmasıdır. Din görevlisi, camide 
dinin görevlisi, mihrapta Peygam-
ber Efendimiz (sav)’in vekilidir. 
Din görevlisi, kürsüde vaiz, min-
ber de hatip, mihrapta hocadır. 
Yaz tatilinde öğretmen, kışın gece 
derslerinde belletmendir. Yeni 
doğan çocuğun kulağında ezan-
dır, kamettir. Sünnetlerde, mevlit 
okuyan hayır duadır. Din görevli-
si, cenazelerde ağlayan üzülen ta-
raftır, her cenazede ölen yakınını 
daima hatırlayandır. Ölenin arka-
sından yapılan bütün vazifelerde 
başroldür. Din görevlisi; ihtiyar-
larla yaşlı, gençlerle delikanlı, ço-
cuklarla çocuktur” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Konya Din Görevlileri Der-
neği  Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası ve Muharrem Ayı sebebi 
ile Konya Ticaret Odası Konfe-
rans Salonu önünde vatandaşlara 
aşure ikramında bulundu. Ger-
çekleştiren programa Konya Din 
Görevlileri Derneği Başkanı İsma-
il Uğuz ile çok sayıda din görevlisi 
katıldı. Aşure programında açık-
lamalarda bulunan Başkan İsmail 
Uğuz, “Her yıl 1-7 Ekim tarihleri 
arasında kutlanan camiler ve Din 
Görevlileri Haftası, başta ülkemiz 
olmak üzere tüm İslam coğrafya-
sına ve insanlık alemine hayırlara, 
kardeşliğimize, birlik, beraberlik 
ve huzurumuza vesile olsun. Ka-

be’nin yeryüzündeki şubeleri ve 
Allah’ın evleri olan camilerimiz, 
dinimizin ve istiklalimizin simgesi 
olarak yükselen huzur, bilgi, birlik 
ve ibadet mekanlarımızdır. Cami-
lerimiz, Cenab-ı Hakk’a yönelen 
simalarımızın ve kalplerimizin 
nazargahı, ruh ve bedenlerimizin 
buluştuğu kıblegahı olan Kabe-i 
Muazzama’nın arzın üzerinde-
ki birer şubeleridir. Camilerimiz, 
hürriyet ve istiklalimizin yegana 
simgeleri, vatan tapularımız ve 
varlığımızın ayakta tutan mabet-
lerimizdir” dedi. Konuşmaların 
ardından ise vatandaşa aşure ik-
ramında bulunuldu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ahmet Poçanoğlu, camilerin dün olduğu gibi bugün de 
İslam’ın şiarı, sembolü ve İslam Medeniyeti’nin sembolü olduğuna işaret dikkat çekti

‘Cami ve mescitler İslam
Medeniyeti’nin mührüdür’

Konya İl Müftülüğü tarafından 
düzenlenen ‘Camiler ve Din Gö-
revlileri Haftası’ etkinlikleri Konya 
Ticaret Odası Konferans Salonu’nda 
düzenlenen etkinlikle başladı. Din 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde belirli 
bir tema çerçevesinde düzenlediği 
haftanın bu yılki teması, ‘Din Hiz-
metine Adanmış Ömürler’ olarak 
belirlendi. Gerçekleştiren programa 
Vali Yakup Canbolat, Konya İl Müf-
tüsü Ahmet Poçanoğlu, Selçuklu 
Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, 
Karatay Kaymakamı Abdullah Se-
lim Parlar, NEÜ Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş, ilçe müftüleri ile 
çok sayıda din görevlisi katıldı. 

MESCİTLERİMİZN YERİ 
DOLDURAMAZ VE DEĞİŞTİREMEZ 

Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Konya İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu, “1-7 Ekim tarih-
leri arası Camiler ve Din Görevliler 
Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu 
haftanın bu yılki teması hakikaten 
hem camilere, hem de dine hizme-
te kendini adamış muhterem hoca-
larımızdır. Dün olduğu gibi bugün 
ve gelecekte de mescitlerimiz yeri 
hiç doldurulamayan, değişmeyecek, 
İslam’ın şiarı, sembolü, yeryüzünde 
dinimizin mührü, medeniyetimizin 
timsali olarak daimi kalacaktır. 

Cami deyince Medine Mesci-
di’ni, Resullah Efendimiz’in müs-
tesna ahlakını, efendimizin örnek-
liğini hatırlarız. Cami deyince asrı 
saadetten bugüne Allah’a ibadet 
edilen mübarek makamları, ilim ve 
hikmetin öğrenildiği şerefli mekan-
ları, dualarımızı, niyazlarımızı Al-
lah’ın huzurundaki dualara boyun 
eğişimizi, rükumuzu ve secdemizi 
hatırlarız.  Cami deyince Selimiye’yi, 
Sultan Ahmet’i hatırlarız. Cami de-
yince Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı 
hatırlarız. Mescid-i Aksa’nın Yahu-
dilerin işgalinde olduğunu hatırlarız. 
Cami deyince biz Ayasofya’yı hatır-
larız. Ayosofya’nın kapalı olduğunu 
ve açılmadığını hatırlarız.  Cami de-

yince din, renk, makam, mevki farkı 
gözetmeksizin mümin gönüllerin 
birleştiği, imanımızın, istiklalimizin, 
istikbalimizin numunelerini simge-
lerini hatırlarız” ifadelerini kullandı.  

DİN GÖREVLİLERİ HAYATIN HER 
ALANINDA 

Din görevlilerinin hayatın her 
alanında var olduklarını, camilerin 
ise şehirlerin kalbi olduğunu dile 
getiren Poçanoğlu, “Din görevlileri-
miz, gayretini din hizmetine vermiş-
tir. Din görevlisi dediğiniz zaman 
hayatın her alanında camilerimizi, 
şehrin kalbine taşımayı hedefleyen 
ve amaçlayan kimseler olarak ha-
tırlarız. Yani din görevlimiz, camiyi 
şehrin en ortasına ve İslam’ı insan-

ların kalbine taşımak için daima 
gayret eder. Öyle ki din görevlisi 
dediğimiz zaman mihrapta kendisi 
ile namaza durduğumuz hocaları-
mızı hatırlarız. Çocuklarımız dünya-
ya geldiği zaman kulaklarına ezan 
okuyan, günde 5 vakit kurtuluşa 
çağıran, Allah’ın kitabını öğrenerek 
öğreten kimseler olarak hatırlarız. 
Kısacası Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Konya İl Müftülüğümüz ve din gö-
revlilerimiz, hayatın her alanında 
yer almaktadır. Aile Birliği Rehberlik 
Bürolarımızda, toplumun en sağlam 
temeli olan ailenin yanındayız” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Ara-
bacı da, “İslam medeniyetinde cami 
öncelikle mabettir. İbadet edilen 
yerdir. İçinde namaz kılmaya uy-
gun, takva temeli üzerine kurulan 
mabetler, meclisler olma özelliği işin 
aslıdır. Cami eğitimin, öğretimin, 
kültürün merkezidir.  Cami kadını 
ve erkeği ile toplumu eğitmenin, 
insanları yüceltmenin, yetiştirmenin 
merkezindedir.  Sadece ibadet edilip 
terk edilebilen yer değildir.  Camiler 
hukukun dağıtım yeri idi. Hukuk 
eğitimi camilerde yapılır, Mescidi 
Nebevi mimberi yanında davalara 
bakılırdı. Kadılar davaları görmek 
için camilerde otururdu” ifadelerini 
kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 Ahmet Poçanoğlu Prof. Dr. Caner Arabacı
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Özel Sporcular Milli Takımı, Porte-
kiz’de bugün başlayıp 8 Ekim Pazartesi 
günü sona erecek Down Sendromlular 
Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampi-
yonası’nda madalya hedefliyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Fede-
rasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçi’nin 
yanı sıra antrenör ve sporcular, Ma-
deira Adası’nda yapılacak şampiyona 
için Portekiz’e hareket etmeden önce 
Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda 
bulundu.

Milli takımın kafile başkanlığını 
da yapan Akçi, şampiyonaya masa te-
nisinde 4, atletizmde ise 5 sporcuyla 
katılacaklarını belirterek, “Çocukları-
mız organizasyona çok iyi hazırlandı. 
Hedefimiz şampiyon olarak ülkemize 
dönmek. Daha önceki organizasyonlar-

da 20’ye yakın madalya almıştık. Bu yıl 
da 20 civarında madalya bekliyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Özel sporcuların topluma kazandı-
rılması noktasında verdikleri destekten 
dolayı başta Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu ile yetkililere teşekkür 
eden Sadettin Akçi, “Engelli bireylerin 
kendilerini ifade edebilmelerinin en iyi 
yolu spor. Aileler, çocuklarının milli ta-
kıma katılıp, Dünya Şampiyonası’na git-
mesinden mutluluk duyuyorlar. İnşallah 
onların bu onurlarını alacağımız madal-
yalarla taçlandıracağız.” diye konuştu.

Özel Sporcular Milli Takımı’nın atle-
tizm antrenörü Tahir Sülük, şampiyona-
ya çok iyi hazırlandıklarını ve madalya 

kazanacaklarına inandıklarını belirtti. 
Masa tenisi antrenörü Soner Polat ise 
organizasyonda Türk bayrağını göndere 
çektirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Adana’da Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü’n-
de okuyan milli sporcu Dilara Çevik, 
dünya şampiyonasında birincilik he-
deflediğini, en büyük amacının ise Pa-

ralimpik Oyunları’na katılmak olduğunu 
aktardı.

2015’teki Dünya Şampiyonası’nda 
atletizmde 2 kategoride üçüncülüğü 
bulunan milli sporcu Merve Uzun ise 
organizasyonda Türkiye’yi en iyi şekilde 
temsil etmek istediğini ve madalya ala-
cağına inandığını kaydetti.
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Özel sporcular, Dünya Şampiyonası’nda madalya hedefliyor

Farklı bitebilirdi!
TFF 2. Lig’de ilk galibiyetini geride kalan hafta sonu kendi sahasında alan tem-

silcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör Tayfun Türkmen, 
yaptığı açıklamalarda Zonguldak Kömürspor mücadelesini daha farklı 
kazanabileceklerini ancak bireysel hatadan gol yediklerini ifade etti

Yavru Kartal Konya Anadolu Selçukspor, 
ligin 5.hafta mücadelesinde Zonguldak Kö-
mürspor’u 4-2 mağlup etti ve ligdeki ilk gali-
biyetini aldı. Önceki maçlarında son dakikada 
yediği goller ile galibiyeti kaçıran yeşil beyazlı 
takımda Teknik Direktör Tayfun Türkmen ma-
çın ardından değerlendirmelerde bulundu. 
Yaptıkları hatalardan ders çıkardıklarını dile 
getiren Türkmen, bütün oyuncularını tebrik 
ederken, maç sonuna kadar aynı disiplin ile 
devam etmek zorunda olduklarını söyledi.

‘HEPİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN’
Konya Anadolu Selçukspor Teknik Direk-

törü Tayfun Türkmen Zonguldak Kömürspor 
maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Sezonun ilk 
galibiyetini aldık. Bu maçtaki ana hedefimiz ta-
mamen maçı kazanmaktı. Onun için öncelikle 
oyuncularımı kutluyorum. Oynayan, oynama-
yan, sonradan giren, takım halinde tüm arka-
daşlarımın büyük emeği var, özverisi var. Onun 
için hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepimiz 
için bu galibiyetin hayırlı olmasını diliyorum. 
Bunların devam etmesi için çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz ekip olarak” ifadelerini kullandı.

‘YAPILAN HATALARA 
TAKILMAMAK LAZIM’

Bireysel hatadan gol yediklerini ve bu 
konuda çalışacaklarını dile getiren Türkmen, 
“Değişik bir maç tecrübesi yaşadık diyebilirim. 
Karşılaşmaya muhteşem başladık, goller bul-
duk üst üste. 3-0’ı yakaladık. Ama bireysel ha-
tadan yaşadığımız bir gol maçın bütün şeklini, 
hikayesini farklı bir yere getirdi. Tabi bunlar da 
konuşulması ve çalışılması gereken konular. 
Futbol hatalar oyunu, bu hatalar olacak. Biz 
bunları düzeltmeye çalışacağız. Önemli olan 
oyuncularıma hep söyledim gibi maç devam 
ederken yapılan hatalara takılıp kalmamak. 
Oraya takılmaya devam edersek bu hatalar 
daha büyüklerini peşinden getirecek. Nitekim 
öyle oldu” dedi.

Oynadıkları maçlarda 90 dakika boyunca 
disiplini en üst seviyede tutmak zorunda olduk-
larını da belirtren Tayfun Türkmen, “Belki farklı 
bir skor da olabilirdi, farklı bir şeyde konuşa-
bilirdik. Ama çok şükür oyun olarak ve skor 
olarak üç puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. 
Daha da fazla goller bulabilirdik. Fazlasıyla 
pozisyonlarımız var. Bugün için en önemli ders 
aldığımız nokta 3-0’da olsa maçın bitmediği-
nin canlı bir örneğini yaşadık. Geçmişte bunun 
gibi futbol hikayelerini hep görmüştük. Skor ne 
olursa olsun son düdük çalana kadar disiplini 
en üst düzeyde tutmanız gerekiyor. Kazandı-
ğımız için çok mutluyuz. Emeği geçen herkesi 
tekrar kutluyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 5 4 1 0 11 1 10 13
2.ŞANLIURFASPOR 5 4 1 0 7 3 4 13
3.TARSUS İDMAN Y. 5 3 2 0 12 6 6 11
4.PENDİKSPOR 5 3 1 1 5 1 4 10
5.MENEMEN BLD. 5 3 1 1 9 7 2 10
6.SİVAS BELEDİYE 5 2 2 1 5 1 4 8
7.KIRKLARELİSPOR 5 2 1 2 7 6 1 7
8.MANİSA B.Ş.B. 5 2 1 2 6 5 1 7
9.F. KARAGÜMRÜK 5 2 1 2 4 4 0 7
10.BUGSAŞ SPOR 5 2 1 2 6 7 -1 7
11.ANADOLU SELÇUK 5 1 3 1 8 8 0 6
12.DARICA G. BİRLİĞİ 5 1 2 2 7 9 -2 5
13.ZONGULDAK 5 1 1 3 6 9 -3 4
14.BANDIRMASPOR 5 1 1 3 4 10 -6 4
15.KAHRAMANMARAŞ 5 0 3 2 4 6 -2 3
16.ETİMESGUT BLD. 5 1 0 4 3 9 -6 3
17.TOKATSPOR 5 0 2 3 0 5 -5 2
18.FETHİYESPOR 5 0 2 3 4 11 -7 2

Yavru Kartal Konya Anadolu Selçukspor’un da müca-
dele ettiği TFF 2. Lig’de Kırmızı ve Beyaz gruplarda 5. hafta 
maçları oynandı. Yeşil beyazlı ekip 5.haftayı 11.sırada 
tamamladı. Ligin 5. haftasında oynanan karşılaşmalarda 
alınan sonuçlar şöyle: Kırmızı Grup: Tokatspor-Fethiyespor: 
0-0, Konya Anadolu Selçukspor-Zonguldak Kömürspor: 
4-2, Bandırmaspor-BUGSAŞ Spor: 0-2, Pendikspor-E-
timesgut Belediyespor: 1-0, Darıca Gençlerbirliği-Kah-
ramanmaraşspor: 2-2, Fatih Karagümrük-Sivas Beledi-
yespor: 0-0, Şanlıurfaspor-Kırklarelispor: 2-1, Menemen 
Belediyespor-Tuzlaspor: 0-4, Tarsus İdmanyurdu-Manisa 
Büyükşehir Belediyespor: 3-1. Beyaz Grup: Uşakspor-Amed 
Sportif Faaliyetler: 0-0, Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi 
Bodrumspor: 1-0, Hacettepe-Gümüşhanespor: 1-0, Keçiö-
rengücü-Eyüpspor: 1-1, Samsunspor-Ankara Demirspor: 
3-1, Kastamonuspor 1966-Gaziantepspor: 5-1, Bayrampa-
şa-İnegölspor: 1-1, Sarıyer-Sancaktepe Belediyespor: 3-2, 
Manisaspor-Sakaryaspor: 3-4.  n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-
por, bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada 6 puan topla-
dı. İlk üç maçından beraberlik ile ayrılan yeşil beyazlı 
takım, geride kalan haftada Zonguldak Kömürspor’u 
mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Yavru Kartal, bu 
sonuçlar ile geçen sezon ilk 5 haftada topladığı puanı-
nı gerisinde kaldı. Konya Anadolu Selçukspor, 2017-
2018 sezonunun ilk 5 maçında 2 galibiyet 1 beraber-
lik alarak 7 puanı toplamış ve 8.sırada yer almıştı. 
Temsilcimiz 6.hafta maçında Kırklarelispor’a konuk 
olacak.  n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig’de 5.hafta 
maçları oynandı

Geçen sezonun 
gerisinde kaldı! 

Konyalı sporcu Osmaniye’de birinci oldu
Osmaniye Belediyesi, Ce-

belibereket Geleneksel Okçuluk 
Turnuvası’nın üçüncüsünü düzen-
ledi. Turnuvada Konyalı sporcu 
Ahmet Kökgöz bir birincilik alarak 
dereceye girme başarısı gösterdi. 
Ergenekon Şenlik Alanı-Osmaniye 
Kent Ormanı’ndaki turnuva, Türki-
ye geneli 32 kulüpten yaklaşık 300 
sporcunun katılımıyla gerçekleş-
ti. Sporcular, 11 yaş altı minikler, 
12-16 yaş arası karma, yetişkin 
bayanlar, yetişkin erkekler ve Akın-
cı Koşusu olmak üzere 5 değişik 
kategoride yarıştı. 

11 yaş altı minikler kategorisin-
de Tarsus Kutalmışoğlu Geleneksel 
ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden 
Mehmet Efe Çağlayan birinci, Os-
maniye Cebelibereket Geleneksel 

Okçuluk Spor Kulübünden Ali Ço-
lakkadıoğlu ikinci ve Adana Kabac 
Hatun Geleneksel Okçuluk Kulü-
bünden Onur Özmüslüman üçüncü 
oldu.

 AHMET KÖKGÖZ BİRİNCİ OLDU
12-16 yaş arası karma katego-

risinde, Konya Geleneksel Okçuluk 
Dernekleri Federasyonundan Ah-
met Kökgöz birinci, Tarsus Kutal-
mışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk 
Spor Kulübünden Fatma Durmaz 
ikinci ve yine Tarsus Kutalmışoğlu 
Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor 
Kulübünden Mustafa Yalçın üçüncü 
oldu. 

Yetişkin bayanlar kategori-
sinde, Adana Geleneksel ve Atlı 
Okçuluk Spor Kulübünden Melike 
Dursun Buçakçı birinci, Malatya 

Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk 
Kulübünden Aysun Demirci ikinci 
ve yine Malatya Yeşilyurt Alpler 
Geleneksel Okçuluk Kulübünden 
Nuket Kargın üçüncü oldu. 

Yetişkin erkekler kategorisin-
de, Malatya Alper Tunga Gelenek-
sel Türk Okçuluğu Spor Kulübünden 
Ahmet Turan Günay birinci, Kahra-
manmaraş Türkoğlu Avasım Kulü-
bünden Talip Polat ikinci ve Mersin 
Kasırga Geleneksel Okçuluk Ku-
lübünden Ümit Karadiken üçüncü 
oldu. Akıncı Koşusu kategorisinde, 
Mersin Kasırga Geleneksel Okçuluk 
Kulübünden Ümit Karadiken birinci 
oldu. Turnuvada dereceye giren 
sporculara Osmaniye Belediyesi 
tarafından çeşitli hediyeler verildi. 
n İHA



Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında 
deplasmanda Göztepe’ye 3-2 mağlup 
olan Atiker Konyaspor’da iyi oyuna rağ-
men zorlu deplasmandan puansız dön-
menin hayal kırıklığı yaşanıyor. Daha 
önce puan kaybettiği maçlarda da ra-
kiplerine göre üstün taraf olan Anadolu 
Kartalı iyi oyununun sonuca yansıtama-
manın sıkıntısını yaşıyor. 

ZİRVE UZAK DEĞİLDİ
7. hafta itibari ile 11 puanda bulunan 

Atiker Konyaspor, en üzüntü verici puan 

kaybını Antalya deplasmanında yaşadı. 
Rakibi karşısında 3-1 öne geçen yeşil 
beyazlılar, duran toplardan yediği goller-
le 1 puana razı olmak zorunda kalmıştı. 
Bursaspor ile iç sahada oynanan maçta 
da öne geçen Konyaspor, farkı artırmak 
adına yakaladığı pozisyonları cömertçe 
harcayınca yine 2 puandan olmuştu.

MAĞLUBİYETLERİ HAK ETMEDİ
Fenerbahçe’ye karşı da dirençli bir 

oyun ortaya koyan Konyaspor, yine iyi 
oynadığı maçı 1-0 kaybetmiş ve büyük 

bir fırsatı kaçırmıştı. Son olarak Göztepe 
deplasmanında çıkan Anadolu Kartalı, 
ağır hava ve saha şartlarına rağmen raki-
bine oranla daha iyi bir mücadele ortaya 
koydu. Ancak yine duran toptan ve birey-
sel hatadan gelen gollerle maçı kaybetti.

SONUÇLAR OYUNU YANSITMIYOR
Atiker Konyaspor’un kaybettiği maç-

larda bile rakibine oranla daha iyi ol-
ması oyun anlamında sevindirirken, bu 
iyi performansla sonuç alamamak ise 
taraftarı üzüyor. Konyaspor’un mücade-

lesinin sonuçlara yansıması durumunda 
Süper Lig’in zirvesinde bulunabileceğine 
inanan taraftarlar derin bir hayal kırıklığı 
yaşasa da takımlarına güveniyor.

BEŞİKTAŞ’I GÖZÜNE KESTİRDİ
Öte yandan hafta sonu evinde Beşik-

taş’ı ağırlayacak olan Anadolu Kartalı gö-
zünü siyah beyazlılara dikti. Taraftarının 
da desteği ile rakibini mağlup etmenin 
hesaplarını yapan yeşil beyazlılar, yeni-
den üst sıralara tırmanmak istiyor.
n SPOR SERVİSİ     

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ro-
bert Prosinecki, Türkiye ile oynayacakları özel maçın yanı 
sıra UEFA Uluslar Ligi’nde Kuzey İrlanda ile yapacakları mü-
sabakanın aday kadrosunu açıkladı. Kadroda temsilcimiz 
Atiker Konyaspor’un başarılı oyuncusu Deni Milosevic’in 
yanı sıra eski Konyasporlu Riad Bajic de yer aldı. Aday kad-
roda Spor Toto Süper Lig takımlarında forma giyen İbrahim 
Sehic, Edin Visca, Riad Bajic ve Deni Milosevic de yer alır-
ken, eylül ayında oynanan Kuzey İrlanda ve Avusturya maç-
larının kadrosunda bulunmayan tecrübeli file bekçisi Asmir 
Begovic yeniden kadroya dahil edildi.

Prosinecki, düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor’un kalecisi Sehic’in milli takımdaki 
son altı maçında başarılı bir performans sergilediğini be-
lirterek, Sehic’in Begovic’ten daha avantajlı konumda oldu-
ğunu söyledi.

Türkiye ile oynayacakları özel maçta daha az milli takım 
tecrübesi bulunan isimlere yer vermeyi planladığını aktaran 
Prosinecki, Kuzey İrlanda karşılaşmasının ise kendileri için 
son derece önemli olduğunu vurguladı.
n AA

Deni Milosevic 
Türkiye’ye rakip olacakRPS

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

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Hayal kırıklığı!
Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak sahada ortaya koyduğu performansın sonuçlarını alamayan Atiker 

Konyaspor’da hayal kırıklığı yaşanıyor. Bu sezon oynadığı bütün maçlarda rakiplerine göre daha iyi bir oyun 
ortaya koyan Anadolu Kartalı, Antalya, Bursa, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarında bıraktığı puanlara yanıyor

Mehmet Özdilek, Erzurumspor’a imza attı
Süper Lig ekiplerinden B.B. Er-

zurumspor teknik direktör Mehmet 
Özdilek’le 1 yıllık sözleşme imzala-
dı. B.B. Erzurumspor kulüp tesislerin-
de gerçekleştirilen imza törenine B.B. 
Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, 
AS Başkan Ünsal Kıraç ve gazeteciler 
katıldı. İmza töreninde konuşan B.B. 
Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan 
kariyeri başarılarla dolu bir teknik 
adamla anlaştıklarını ifade ederek, “ 
Bulunduğumuz durum itibari ile daha 
önceki hocamız olan Mehmet Altıpar-
mak hocamız ile yollarımızı ayırmış 
durumda bulunduk. Mehmet hocamız 
sağ olsun Süper Lig’e çıkmamızda çok 
büyük emekleri ve hizmetleri oldu. 
Bugün itibari ile hem futbolculuk dö-
neminde kariyeri başarılarla dolu olan 
hem de teknik direktör olarak ta hayatı 
başarılarla dolu olan hocamız Mehmet 
Özdilek’le bugün itibari ile anlaşmış 
bulunuyoruz. Biz kendisine inanıyoruz 
güveniyoruz taraftarlarımız da inansın-
lar güvensinler” şeklinde konuştu. 
MEHMET ÖZDİLEK, “BU ORTAMLARA 

ALIŞIK BİR TEKNİK ADAMIM”
B.B. Erzurumspor’un zor bir süreç-

ten geçtiğini vurgulayan Özdilek kendi-
sinin bu gibi süreçlere alışık olduğunu 
bu yüzden camianın sabırlı olması 
gerektiğini belirterek “ Bu süreçleri 11 
yıldır yaşayan bir teknik adamım. Git-
tiğim takımları genelde 2 puan, 3 pu-
anda aldım hep hiç 10 puan, 15 puan 
da almadım. Dolayısıyla bu ortamlara 
alışık bir teknik adamım bu süreçte 
tabi ki sakin olmak çok önemli camia 
olarak telaşlanmamamız lazım. Der-
ler ya bu köprünün altından daha çok 
sular akar 27 hafta var ortada 81 puan 
var bakıldığı zaman orta da çok büyük 
puan baremi var. Evet bulunduğumuz 
konumdan hoşnut değiliz mutsuzuz bu 
şehir olarak, camia olarak, taraftar ola-
rak, oyuncu grubu olarak, teknik heyet 
olarak ama bu bir süreç bizim elimizde 
de bir sihirli değnek yok sonuçta za-
manla bu süreci lehimize çevireceğiz” 
dedi. 
ÖZDİLEK, “İÇERİDE OYNAYACAĞIMIZ 

HER MAÇIN FAVORİSİ BİZİZ” 

B.B. Erzurumspor’un evinde oyna-
dığı her maça mutlak favori olarak çık-
tığını bunu cumartesi günü oynanacak 
olan Alanyaspor maçında gösterecek-
lerini ifade eden Özdilek, “ Şunu çok 
net söylüyorum içeride oynayacağımız 
her maçın favorisi biziz ilk devrenin 
bitimine 10 hafta var 6 tane içeride 
maçımız var çok basit pratik hesaplar 
yapıyorum 4 tane dışarda var 6 tane 
içeride var hepsini kazanabilir miyiz? 
Kazanabiliriz potansiyelimiz var daha 
bir şeyin kaybolmadığının mesajını 

vermeye çalışıyorum. Öldük, bittik, 
mahvolduk düşüncesi bizi başka bir 
tarafa götürür. Doğaçlamadan daha 
çok beynimizle oynamayı öğrenmemiz 
gerek. Cumartesi Alanyaspor maçında 
takımda bir çok şeyin değiştiği sinyali-
ni alacaksınız. Her maça tek tek baka-
cağız kendi bulunduğumuz konumu iyi 
analiz edeceğiz, rakibi iyi analiz edece-
ğiz rakibin güçlü ve zayıf yönlerini biz 
oyuncularımıza aktarmaya çalışıyo-
ruz” diye konuştu. 
n İHA

Kimi zaman futbolun kendisin-
den daha zevklidir futbol oyunları. 
PES mi FİFA mı tartışması basit bir 
tercihten karakter ayracına evirildi 
neredeyse. Football Manager ise 
gerçek futbolun birebir kopyasının 
ötesinde futbolu (Transfer tercih-
leri) etkileyen bir yapı haline geldi.

Benim için bu futbol oyunlarını 
özel kılan en önemli nokta spesifik 
bir matematiğe sahip olmasıdır. 
Oyunlarda iyi ile kötünün, başarı ya 
da başarısızlığın bir matematiksel 
karşılığı vardır. Puan sıralamasın-
dan bahsetmiyorum. Öngörülebi-
lirliği daha da artıran matematiksel 
değerlendirmeler.

Her oyuncunun yeteneğini, 
performansını, hatta daha detay-
lı özelliklerini yansıtan bir rakam 
vardır. Bazı oyunlarda değerlen-
dirmeler 100 üzerinden yapılırken 

bazılarında bu rakam 20’dir. Pozis-
yon algoritmasına göre rakamların 
ortalaması size oyuncu hakkında 
net fikir verir. Takımlar yıldız siste-
mi üzerinden değerlendirmeye tabi 
tutulurken, bonservis değerleri, 
potansiyel yıldızlaması vs yönetme 
sürecinde oyuncunun yararlandığı 
en önemli argümanlardır. 

Kadro ve transfer tercihlerinin 
yanı sıra, daha özel alanlarda ata-
cağınız adımları bu sayısal değer-
lendirmeler üzerinden belirlersiniz.

*** 
Gerçek hayatta bu kadar keskin 

anlamlar yok. Bu tür bir değerlen-
dirme sistemi olsa bile zamanın 
getirdiği değişimlerle güncellen-
mesi bir başka yükü ortaya çıka-
rıyor. 

Fakat yine de futbolda bunu 
gerçekleştirmeye çalışan bir ekol 

var. Bazıları ‘Hangi seviyede 
olduğunu, bu seviyeyi artır-
mak için neler yapabilece-
ğini’ anlamak için bilimi ve 
matematiği kullanıyor. Maç 
ve antrenman analizleri, fi-
ziksel ve zihinsel testler… 
İstatistik olarak niteleyip ge-
çilemeyecek kadar büyük bir 
alan futbolun geleceği haline 
dönüşmek üzere. 

Artık modern futbol acı-
masız rekabette doğaçlamanın, 
tesadüfün, şansın, kişiye bağlı 
değişkenlerin etkisine tahammül 
etmiyor. Amacı olan, bu amaç 
doğrultusunda planlama yapan, 
bu planı uygularken sadece ana 
hatları ile kalmayıp, işini şansa 

bırakmayacak 
derecede en ince 
detaylara kadar 
kontrol edenler 
öne çıkıyor. 

Bunu başa-
rabilmek için de 
‘ne olduğunu’ 
anlamak gereki-
yor. İşte bu sü-
reçte de bilim ve 

matematik devreye 
giriyor.

*** 
Futbolun geleneksel doğruları 

ile başarılı olabilirsiniz. Genel ge-
çer futbol gerçeklerine göre planla-
ma yapar, biraz da şanslıysanız iyi 
oyun ile iyi sonuçlar alabilirsiniz. 

Ancak üst seviyelerde ba-
şarıyı belirleyen kıstaslar 
çok küçük artık. Ufak tefek 
doğrular ya da yanlışlar 

sonuçları tetikliyor. 
Örneğin farazi birkaç rakamla 

Konyaspor’un durumunu ortaya 
koyalım. 

Konyaspor ligin ilk 7 haftasın-
da 11 puan aldı. Kazanılabilecek 21 
puanın 10’unu kaybetti. Kaybettiği 
maçlarda da üstün oynayan taraf 
olmasına rağmen son mağlubiyet-
le kendi puan ortalamasına dönüş 
yaptı. 

10’luk sistem üzerinden ka-
baca bir değerlendirme yaparsak 
Konyaspor bu ligin 10 üzerinden 5 
değerinde bir takım olsun. Ortaya 
koyduğu futbol ise 10 üzerinden 
7. Futbolu seviyesinin üzerinde. 
Fakat sonuçlara bakıyorsun oyunu 

ile değil seviyesi ile paralel. Geçen 
sezon bu rakam 3’tü. 

Konyaspor ayarında takımların 
elbette ilk hedefi kendi seviyesini 
korumak olmalı. Yalnız 5 ayarın-
dayken 6 seviyesinde oynayıp 8’lik 
sonuçlar alma bir geleneğiniz var-
sa ayrıntılarda bazı hatalar yapılı-
yor olmalı. Ana hatlarda gösterilen 
başarının ayrıntılara indirilemediği 
görünüyor. 

Bu hatalarla ilgili herkesin bir 
fikri mutlaka vardır. Ancak hepsi 
öznel değerlendirmelerden öteye 
geçmeyecektir. Bunu nesnel olarak 
ortaya koyacak olan ise yukarıda 
bahsettiğimiz matematik mantığı-
nın işlemesi. 

Tabi Konyaspor’da böyle bir 
mantığı işletecek kapsayıcı bir tek-
nik akıl var mı? İşte orası şüpheli…

FUTBOLUN MATEMATİĞİ!

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ
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