
HAK İŞ BAŞKANI ARSLAN’IN
BABASI VEFAT ETTİ

ARAÇLAR CAN TAŞIYOR
BİZ İSE SORUMLULUK!

KONYA’DA EKMEK SIKINTISI
KONESTAŞ İLE ÇÖZÜLDÜ

Mahmut Arslan’ın acı günü

Ehil Özel Servis sahibi Ali Hazar:

Ekmeğin hikayesini yazdı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın babası Osman 
Arslan vefat etti. Merhum Arslan’ın cenazesi memleketi Kara-
man’ın Ermenek ilçesine bağlı Tepebaşı Köyü’nde toprağa 
verildi. Cenaze törenine Karaman’ın yanı sıra Konya ve Anka-
ra’dan da çok sayıda siyasi, bürokrat ve sendikacı da katıldı. 

Hafif ticari araçların, toplu taşımada ve okul servisi olarak kulla-
nılan minibüslerin tamir ve bakımını yapan Ehil Özel Servis’in 
sahibi Ali Hazar, “İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. 
Çünkü, bize gelen araçların büyük bir bölümü toplu taşıma-
da kullanılıyor ve can taşıyor. Dolayısıyla biz de bu araçların 
bakımından sorumluyuz. Bu nedenle araçları titizlikle kontrol 
ediyoruz” dedi. 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör Danışmanı ve 
Yenigün Gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Mevlüt Mülayim, 
kaleme aldığı ‘Konya’da Ekmeğin Hikayesi’ adlı kitabını 
okurlarıyla buluşturdu. Ekmeğin kutsal bir nimet olduğuna 
değinen Mülayim, Konya’daki ekmek sorununu çözen Ko-
nestaş’ın hikayesinden de söz etti. 

n HABERİ SAYFA 10’DA

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 12’DE

‘Hukuk için 
çalışacağız’

Konya Barosunda Pazar günü 
gerçekleştirilen genel kurulda, 
bin 136 oyla yeniden başkan se-
çilen Avukat Mustafa Aladağ maz-
batasını alarak 2’incü dönem için 
göreve başladı. Aladağ, hukukun 
üstünlüğünden yana tavır alarak 
mesleklerini temsil edeceklerini 
söyledi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Toz bulutu 
havayı bozdu

Suriye üzerinden gelen ve özel-
likle Doğu Akdeniz ile İç Anadolu 
başta olmak üzere güney ve iç 
bölgelerde etkili olan toz taşınımı, 
Konya’da havanın kalitesini olum-
suz etkiledi. Meteoroloji’den ya-
pılan açıklamaya göre toz bulutu 
yer yer hafta sonuna kadar etkili 
olacak.   n HABERİ SAYFA 6’DA

Yıldızların 
durağı Konya

Türk Yıldızları Akrobasi Ekibi’nin 
lisanslı ürünlerinin satıldığı Ty-Sto-
re TIR’ı, Türkiye’de il il dolaşmaya 
devam ediyor. TIR’ın bu seferki 
durağı 19-31 Ekim tarihleri arasın-
da Konya olacak. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Akıllı pompayla
yüzde 25 tasarruf

KOP Bölgesinin en önemli sorun-
larının başında gelen su sıkıntısı 
ve yüksek enerji maliyetleri dü-
zenlenen Akıllı Pompa Çalıştayı 
ile masaya yatırıldı. KOP Test 
kuyusunda gerçekleştirilen Saha 
Çalıştayı’nda yeni nesil akıllı pom-
pa sistemi ile ortalama yüzde 25 
su ve enerji tasarrufu sağlandı.
n HABERİ SAYFA 7’DE
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Doğal ürünlerle direncinizi artırın Odağında Ar-Ge ve inovasyon var
Sonbaharın kendini iyiden iyiye göster-
diği şu günlerde hastalıklardan kendi-
mizi koruyabilmek ve yorgunluğun 
önüne geçmek için bağışıklık sis-
temimizi güçlendirmemiz gereki-
yor. Uzmanlar; soğuk havaların 
sizi devirebileceği dönemde 
vücut direncinizi ve hayat kali-
tenizi artırmak için besin des-
tekleri kullanımının önemli 
olduğunu vurguluyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

135 yıldır faaliyet gösteren 
Helvacızade Grubu, bugün 

de Ar-Ge ve inovasyonu oda-
ğına alarak geleceğe güçlü 

adımlarla yürüyor. 1994 yılından 
itibaren üniversite-sanayi işbirlik-

leri ile gerçekleştirdiği başarılı pro-
jeler ile adından söz ettiren Helvacı-

zade, bu başarısını sağlık alanındaki 
markası Zade Vital ve Ar-Ge merkezle-

ri ile devam ettiriyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Teknolojinin esiri olmayalım! 
Yenigün’e özel değerlendir-
melerde bulunan Yeşilay 
Genel Başkanı Prof. Dr. 
Mücahit Öztürk, “Yeşilay’ın 
sadece Türkiye’de sivil top-
lum kuruluşu olmayıp, 40’a 
yakın ülkede Yeşilay bay-
rağının dalgalanması bizi 
oldukça mutlu ediyor” dedi. 
Bağımlılıkla mücadele et-
tiklerini vurgulayan Öztürk, 
özellikle teknolojinin esiri ol-
mamak gerektiğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Kışa hazırlanıyorlar Hizmet kalitesi artıyor

Karatay’a kazandırdığı yeşil alanlar ile kişi başına düşen 
yeşil alan miktarını sürekli yükselten Karatay Belediyesi ilçe 
genelinde park ve bahçeleri kışa hazırlıyor. Çalışmalar kap-
samında dökülen yapraklar süpürülüyor, ağaçlar budanıyor 
ve bitkilerin hazırlık bakımları yapılıyor.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Meram Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde 
‘Belediye Akademisi’ başlığı altında  hizmet içi eğitim prog-
ramı düzenlendi. Eğitimle Belediye çalışanlarının motivas-
yonunu ve belediyenin vatandaşlara sunduğu hizmet kalite-
sinin artırmak amaçlanıyor.
n HABERİ SAYFA 12’DE

METROYU 
ISTIYORUZ
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın yıllardır 

beklediği metro projesinin peşini bırakmadıklarını belirterek 
seçimlerden önce temelinin atılmasını istediklerini söyledi

TEK GAYEMİZ  HİZMET ETMEK
Gazetecilerle biraraya gelen Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilerin gözünden 
Konya’yı görmek istediğini belirterek, 2023 vizyonu kap-
samında Konya’da neler yapılabileceği hususunda fikir 
alışverişinde bulundu. ‘Tek gayemiz Konya’ya hizmet’ 
diyen Altay, Konya’nın geleceğinin çok daha güzel ola-
cağını söyledi.

METRO İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Konya’nın beklediği önemli yatırımların başında gelen metroyla 
ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, “Geçtiğimiz haf-
ta milletvekillerimiz ile birlikte Ulaştırma Bakanımızı ziyaret ettik. 
Konuyu takip ediyoruz. Seçimden önce temeli atılsın diye de uğra-
şıyoruz. Tabi Hükümet’in makro ekonomik yaklaşımı bu noktada 
etkili olacak. İnşallah yapılır” dedi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Uğur İbrahim Altay



Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir 
istişareleri kapsamında Konya’da 
bulunan basın kuruluşlarının yö-
netici, temsilcileri ve çalışanlarıyla 
sabah kahvaltısında biraraya geldi. 
Büyükşehir Belediyesi yöneticileri-
nin de hazır bulunduğu toplantıda 
Başkan Uğur İbrahim Altay, gaze-
tecilerin gözünden Konya’yı gör-
mek istediğini belirterek, Konya’da 
faaliyet gösteren gazetecilerin 
Konya’ya ilişkin görüş, fikir ve öne-
rilerini dinledi. Gazetecilerin 2023 
yılında nasıl bir Konya hayallerinin 
olduğunu sordu. 

Konya’nın çok geniş bir coğ-
rafyaya sahip olduğunu ve sürekli 
arazide olduklarını dile getiren Baş-
kan Uğur İbrahim Altay, “Bu hafta 
sadece Halkapınar, Ereğli, Emirga-
zi ve Karapınar ilçelerimizi ziyaret 
ettik. İnşallah ilçe ziyaretlerimizi en 
kısa zamanda tamamlayacağız. Bu 
toplantı ile biraraya gelelim şehir 
istişareleri kapsamında basın ca-
miamızın Konya’ya ilişkin fikirleri-
ni dinleyelim istedik. Yaklaşık 6 ay 
oldu göreve başlayalı ama yaklaşık 
10 yıldır da birlikteyiz. Yeni Büyük-
şehir Yasası ile birlikte Büyükşehir 
Belediyemiz’in hizmet alanı geniş-
ledi. 

Onun için bir taraftan merkez-
deki işlerimizi takip ederken diğer 
taraftan da taşra ilçelerini ziyaret 
ederek oradaki personelimizi ve ya-
pılan işleri kontrol ediyoruz. Hem 
de araziyi daha iyi tanıma fırsatımız 
oluyor. Buradaki tek gayemiz Kon-
ya’ya hizmet. İnşallah Konya’nın 
geleceği çok daha güzel olacak. Bu 
konuda en büyük destekçimiz siz-
lersiniz. Biz ne kadar çok çalışırsak 
çalışalım, bunu doğru bir şekilde 
halka sunamazsak pek bir anlamı 
kalmaz. 

Bu manada bizlere vermiş ol-
duğunuz destekten ötürü hepinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kon-
ya bu konuda örnek bir şehir. Çok 
uyumlu ve prensipli bir medyaya 
sahibiz. İnşallah bu uyum ve birlik-
telik artarak devam eder” dedi. 

GAZETECİLERİN
 ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ

Sözü gazetecilere bırakan, ga-
zetecilerin hem görüş ve önerile-
rini dinleyen, hem de şehre ilişkin 
sorularını yanıtlayan Altay, bir ga-
zetecinin daha önce projelendirilen 
Mevlana’nın evi ile ilgili sorusuna, 
“Mevlana’nın eviyle ilgili istimlak 
çalışması yapıldı. Kamulaştırma 
devam ediyor, henüz bitmedi. 

Kurulla ilgili süreç yeni tamam-
landı. Projede herhangi bir değişik-
lik yok. Ama bir ev mi ya da anıtsal 
bir çalışma mı yapılsa diye kurulla 
görüşmelerimiz devam ediyor. Bu 
süre zarfında o bölgede çok büyük 

bir otopark ihtiyacı var. Otopark 
olarak şimdilik değerlendiriliyor” 
diye cevap verdi. 

Kur dolayısıyla tramvaylardan 
kalan borçların arttığı ve Konya 
piyasasına olan borçların ödene-
mediği yönündeki soruya ise Altay, 
“Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
diğer büyükşehir belediyeleri kadar 
bir borcu var. Ödemelerle ilgili de 
bir sıkıntımız yok. 

Daha dün yaklaşık 100 milyon 
TL’lik bir ödeme gerçekleştirdik. 
Son 5,5 ayda çok önemli gayrimen-
kuller belediyemize geçti. Bununla 
ilgili de bir planlama çalışması ya-
pıyoruz. 

Şehir Hastanesi’nin bulundu-
ğu alanda 180 dönüm, Karatay’da 
BÜSAN civarında 1 milyon metre-
karelik bir alan belediyemize geçti. 
Yönetilemez bir durum söz konusu 
değil” dedi. 

Eski tramvayların sosyal pro-
jelerde kullanılabileceği yönünde-

ki bir öneriyi de dinleyen Başkan 
Uğur İbrahim Altay, “Tramvaylarla 
ilgili bir planlamamız var. Mev-
cut hatlara ilave yeni hatlar yapa-
rak onları kullanmak istiyoruz. Bir 
miktarı Saray Bosna’ya gönderildi. 
Şehrin birkaç yerinde sosyal aktivi-
teler yapılabilecek şekilde kullanıl-
masını sağlayabiliriz” diye konuştu. 

METRO’NUN TEMELİ SEÇİMDEN 
ÖNCE ATILSIN İSTİYORUZ

Eski stadyum inşaatının bulun-
duğu alana yapılacak olan Millet 
Bahçesi içerisinde Büyükşehir Be-
lediyesi için yeni bir hizmet bina-
sının yapılması projesi ve Metro 
projesiyle ilgili soruyu da cevap-
layan Uğur İbrahim Altay, “Cum-
hurbaşkanımız eski stat alanlarının 
tamamının Millet Bahçesi olarak 
değerlendirilmesi yönünde bir gö-
rüş beyan etti. Biz de Millet Bahçesi 
olarak değerlendireceğiz bu alanı. 

Yeni hizmet binasını oraya 
yapmayacağız. İçinde bir Millet 

Kıraathanesi ve birkaç kafeterya-
nın olduğu güzel bir sosyal aktivi-
te alanı olacak. Tabi bu arada Ağır 
Bakım’ın arsası ile ilgili de bir proje 
yürütülüyor. Yaklaşık 650 dönüm-
lük alan Büyükşehir Belediyemiz’e 
devrediliyor. Şu an devir işlemleri 
devam ediyor. Bu bölgeyi de inşal-
lah yeni bir Millet Bahçesi olarak 
değerlendireceğiz. 

Metro gündemi çok tartışılı-
yor, çok yazılıp çiziliyor. Geçtiğimiz 
hafta milletvekillerimiz ile birlikte 
Ulaştırma Bakanımızı ziyaret ettik. 
Konuyu takip ediyoruz. Arkadaşlar 
zor zamanlardan geçiyoruz ama 
Konya’nın metroya ne kadar ihti-
yacının olduğunu ve beklentisinin 
ne kadar yüksek olduğunu en üst 
katılım ve temsille bakanımıza ilet-
tik. İnşallah bu hizmeti Konya’ya 
kazandırmak için gayret ediyoruz. 

Seçimden önce temeli atılsın 
diye de uğraşıyoruz. Tabi Hükü-
met’in makro ekonomik yaklaşımı 

bu noktada etkili olacak. İnşallah 
yapılır. Biz elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. 

YÜZDE 10 İNDİRİM YILBAŞINA 
KADAR DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan verilen hizmetlerin büyük bir 
bölümünde yapılan yüzde 10’luk 
indirimin ne kadar süreceğine yö-
nelik soruya Başkan Altay, “Yüzde 
10 indirim belediye açısından bü-
yük fedakarlıktır. KOSKİ’nin indi-
rimi yıllık 45 milyon TL’ye tekabül 
ediyor. 

Hükümetimiz yıl başına kadar 
yüzde 10 indirim kampanyası uy-
guladı ve biz de bu kampanyaya 
uyuyoruz. Uzatılırsa süre biz de 
uzatırız. İnşallah o güne kadar Tür-
kiye ekonomik dengesini kurar, fa-
izler düşer ve hayat normal akışın-
da devam eder diyoruz” şeklinde 
cevap verdi. 

Gazetecilerin şehre ilişkin gö-
rüş ve önerilerini de dinleyen Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, bu görüş ve önerilerin 
notlarını aldı. Altay, ayrıca şehrin 
yönetimine önerileriyle destek ve-
ren basın kuruluşlarına teşekkür 
etti. 

Geniş katılımla gerçekleşen 
toplantıya Basın İlan Kurumu (BİK) 
Genel Kurulu Anadolu Gazete Sa-
hipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, 
Basın İlan Kurumu İl Müdürü Öz-
den Konur, Cumhurbaşkanlığı İle-
tişim Başkanlığı Konya İl Müdür-
lüğü Şube Müdürü Okan Çamsoy, 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Sefa Özdemir, Konya Basın 
Konseyi Başkanı Mustafa Tatlısu, 
Türkiye Spor Yazarları Derneği 
(TSYD) Genel Merkez Yönetim Ku-
rulu Üyesi Recep Çınar, TSYD Kon-
ya Şube Başkanı Murat Dönmez, 
televizyon ve gazete sahipleri, ba-
sın yayın kuruluşlarının üst düzey 
yöneticileri, çalışanları ve yazarlar 
katıldı.  n ONUR KALKAN
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Gazetecilerle biraraya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilerin gözünden Konya’yı gör-
mek istediğini belirterek, 2023 vizyonu kapsamında Konya’da neler yapılabileceği hususunda fikir alışverişinde bulundu

Ortak paydamız Konya

Konya’nın metroya ne kadar ihtiyacı olduğu rapor halinde Ankara’ya sunuldu.

Eski tramvayların yeni kurulacak ara hatlarda kullanılarak değerlendirilmesi düşünülüyor.

Eski stadyum alanına Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasını yapmaktan vazgeçildi. 

Uğur İbrahim Altay

Yapılan küçük dokunuşlarla şehir içi trafiğini rahatlatan adımlar atılıyor.
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Odağında Ar-Ge ve inovasyon var
Zade & Zade Vital İbn-i Sina 

Ar-Ge Merkezi’nde başlığında ve 
“inovasyona yönelik diyaloglar” 
temasıyla gerçekleştirilen Cuma 
seminerleri yeni dönemi ile Helva-
cızade Grubu’nun tüm Ar-Ge ve Ür-
Ge yetkililerini bir araya getiriyor.

Türkiye’nin doğal sağlık ürünle-
ri alanındaki ilk olan İbn-i Sina Ar-
Ge Merkezi’nde her hafta, alanında 
fikir lideri bir uzmanın katılımı ile 
gerçekleşen toplantılarda, toplum 
sağlığına katkı sağlayacak başlıklar 
tartışılırken, yenilikçi pek çok ürü-
nün tohumları da atılıyor.

 135 yıldır faaliyet gösteren Hel-
vacızade Grubu, bugün de Ar-Ge 
ve inovasyonu odağına alarak gele-
ceğe güçlü adımlarla yürüyor. 1994 
yılından itibaren üniversite-sanayi 
işbirlikleri ile gerçekleştirdiği başa-
rılı projeler ile adından söz ettiren 
Helvacızade, bu başarısını sağlık 
alanındaki markası Zade Vital ve 
Ar-Ge merkezleri ile devam ettiri-
yor.

Türkiye’nin doğal sağlık destek 
ürünleri alanındaki ilk Ar-Ge mer-
kezi olan Zade & Zade Vital İbn-i 
Sina Ar-Ge Merkezi bünyesinde, 
2017 yılından itibaren düzenli ola-
rak, gerçekleştirilmekte olan se-
minerlerinde inovasyon, Ar-Ge ve 
Ür-Ge’nin temel kavramları ko-
nuşuluyor. Bu yolda “bilginin” ve 
“eğitimin” katkısına inancı büyük 
olan Helvacızade Grubu her cuma 
Batı’da “Avicenna” olarak bilinen, 
Avrupa bilim tarihinde de öneme 
sahip İbn-i Sina’nın ışığında kurdu-
ğu Zade & Zade Vital İbn-i Sina Ar-
Ge Merkezi’nde inovasyon, Ar-Ge 
ve Ür-Ge’nin temel kavramları hak-
kında eğitimler düzenliyor. Friday-
Vitalogs toplantılarına Helvacızade 
Grubu’nun tüm Ar-Ge ve Ür-Ge 
yetkilileri katılıyor.

Bu yılın “İnovasyona Yönelik 
Diyaloglar”nı; “ülkemiz bitkilerinin 
faydaları ve bu bitkiler hakkında 
araştırmalar”, “endüstri 4.0/gele-

ceğin akıllı çözümleri”, “bitki uçucu 
yağ analizleri için pratik yaklaşım-
lar”, “ nanoteknoloji”, “probiyotik-

ler ve prebiyotikler” ve “fitoterapi” 
gibi konular oluşturuyor. “İnovas-
yona Yönelik Diyaloglar” toplantıla-

rı Cuma günleri Zade & Zade Vital 
İbn-i Sina Ar-Ge Merkezi’nde dü-
zenleniyor. n HABER MERKEZİ

Türk havacılık ve uzay 
sanayi NEÜ’de yükseliyor

Türkiye’nin havacılık ve uzay 
sanayiinde geleceğini inşa ede-
cek mühendislerin yetişmesi ve 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayinin 
(TUSAŞ) ihtiyaç duyduğu nitelikli 
insan gücünün karşılanması için 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile 
üniversiteler arasında Stajyer Mü-
hendis Programı İmza Töreni ger-
çekleştirildi. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) de protokol im-
zalanan üniversiteler arasında yer 
aldı.  NEÜ Rektörü Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker Üniversite adına pro-
tokolü imzaladı. Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayinin savunma sanayi ve 
havacılıkta yerli ve milli ürünlerin 
oluşturulması hedefi ile yürüttüğü 
çalışmalar çerçevesinde yeni yete-
nekleri eğitimleri sırasında şirkete 
kazandırmak için gerçekleştirilen 
Stajyer Mühendislik Programı ile 
üniversite öğrencileri kendilerini 
bu alanlarda geliştirme fırsatı bu-

lacak. 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Mu-

zaffer Şeker Stajyer Mühendis 
Programı kapsamında değerlendi-
rilen bölümlerdeki öğrencilerinin 
mezun olmadan böyle önemli bir 
merkezde uygulama eğitimi gö-
recek olmasının önemli olduğunu 
vurguladı. Türkiye’nin her alanda 
gelişmesi için çalıştıklarını ve ge-
leceğe güvenle bakan öğrenciler 
yetiştirdiklerini belirten Şeker bu 
tür staj programları ile öğrenci-
lerinin hem teorik hem de pratik 
alanda en iyi donanımla mezun ol-
ması için gereken ne varsa yaptık-
larını ifade etti.  Şeker: “TUSAŞ’ın 
temellerinin ismini taşımaktan 
gurur duyduğumuz Necmettin Er-
bakan tarafından atıldığını hatırlat-
mak isterim. Bu vesile ile de Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan’a Allahtan 
rahmet diliyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Sonbaharın gelmesiyle birlikte mikroplar yüzlerini göstermeye başladı. Uzmanlar; soğuk havaların sizi devirebileceği 
dönemde vücut direncinizi ve hayat kalitenizi artırmak için besin destekleri kullanımının önemli olduğunu vurguluyor

Sonbahara karşı önlem alın
Sonbaharın gelmesiyle hafif 

hafif öksürenler, burnunu çekenler 
aramızda dolaşıyor. Peki, hasta olup 
mutsuz mutsuz köşede mi otura-
lım? Hayır tabii ki. Hazırlık yapalım 
ve kendimizi soğuk havalara karşı 
hazırla-

yalım. Peki sonbahara karşı nasıl ha-
zırlanacağız? Yapmamız gerekenler 
neler? “Yılda birden fazla grip veya 
nezle olur musunuz?”,  “Kendinizi 
ne sıklıkta yorgun veya halsiz hisse-
dersiniz?”, “Dengeli beslenebiliyor 

musunuz?”, “Beslenme düze-
niniz vitamin ve mineraller 
açısından zengin mi?” ve 
“Ağız içinde aft gibi prob-
lemler yaşar mısınız?” gibi 
soruların yanıtları bağışık-
lık seviyenizi belirlemeniz 
açısından önemli… Ha-
vaların gittikçe soğumaya 
başladığı ve sonbaharın 
kendini iyiden iyiye gös-
terdiği şu günlerde hasta-
lıklardan kendimizi koru-
yabilmek ve yorgunluğun 
önüne geçmek için bağı-
şıklık sistemimizi güçlen-
dirmemiz gerekiyor. Uz-
manlar; soğuk havaların 
sizi devirebileceği dönem-
de vücut direncinizi ve ha-
yat kalitenizi artırmak için 
besin destekleri kullanımı-

nın önemli olduğunu vurguluyor. 
Hangi besin destekleri Sonbahar ay-
larını enerji ile karşılamamıza destek 
oluyor? Sambucus Nigra (Kara Mür-
ver): Halk arasında bilinen adı ile 
Kara Mürver, bağışıklık sisteminin 
güçlenmesine destek oluyor.

Çinko: Yaşam için ihtiyaç duyu-
lan 24 mikro besleyici maddeden de 
biri olan çinko, bağışıklık sisteminin 
normal fonksiyonuna katkıda bu-
lunuyor. Hormon ve bağışıklık sis-
temlerinin isleyişi için de çok önemli 
olan çinko, özellikle büyüme, geliş-
me, hücre yenilenmesi ve bağışıklık 
sistemi üzerinde önemli rol oynuyor. 
Bunun dışında; DNA sentezinde ve 
hormon metabolizmasında, büyüme 
ve gelişmenin sağlanmasında, biliş-
sel fonksiyonun desteklenmesinde 
görev alıyor.

Demir: Normal enerji oluşum 
metabolizmasına katkıda bulunuyor. 
Yorgunluğun ve bitkinliğin azalma-
sına ve bağışıklık sisteminin normal 
fonksiyonuna destek oluyor.

B12 Vitamini: Yorgunluğun ve 
bitkinliğin azaltılmasına destek olur-
ken, Normal enerji oluşum metabo-
lizmasına da destek oluyor. Enerjiyi 
destekleme, sinir ve beyin hücrele-
rini koruma, hücre bölünmesi, dep-
resyon halinin azaltılması ve bağışık-
lık sistemini desteklemede rol alıyor.

Çörek Otu Yağı: Günümüzde 
çörek otu tohumları ve yağı üzeri-

ne yapılmış çok sayıda klinik çalış-
ma bulunuyor ve tarihte de en çok 
kullanılan, değer verilen tohumlar 
arasında yer alıyor.  Esansiyel yağ 
asitleri içeriği açısından zengin olan 
çörek otu yağı; bağışıklık sistemini 
güçlendirici, kan lipid seviyelerini 
düzenleyici etki gösterirken, alerjik 
rinit tedavisine de yardımcı olarak 
kullanılıyor. Ayrıca bazı çalışmalar 
çörek otu yağının açlık kan şekeri, 
total kolesterol ve LDL düzeylerinin 
düşmesine de yardımcı olduğunu 
gösteriyor.

Zerdeçal: Zerdeçal içerdiği kur-
kuminoit benzeri etken madde bile-
şikleri ile bilimsel araştırmalara konu 

olmuş sağlık için çok yararlı fonksi-
yonel gıda olarak karşımıza çıkıyor. 
Zerdeçal, inflamatuvar durumların 
tedavisine de destek oluyor.

Zade Vital’den bağışıklık siste-
mimize destek yenilikçi ürünler:

Zade Vital Demir; Yüksek tek-
nolojisi ile demir kullanmanın pek 
çok dezavantajını bertaraf eder ve 
düşük dozda daha yüksek biyoya-
rarlanım sağlar. İstediğiniz an, iste-
diğiniz yemekle demir kullanmanın 
rahatlığına varırsınız. Kapsül ol-
masına rağmen kapsül açılarak ço-
cuklarda da rahatlıkla kullanılabilir. 
Enkapsüle demir; yüksek basınç ve 
sıcaklığa, mide asidine, sindirim en-

zimlerine karşı dayanıklıdır. Gıdalar 
ile etkileşime girmediğinden, aç ve 
tok alımı fark etmez. Emilimi süt, 
süt ürünleri ve çay gibi gıdalardan 
etkilenmez, tüm gıdalar ile alınabi-
lir. Tadı yoktur. Kapsül açılarak her 
türlü gıdaya ilave edilebilir, En Kap-
süle olmasından dolayı biyoyarar-
lanımı etkilenmez. Gıdaların tadını 
değiştirmez ve ağızda metalik tat 
oluşturmaz. Zade Vital Çinko; En-
kapsüle form olduğu için fosfolipid 
bir tabaka ile kaplıdır ve mide asi-
dinden, sindirim enzimlerinden, di-
yetteki kalsiyum oranından ve diğer 
gıdalardan etkilenmez. Normalde 
çinko süt ürünleri ve tahıllar ile bir-
likte alınamazken Zade Vital Çinko 
istenilen gıda ile ya da aç-tok kulla-
nılabilir. Zade Vital Sambucus Nigra; 
C vitamini ve Enkapsüle Çinko içer-
mektedir. İçerdiği antosiyanidinler 
nedeni doğal gıda antioksidan etki 
göstermektedir.  Antioksidan etkisi 
E vitamininden daha yüksektir.

Zade Vital Curcumin Forte; Mi-
sel yapı denilen özel kapsülleme tek-
nolojisi ile üretilmiştir. Kapsülün mi-
dede açılmayıp doğrudan bağırsakta 
çözülmesi özelliği ile biyoyararlanımı 
185 kat artmıştır.

Zade Vital Nigefix Nazal Sprey; 
İçeriğindeki çörek otu bulunmakta-
dır. Okaliptus ve nane uçucu yağlar 
ile de burnunuzu ferahlatmaktadır.
n HABER MERKEZİ
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Türk Yıldızları TIR’ı 
Konyalılarla buluşuyor

Genç Yeşilay üyeleri alkolün 
zararlarına dikkat çekti

Türk Yıldızları lisanslı ürünle-
rinin tanıtılması ve satış yapılması 
için gelen tırın bu seferki dura-
ğı 19-31 Ekim tarihleri arasında 
Konya olacak. 

Türk Yıldızları Akrobasi Eki-
bi’nin lisanslı ürünlerinin satıldığı 
Ty-Store tırı, Türkiye’de il il dolaş-
maya devam ediyor. 2016 yılında 
Mobil Sahne Sistemleri’nin iştiraki 
olarak faaliyete başlayan Ty-Store; 
rotasında 3 farklı satış aracı ile ül-
kemizdeki birçok il, ilçe, üniversi-
te, alış-veriş merkezlerini dolaşıp 
fuar ve festivallere katılıyor.  Türk 
Yıldızları Akrobasi Ekibi’nin lisans-
lı ürünlerinin satıldığı Ty-Store tırı 
19- 31 Ekim tarihleri arasında Ku-
lesite AVM, Kent Plaza Alışveriş ve 
Yaşam Merkez,  Novaland Outlet 
tarihlerinde Konyalılar ile buluşa-
cak. Tırlarda bulunan lisanslı ürün-
lerin satışı ile de Kartal Vakfı’na 
destek sağlanıyor.  Türk Yıldızları 
Ty-Store tırı Konya’da şu şekilde 
olacak,  19.10.2018 Cuma  Kule-
site Avm, 20.10.2018 Cumartesi 
Kule Site Avm, 21.10.2018 PA-
ZAR Kule Site Avm,22.10.2018 

Pazartesi   Kent Plaza Alışveriş 
ve Yaşam Merkezi, 23.10.2018 
Salı Kentplaza Avm, 24.10.2018 
Çarşamba Kentplaza Avm, 
25.10.2018 Perşembe Kentplaza 
Avm, 26.10.2018 Cuma Kentp-
laza Avm, 27.10.2018 Cumartesı 

Kentplaza Avm, 28.10.2018 Pa-
zar Kentplaza Avm, 29.10.2018 
Pazartesı  Novaland Outlet, 
30.10.2018 Salı Novaland  Outlet, 
31.10.2018 Çarşamba Novaland 
Outlet
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu Belediyesi’nin ‘Pro-
je Destek Programı’ kapsamında 
destek alan Selçuk Üniversitesi 
Genç Yeşilay Öğrenci topluluğu 
‘Bir Dakika Bir Ömür’ adlı VR Al-
kol gözlüğü etkinliği Alkol’ün za-
rarlarına dikkat çekti.

Selçuklu Belediyesi’nin ‘Pro-
je Destek Programı’ kapsamında 
destek alan Selçuk Üniversitesi 
Genç Yeşilay Öğrenci topluluğu, 
Selçuk Üniversitesi Alaaddin Key-
kubad Köşkü önünde ‘Bir Dakika 
Bir Ömür’ adlı VR Alkol gözlüğü 
etkinliğini gerçekleştirdi. Öğren-
cilerin yoğun ilgi gösterdiği  yarış-
mada yarışmacılar zorlu parkuru 
tamamlamaya çalıştı. Katılımcı-
ların yapılan anket sonucu mem-
nun kaldıkları ve iyi anlamda et-
kilendikleri görüldü.Yarışmacılara 
anahtarlık, kupa bardak, bileklik 
ve rozet gibi hediyeler dağıtıldı. 
Topluluğun başkanı M. Baran 
Gürbüz topluluğun amacının ‘ba-
ğımlılıklarla mücadele, bağımlılık-
lara karşı hayır demeyi öğretme 
amacı’ güdüldüğünü söyledi.
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Türkiye Gençlik Birliği’nden
Yenigün Gazetesi’ne ziyaret

Eğitim-İş, 13. yıla ulaşmanın
mutluluğunu yaşıyor

Türkiye Gençlik Birliği (TGB)  
Konya Şube İl Sekreter Vekili İb-
rahim Toraman ve Türkiye Genç-
lik Birliği (TGB)  Konya Şube AFK 
Büro Başkan Vekili Ülkühan Do-
ğanbey, Yenigün Gazetesine ziya-
rette bulundu. Ziyarette Türkiye 
Gençlik Birliği (TGB)  Konya Şube 
İl Sekreter Vekili İbrahim Tora-
man tarafından Türkiye Gençlik 
Birliği çalışmaları hakkında bil-
gi verdi. Türkiye Gençlik Birliği 
(TGB)  Konya Şube İl Sekreter 
Vekili İbrahim Toraman, “Türkiye 
Gençlik Birliği, 19 Mayıs 2006 ta-
rihinde Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde, 40 
üniversiteden 65 öğrenci toplu-
luğunun bir araya geldiği Türkiye 
Gençlik kurultayı ile kuruldu. Ku-
rulduğu günden beri vatansever 
ve devrimci gençlerin hem sesi 
hem de ortak mücadele örgütü 
olmuştur. Türkiye tarihinin en kit-
lesel, en yaygın ve halk desteğine 
sahip tek gençlik örgütüdür.21 
Ekim Pazar günü saat 14:00’da 
gerçekleştireceğimiz Türkiye 
Gençlik Birliği Olağan İl Kongresi-
ne tüm Konyalı gençlerimizi davet 
ediyorum” dedi.
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Konya’da olduğu gibi, Tüm 
Türkiye genelinde Eğitim’in 13. 
Yıla ulaşmasını kutladıklarını belir-
ten Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Yiğit Ulaş, “Sınıf mücade-
lesinin ve eğitim emekçilerinin en 
örgütlü gücü olan Eğitim-İş, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, 
egemenliğini, ulus ve ülke bütün-
lüğünü, laik düzeni, demokratik ve 
ulusal eğitim değerlerini korumak 
ve sonsuza kadar yaşatmak için 
mücadele etmek üzere 17 Ekim 
2005 tarihinde kurulmuştur. Ku-
rulduğu günden bugüne Eğitim-İş, 
ulusun ve ülkenin sorunlarına ya-
bancı kalmamış, en önemli “özlük” 
hakkının “bağımsız bir ülkede de-
mokrasi içinde yaşamak olduğu” 
bilinciyle hareket etmiştir. İçinden 
geçtiğimiz dönem, ülkemiz ve eği-
tim açısından sıkıntılı bir süreçte-
dir. Türkiye’de eğitim sistemi ciddi 

anlamda alarm vermektedir. 18 
milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim 
emekçisi bu eğitim öğretim yılında 
da birikmiş ve çözüm bekleyen so-
runlarla ve müfredat değişikliği, sı-
nav sistemindeki değişiklikler gibi 
tamamen ideolojik bakış açısıyla 
gerçekleştirilen değişikliklerin göl-
gesinde girmiştir” dedi.

Özgür Ulaş Yiğit emek müca-
delelerinin dün olduğu gibi, bu-
günde devam etmekte olduğuna 
dikkat çekerek, “Eğitim-İş’in mü-
cadele alanı içinde olması, emeği-
miz, ülkemiz ve ulusumuz açısın-
dan çok büyük bir anlam ve önem 
taşımaktadır. Yüz yıllık emek ve 
aydınlanma mücadelesinin en 
önemli mirasçısı olduğumuzun 
bilincindeyiz. Mücadele ruhumuz 
dün olduğu gibi, bugünde devam 
etmektedir” diye konuştu. 
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Konya Barosunda Pazar günü gerçekleştirilen genel kurulda, bin 136 oyla yeniden baş-
kan seçilen Avukat Mustafa Aladağ mazbatasını alarak 2’inci dönem için göreve başladı

‘Dostane ve kucaklayıcı
çalışmalar yapacağız’

Konya Barosunda Pazar günü 
gerçekleştirilen genel kurulda, 
bin 136 oyla yeniden başkan seçi-
len Avukat Mustafa Aladağ maz-
batasını alarak 2’incü dönem için 
göreve başladı. Konya Adliyesi  
toplantı  salonunun da düzenle-
nen  mazbata programına  Konya 
Baro Başkanı Mustafa Aladağ , 
MHP Konya İl Başkanı Murat Çi-
çek ile çok sayıda avukat katıldı.

HİZMETLERİMİZİ ADAY OLAN 
TÜM ARKADAŞLARIMIZ İLE 

YÜRÜTECEĞİZ 
Mazbata töreninde konuşan 

Konya Baro Başkanı Mustafa Ala-
dağ, hukukun üstünlüğüne inan-
mış, yargı bağımsızlığını sonuna 
kadar savunacaklarını , Bağımsız 
savunmanın hakkını ve hukuku-
nu sonuna kadar savunan barolar 
olarak dimdik ayakta olduklarını 
ve görevlerini ifa etmeye devam 
ettiklerini ifade ederek, “  2016-
2018 iki yıllık süre boyunca Kon-
ya Baromuz için hizmet etmeye 
çalıştık. Büyük bir teveccüh ve 
takdir  bizleri son derece onur-
landırmış ve gururlandırmıştır.  
Bu sunuşlar ile birlikte omuzları-
mızdaki yük artmıştır. Bizler her 
zaman olduğu gibi yargının tam 
bağımsızlıktan yana, hukukun 
üstünlüğünden yana ve her şey-
den önce meslekten bir tavır al-
dık. Almaya da devam edeceğiz. 
Görev süreci boyunca hizmeti 
baromuza kayıtlı avukatlarımız 
ile beraber yürütmek istiyoruz. 
Seçim sürecinde birlikte yarıştığı-
mız kıymetli büyüğümüz Demok-
rat Avukatlar Grubunun adayı 
Avukat Ramazan Fahri Ercan ve 

Değerli kardeşim Birlik Grubu-
nun adayı Avukat Fatih Ruhşen 
ve aday olan tüm meslektaşla-
rımıza canı gönülden teşekkür 
ediyorum. Kaybeti olmayan bir 
seçim Kazanını Konya Barosu 
olan bir seçim. Hizmetlerimiz 
aday olan arkadaşlarımızın hepsi 
ile birlikte yürüteceğiz. Çok dost-
hane, demokratik ve kucaklayı-
cı bir seçim oldu. Dolayısıyla bu 
hassasiyeti güden ve aday olan 
arkadaşlarımıza tekrar tekrar te-
şekkür ediyorum. Tüm yönetim, 
denetim ve üst kurula seçilen 
arkadaşlarımız ile birlikte mazba-
tamızı aldık . Seçimlerimiz Kon-
ya’mıza, hukuk camiamıza hayırlı 
olmasını dilerim” diye konuştu.

KONYA BAROSU YÖNETİM
KURULU ÜYELERİ

1. Mustafa Aladağ – Başkan 
2. İsmail Keklik
3. Dilaver Kezek
4. Oktay Unkur
5. Kutalmış Ceylan
6. Ercan Şen
7. Levent Şen
8. Caner Çoban
9. Hande Bağcı
10. Nuri Çiftçi
11. Tarık Arslantaş

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
1. Mehmet Sertdemir
2. Selehattin Karagöz
3. Fatih Özer
4. Özlem k. Doğan

5. Erman Erdal

DENETLEME KURULU
1 Mustafa Şahin
2 .Çiğdem Uysal
3. Murat Akgül

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
DELEGELERİ

1 .Hasan Özen
2. Ayşe İşleyici
3 .Hamdi Canevi
4 .İsa Tanoğlu
5.Cemil Yılmaz Kart
6.Tarık Taşçı
7.Nuri Tongarlak
8.Ahmet Celaledtin Yalçın
9.Ziya Sevgili
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Baran Gürbüz

Mustafa Aladağ

Konya Barosu’nda geçtiğimiz haftasonu yapılan genel kurul ve seçimin ardından başkan ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi.
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Park ve bahçelerdeki milli servet heba olmasın

Park ve Bahçelerde bulanan 
kestane, iğde, badem ve ıhla-
murlar dallarında çürüyerek yok 
oluyor. Karatay Ziraat Odası Baş-
kanı Rıfat Kavuneker bu ağaç-
lara zarar vermeden ürünlerin 
toplanması halinde milli serve-
tin değerlendirilebileceğini ifade 
etti.

Kamu Kurumları bahçele-

rinde, parklarda ve mezarlıklara 
dikilen iğde, kestane, badem ve 
ıhlamur ağaçlarındaki ürünler 
vatandaşlar tarafından değer-
lendirilmeden israf oluyor. Oysa 
ki Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından dinlenmek için Kara-
aslan Hadimi Parkı’na gelenlere 
parkta yetişen organik meyveler 
ikram ediliyor. Vatandaşlar ger-

çekleşen bu durumdan oldukça 
memnun kalırken Konya gene-
linde parklarda, mezarlarda ve 
ana caddelerde bulunan ıhla-
mur, iğde, kestane ve benzeri 
ağaçlarda bulunan ürünlerin 
belediye yetkilileri tarafından 
toplanarak vatandaşlara dağı-
tılmasını istiyor.  Karatay Ziraat 
Odası Başkanı Rıfat Kavuneker 

sokaklarda bulunan iğde, kesta-
ne, badem, ıhlamur gibi ağaçla-
ra zarar vermeden meyvelerin 
toplanabileceğini ifade ederek, “  
Belediyelerimiz büyük bir uğraş 
vererek park ve bahçelere ya da 
yol kenarlarına kestane, iğde, ba-
dem, ıhlamur ve benzeri ağaçlar 
dikiyorlar. Belediye ekiplerimiz 
tarafından da ağaçların bakımı 

gerçekleşiyor. Ancak vatandaşla-
rımız bu ağaçlarda olan ürünleri 
toplarken rastgele ve ağaçlara 
zarar vererek topluyorlar. Bizim 
vatandaşlarımızdan ricamız bu 
ağaçların ürünü toplarken ağaç-
lara zarar vermemeleri. Vatan-
daşlarımız bu ağaçların ürünle-
rini toplarken kendi ağaçları gibi 
toplamaları gerekiyor. Kamuya 

ait ağaçlardan vatandaşlarımız 
yetkililerden ihtiyacı kadar top-
ladıkları ürün ile ağaçta bulunan 
ürünlerin hem çürümesinin önü-
ne geçmiş olurlar, hem de milli 
servetin yok olması engellenir. 
Bizler en ince ayrıntısına kadar 
bunları düşünmek zorundayız” 
dedi.
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Yenigün’e özel değerlendirmelerde bulunan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Yeşilay’ın sadece Türki-
ye’de sivil toplum kuruluşu olmayıp, 40’a yakın ülkede Yeşilay bayrağının dalgalanması bizi oldukça mutlu ediyor” dedi 

Bayrağımız 40 ülkede dalgalanıyor

Ziyaret ve incelemelerde bu-
lunmak üzere Konya’ya gelen 
Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. 
Mücahit Öztürk ve beraberinde-
ki heyet Yeşilay Konya Şubesi’ni 
ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Ye-
şilay Cemiyeti Genel Sekreteri 
Osman Baturhan Dursun, Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez 
Paydaş Yönetim Direktörü Ege-
men Akyüz,  Türkiye Yeşilay Ce-
miyeti Yönetim Kurulu Özel Ka-
lem Müdürü Abdurrahman Çınar, 
Yeşilay Konya Şube Başkan Vekili 
Nevzat Yeğin , Türk Yeşilay Cemi-
yeti Konya Şubesi Yönetim Kuru-
lu Üyeleri Ömer Bardakci ve Dr. 
Mehmet Doğrul ziyarete eşlik etti. 
Ziyarette Yenigün Gazetesine özel 
açıklamalarda bulunan Yeşilay 
Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit 
Öztürk Yeşilay gönülleri ile büyük 
işler başaran sivil toplum kuruluşu 
olduğuna dikkat çekti. 

ANAOKULDAN ÜNİVERSİTEYE 
KADAR EĞİTİMLER VERİYORUZ 
Yeşilay yüzyıla yaklaşık süre 

öncesinde kurulan, dünyada en 
eski bağımlılık ile mücadele eden 
sivil toplum kuruluş olduğunu 
ifade eden Yeşilay Genel Başkanı 
Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Yeşilay 
yüzyıla yaklaşık süre öncesinde 
kurulan, dünyada en eski bağım-
lılık ile mücadele eden sivil top-

lum kuruluşu. Buda milletimizin 
bağımlılık konusunda ne kadar 
hassas olduğunun göstergesi.  Ye-
şilay İstanbul’da 1920’de ilk defa 
kurulduğunda İstanbul işgal altın-
da idi. İşgal altındaki bir ülkenin, 
bir şehrin, vatandaşların, genç-
lerin alkol bağımlısı olma riskine 
karşı birleşip bir araya gelip, farklı 
branşlarda böyle bir cemiyet çatısı 
altında birleşmeleri oldukça ilginç. 
Bu şunu gösteriyor. Bizler bağım-
lılıkların sadece insanın bedenine 
verdiği zararlar değil, kişinin hem 
ruhsal yaşamına , hem de toplum-
sal yaşamına vermiş olduğu konu-
larda oldukça hassas bir toplumuz. 
Bu hassasiyetimizin ana noktası 
da kendi değerlerimizden kaynak-
lanıyor. 

Biz Yeşilay olarak büyük ve 
uzun süreli mücadelede her za-
man savunuculuk yaptık. Sağlıklı 
yaşamı savunduk. Bağımlılıklar-
dan uzak bir yaşamı savunduk. 
Bağımlılıkların insanın beden ve 
ruh sağlığına olan zararları insan-
lara bahsettik. Son dönemlerde 
bu savunuculuğumuzu her alanda 
yapmaya başladık. Anaokulundan 
başlayarak , üniversiteye kadar 
geniş yelpazede, anne ve baba eği-
timleri ile toplumun her kesimine 
bu noktada eğitimler veriyoruz. 
O bizim için önemli. Bu eğitimle-

ri verirken de Türkiye Bağımlık-
la Mücadele adını verdiğimiz bir 
program uyguluyoruz. Her yaş 
grubuna özgü eğitim modellerimiz 
var. Bu modellerle de öğretmenle-
rimiz ve rehber öğretmenlerimiz 
, bu konuda eğitim almış uzman-
lar çocuklarımızı bilgilendiriyor. 
Bu eğitimler içerisinde teknolo-
ji bağımlılığı da var. Teknolojiyi 
herkes sağlıklı bir şekilde sonuna 
kadar kullanalım ve nimetlerin-
den istivade edelim ancak, tek-
nolojinin bizi esir almasına, sosyal 
hayatımızı engellemesine , insanı 
ilişkileri engellemesine , zihinsel 
üretimimizi de engellemesine izin 
vermeyelim diye . Bu anlamda sa-
dece ekranla yaşayan, sadece tele-
fonu ile yaşayan bireyler topluluğu 
oluşmasın diye uğraşıyoruz” dedi. 

40 ÜLKEDE YEŞİLAY BAYRAĞINI 
DALGALANDIRIYORUZ 

Yeşilay tarihsel süreç içerisin-
de var olduğunu, son zamanlarda 
çalışmalarda dikkatleri üzerine 
çektiği ifade eden Öztürk , “Ye-
şilay tarihsel süreç içerisinde hep 
var olan ama zaman zaman daha 
fazla gündeme gelen sivil toplum 
kuruluşu olmuş. Fakat son dönem-
lerde bizler Yeşilay’ın hem çalış-
maları ile hem de görünürlüğü ile 
de gündeme gelmek istiyoruz. Bu 
amaçla yapmış olduğumuz bütün 

çalışmalar kamu spotları, dergile-
rimiz, yaptığımız uluslararası bi-
limsel toplantılar ve en önemlisi 
sadece Türkiye’de değil dünyada 
40 ülkeyi aşan şekilde Yeşilay’la-
rın kurulması bizleri mutlu edi-
yor. Yeşilay’ın sadece Türkiye’de 
sivil toplum kuruluşu olmayıp, 40 
yakın ülkede Yeşilay bayrağının 
dalgalanması bizi oldukça mutlu 
ediyor. Çünkü bağımlılık meselesi 
bir toplumun meselesi değil, dün-
yanın meselesidir. Bu anlamda ça-
lışmalarımız devam edecek. Yeşi-
lay sadece savunuculuk yapan bir 
sivil toplum kuruluşu değil, aynı 
zamanda bağımlılık noktasında 
danışmanlık veren bağımlı genç-
lere ve bireylere rehabilitasyon 
hizmeti veren, psikoterapi hizme-
ti veren  bir sivil toplum kuruluşu 
haline geldi. YEDAM adını verdiği-
miz merkezlerimiz ile anne ve ba-
balardan , bağımlılara kadar geniş 
bir yelpazede başvurup danışman-
lık hizmeti alabileceği, bireysel ve 
grupsal terapiler alabileceği ayak-
tan tedavi merkezlerimiz var. İn-
şallah en kısa süre içerisinde daha 
problemli vakalar için de  yatarak 
rehabilitasyon modelini  hayata 
geçirmiş olacağız” ifadelerini kul-
landı.

YEŞİLAYCI OLMAK  İNSANIN 
DOĞASI İLE ÖRTÜŞEN BİR ŞEY

Yeşilaycı olmak aslında insanın 
doğası ile örtüşen bir şey olduğu-
na dikkat çeken Öztürk, “Yeşilaycı 
olmak aslında insanın doğası ile 
örtüşen bir şey. Ben hiçbir çocuk 
görmedik ki anne babası sigara ve 
alkol içerken mutlu olsun. Çocuk-
larımızın hepsi bunlardan rahatsız 
oluyorlar. Hatta anne ve babala-
rına sigara ve alkolü bıraktırmak 
için çok büyük çapa sarf ederler. 
Demek ki insanın doğasında Yeşi-
laycılık var. 

Daha sonra akran etkisi ile, 
yaşıtlarının etkisi ile ergenliğin ge-
tirdiği bazı sıkıntılar ile bu şekilde 
bağımlılıklar gelişebiliyor. Biz her 
zaman şunları söylüyoruz. Öğret-
menlerimiz ve anne, babalarımız 
önce çocuklarımıza örnek olaca-
ğız. Bunun yanında çocuklarımıza 
küçük yaşlardan itibaren çocukla-
rımızı sağlıklı yaşam ile ilgili bilgi-
ler ile donatacağız. Çocuklarımızı 
meşgul edeceğiz. Özellikle ilko-
kuldan itibaren çocuklarımızın boş 
vakitlerini geçirebileceği alanlar 
bulmamız gerekiyor. Bunlardan 
en önemlisi de çocukların yete-
neklerine göre bir spor ve sanat 
faaliyeti olabilir. Çocuğunu takip 
eden, çocuğunu düzenli olarak iyi 
bir iletişim kuran anne ve baba 
bu anlamda koruyuculuk hizmeti 
yapmış oluyor” dedi.

YEŞİLAY GÖNÜLLERİ İLE BÜYÜK 
İŞLER BAŞARAN SİVİL TOPLUM 

KURULUŞU
Yeşilay gönülleri ile büyük iş-

ler başaran sivil toplum kuruluşu 
olduğuna dikkat çeken Öztürk, 
“Yeşilay gönülleri ile büyük işler 
başaran sivil toplum kuruluşu, 
Yeşilay gönülleri erken yaşlardan 
itibaren bu bayrağı devir alıyorlar. 
Ama şuadan özellikle üniversite-
lerde var olan Yeşilay gönüllüleri, 
genç Yeşilaycılarımız sadece kendi 
aklarının değil, daha küçük çocuk-
lara verdiği eğitimler ile çok iyi rol 
model oluyorlar, Büyük çalışmalar 
yapıyorlar. O yüzden hepsini tek 
tek tebrik ediyorum ve teşekkür 
ediyorum. Bu ülkenin geleceği için 
büyük hizmetlerde bulunuyorlar. 
Ben tüm gençliğimizi Yeşilay bay-
rağı altında toplanmaya davet edi-
yorum. 

Çünkü Yeşilay demek sağlıklı 
bireyler ordusu demek. Bizim de 
böyle bir millet olma zorunlulu-
ğumuz var” ifadelerini kullandı. 
Yeşilay Konya Şube Başkan Vekili 
Nevzat Yeğin de ziyaretlerinden 
dolayı Yeşilay Genel Başkanı Prof. 
Dr. Mücahit Öztürk ve berabe-
rindeki heyete teşekkür ederken, 
şube çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 Prof. Dr. Mücahit Öztürk
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Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
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Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK Konya’da boşanma aşaması de-

vam eden baba, uzaklaştırma kara-
rı verilen oğluyla görüşmesine izin 
vermeyen okul yönetimi ve çocuğun 
öğretmenini tehdit ettiği iddiasıyla 
gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 
eşinden boşanma aşamasında olan 
Adıgüzel S. hakkında mahkeme ta-
rafından eşi ve çocuklarından uzak-
laştırma kararı verildi.

Karara rağmen çocuğunu gör-
mek için 15 Temmuz Milli Birlik 
İlkokulu’na giden babaya, okul yö-
netimi izin vermedi. Bunu üzerine 
Adıgüzel S, üçüncü sınıfta okuyan 
oğlu B.S’nin öğretmeni F.Ö’yü te-
lefonla arayarak kendisini ve okul 
yöneticilerini öldürmekle tehdit etti.

Durumun polise bildirilmesi 
üzerine baba gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlandıktan son-
ra adliyeye sevk edilen Adıgüzel S, 

savcılıkça ifadesi alındıktan sonra 
serbest bırakıldı.  Eğitim Bir-Sen 
Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer de 
olayın ardından okulda yaptığı basın 
açıklamasında, öğretmenlere şidde-
tin günden güne arttığını söyledi.

“Önce insan, önce eğitim” diyen 
öğretmenlerin korunması gerektiği-

ni belirten Karlıer, “Şiddet olaylarına 
karşı çıkmak hepimizin görevidir. Bu 
konuda ebeveynler olarak hep bir-
likte mücadele etmeliyiz. Hiç kimse 
eğitim yuvalarına gelerek ‘Pompalı 
tüfek getireceğim, buralarda kan 
akacak.’ diyemez. Kimse buna mü-
saade etmemeli. Geç kalınmadan 

bu tür olaylara müdahale edilmeli.” 
diye konuştu.

Açıklamanın ardından öğret-
menler ve veliler ellerinde pankart 
ve Türk bayraklarıyla “Öğretmene 
karşı şiddete dur”, “Eğitime evet, 
şiddete hayır” sloganları attı.
n AA

İş kazasında
2 kişi yaralandı

Toz bulutu hava 
kalitesini düşürdü

Olay, akşam saatlerinde Kon-
ya yolu üzerinde bulunan bir yem 
fabrikasında meydana geldi. Alı-
nan bilgiye göre, fabrikanın de-
posunda çalışmakta olan işçiler 
Ekrem Y. ve Niyazi A.’nın üzerine 
henüz bilinmeyen bir sebeple du-
var yıkıldı. Yıkılan duvarın altında 

kalan işçiler yaralandı. Yaralı işçiler 
çağrılan ambulansla kaldırıldıkları 
Karaman Devlet Hastanesinde te-
davi altına alınırken, sağlık durum-
larının iyi olduğu öğrenildi.  Polis 
ekipleri inceleme yaparken, olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Meteoroloji Konya Bölge Mü-
dürlüğü önceki gün Konya, Aksa-
ray ve Niğde bölgesinde toz bulu-
tu uyarısında bulunmuştu. Dün 
Konya’da öğle saatlerinden sonra 
yer yer toz bulutunun etkileri gö-
rülmeye başladı. Daha çok yüksek 
kesimlerde görülen toz bulutu, 
görüş açısını olumsuz etkileyecek 
düzeyde olmasa da, havanın kali-
tesinde hissedilir derecede düşüşe 
ve havanın kapanmasına neden 
oldu. Toz bulutunun haftasonuna 
kadar etkisinin süreceği tahmin 
ediliyor. Konuyla ilgili Meteoroloji 
8. (Konya) Bölge Müdürlüğü, “Bu-
gün (Çarşamba) Suriye üzerinden 
gelen ve özellikle Doğu Akdeniz 
ile İç Anadolu başta olmak üzere 

güney ve iç bölgelerde etkili olan 
toz taşınımının yarın (Perşembe) 
Güneydoğu Anadolu, Doğu Ana-
dolu’nun batısı, Doğu Akdeniz ve 
İç Anadolu’da etkisini sürdüreceği, 
Cuma günü Doğu Akdeniz ve Gü-
neydoğu Anadolu’da etkili olduk-
tan sonra, hafta sonunda yağışlı 
sistemin gelişiyle birlikte etkisini 
kaybedeceği tahmin edilmektedir. 
Toz taşınımı hadisesinin sebep ola-
bileceği; görüş mesafesinde düş-
me, hava kalitesinde azalma, yağış 
alan yerlerde çamur şeklinde yağış 
ve ulaşımda aksamalar gibi olum-
suzluklara karşı ilgililerin ve vatan-
daşların dikkatli ve tedbirli olmala-
rı gerekmektedir” açıklaması yaptı. 
n SAMİ KAYALAR

Kurusıkıdan bozma tabanca ile 14 yıl önce bir kişiyi öldürdüğü
iddiasıyla yargılanan sanık, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı 

14 yıl sonra ceza!
Konya’da 14 yıl önce bir kişinin 

kurusıkıdan bozma tabanca ile öl-
dürülmesi olayına ilişkin tutuklanan 
sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası veril-
di.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülen duruşmaya, tutuklu sanık 
Şahin Berber ile taraf avukatları ka-
tıldı.  Sanık Berber, savunmasında, 
“Daha önceki savunmalarımı tekrar 
ederim, pişmanım.” dedi.  Cumhu-
riyet Savcısı ise mütalaasında, şans 
oyunları oynatan tezgah sahibi Çetin 
Kalaycı’nın yanına gelen Berber’in, 
oyun oynanan kağıtları açtığını, bu 
sebeple maktulün sinirlenerek Ber-
ber’e tokat attığını belirtti. Savcı, bu 
nedenle Berber’in “haksız tahrik in-
dirimi” almamasını talep etti. 

Tutuklu sanık Berber’in avukatı 
ise mütalaaya katılmadıklarını be-
yan ederek, sanığın tahrik indirimin-
den yararlanmasını istedi. 

Daha sonra kararını açıklayan 
mahkeme heyeti, sanık Berber’in 
haksız tahrik indiriminden yararlan-
mamasına hükmederek sanığa cina-
yeti işlediği yılda yaşı küçük olduğu 
için 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. 

OLAY 
Konya’da 14 yıl önce Çetin Ka-

laycı’nın kurusıkıdan bozma taban-
ca ile öldürülmesi olayına ilişkin so-
ruşturma yürüten polis, şüphelinin, 
benzer bir tabanca ile 2005 yılında 
babasını öldürüp cezaevinde yatan 
Şahin Berber olduğunu belirlemiş, 
uyuşturucu madde ticareti yaptı-
ğı da tespit edilen Berber, 3 Ocak 
2018’de gözaltına alınmıştı. 

Zanlının Cinayet Büro Amirli-
ğindeki ifadesinde, “Olay günü eski 
fuar alanında geziyorduk. Bul-kazan 
tezgahından birkaç kez çekiliş yap-
tım, kartların hepsi boş çıktı. Tezgah 
sahibi Çetin Kalaycı’dan paramı iste-
dim. Vermedi ve tokat atmaya baş-
ladı. Ben de yanımda bulunan kuru-
sıkıdan bozma tabanca ile 2-3 el ateş 
edip olay yerinden kaçtım. Olay son-
rasında Antalya’ya gittim, yaklaşık 
6 ay sonra da Konya’ya geri geldim. 
Bu sırada babam beni görüp polise 
ihbar edeceğini söyleyince tartışma-
ya başladık. Tartışma sırasında ben-

zer bir kurusıkı tabancayla da baba-
ma ateş açtım.” dediği öğrenilmişti.  
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edilen zanlı, gazetecilerin cinayetleri 
neden işlediği sorusu üzerine, Çetin 

Kalaycı’yı yanlışlıkla öldürdüğünü 
öne sürerek, “Çocuktum bilmiyo-
rum. Babamı da kazayla öldürdüm.” 
ifadelerini kullanmıştı.
n AA

Baba, okul yönetimini tehdit etti!

Katil zanlısı ağabey tutuklandı Kalp krizi geçirdi, kaza yaptı
Konya’nın Karapınar ilçesinde, 

tarlada iki kişinin cesedinin bu-
lunmasına ilişkin öldürülenlerden 
birinin gözaltına alınan ağabeyi 
tutuklandı. Konya’nın Karapınar 
ilçesinde, tarlada iki kişinin cese-
dinin bulunmasına ilişkin, öldürü-
lenlerden birinin gözaltına alınan 
ağabeyi tutuklandı. Topak Mevki-
si’ndeki boş tarlada iki kişinin ce-
sedinin bulunmasıyla ilgili Karapı-
nar Emniyet Müdürlüğü ve Konya 
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 
gözaltına alınan Ali S.’nin (52), 
emniyetteki işlemleri tamamlandı. 
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıl-
dığı mahkemece cezaevine gönde-
rildi. Öte yandan öldürülen Necip 
Sayan (46) ile Afgan uyruklu Mu-
hammed Nebi Nasır’ın (18) cena-
zeleri Karapınar’da toprağa verildi.

OLAY
Karapınar ilçesi yakınlarındaki 

Topak Mevkisi’nde boş tarlada 15 

Ekim’de, Necip Sayan ve Afgan 
uyruklu Muhammed Nebi Nasır 
tabancayla vurularak öldürülmüş 
halde bulmuştu.

Soruşturma başlatan ekipler, 
öldürülen Necip Sayan ile ağabeyi 

Ali Sayan arasında, arazi ve alacak 
verecek meselesi yüzünden husu-
met bulunduğu bilgisine ulaşmış, 
gözaltına alınan ağabey, polisteki 
sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf 
etmişti. n AA

Konya’nın Beyşehir ilçesin-
de direksiyon başında kalp krizi 
geçiren sürücü, dönüş yapmaya 
çalıştığı akaryakıt istasyonunun 
refüjüne çıkarak levhalara çarptı. 
Kaza anı, istasyonun güvenlik ka-
merası tarafından kaydedildi.  Edi-
nilen bilgiye göre, Ali Ö.‘nün (63) 
kullandığı 35 HF 122 plakalı hafif 
ticari araç, Müftü Mahallesi, Kon-
ya yolu 2.kilometrede bulunan bir 
petrol istasyonuna yaklaştığında 
sürücüsü kalp krizi geçirdi. Seyir 
halindeki aracını akaryakıt istas-
yonuna girerek durdurmaya çalı-
şan sürücü, bunu başaramayınca 
refüje çıkarak buradaki levhalara 
çarptı. Kazada, sürücü ile araç içe-
risinde bulunan ve hafif şekilde 
yaralanan eşi Hatice Ö. ile Gülüm-
ser K. adrese yönlendirilen bir am-
bulans tarafından Beyşehir Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kalbi duran sürü-

cünün acil serviste yapılan kalp 
masajı ile hayata döndürüldüğü, 
diğer yaralıların ise hayati tehlike-
lerinin bulunmadığı öğrenildi.  Öte 
yandan, kaza anı petrol istasyonu-
nun güvenlik kamerası tarafından 

kaydedildi. Kamera kayıtlarında, 
kalp krizi geçiren sürücünün ara-
cıyla akaryakıt istasyonuna sinyal 
vererek girmek istediği, ancak 
bunu başaramayınca refüje çıktığı 
görülüyor. n İHA

Nazif Karlıer

Maktul Çetin Kalaycı
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Karatay’da yeşil alanlar kışa hazırlanıyor
Karatay’a kazandırdığı yeşil 

alanlar ile kişi başına düşen yeşil 
alan miktarını sürekli yükselten Ka-
ratay Belediyesi ilçe genelinde park 
ve bahçeleri kışa hazırlıyor. Çalış-
malar kapsamında dökülen yaprak-
lar süpürülüyor, ağaçlar budanıyor 
ve bitkilerin hazırlık bakımları ya-
pılıyor. Karatay Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park-
larda budama ve bakım işlemleri 
gerçekleştirirken; Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekipleri temizlik 
çalışmaları gerçekleştiriyor. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli 
göreve geldiği 2004 yılı öncesinde 
Karatay’da toplam 652 Bin m² ye-
şil alan bulunduğunu belirterek; bu 
rakamın 2018 yılında 4,5 Milyon m² 

ye yükseldiğine dikkat çekti. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile 

Karatay’da modern binaların yeşil 
dokuyla iç içe yükselmesi için çalış-
tıklarını belirtti. Başkan Hançerli Ka-
ratay’ın konut alanlarının yanı sıra 
sanayi sahalarının da merkezi oldu-
ğuna dikkat çekerek; ağaçlandırma 
ve yeşil alanların Karatay’ın akciğeri 
olduğunu söyledi. Başkan Hançerli, 
Karatay Belediyesi Aslım Ormanı’n-
da 2 milyon 472 bin m2’lik alanda, 
22 bin 500 iğde olmak üzere 84 bin 
834 ağaç bulunduğunu söyleyerek 
hakim rüzgarların etkisi ile Karatay’ı 
iğde kokularının sardığı belirtti. Baş-
kan Hançerli yeşil dokunun korun-
ması ve sağlıklı bir şekilde gelişerek 
gelecek nesillere miras bırakılması 
için özellikle sonbaharda yapılan ba-
kımların büyük önem arz ettiğini be-

lirtti. Her mevsim ayrı bir güzelliğe 
sahip Şehir Parkı, Olimpiyat Parkı, 
Adalet Parkı gibi Karatay’ın büyük 
parkları fotoğraf meraklılarının da 
ilgisini çekiyor. 343.300 m² alana 
sahip Şehir Parkı, içerisinde bulunan 
12.500 m² Biyolojik Göletiyle misa-
firlerini ağırlarken; 161.900 m² top-
lam alanıyla Karatay’ın ikinci büyük 
parkı olan ve mini futbol sahası, bas-
ketbol ve voleybol sahası, jimnastik 
aletleri alanı, çocuk oyun grubu, 180 
kamelyası, 4 süs havuzu, 5 olimpi-
yat halkası havuzu, 1100 m bisiklet 
pisti, 2300 m koşu parkurunun yanı 
sıra Fair Play Müzesi’ne ev sahipliği 
yapan Olimpiyat Parkı da ziyaretçile-
rini ağırlamaya devam ediyor. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Kadın Meclisi 
Yalvaç’a çıkarma yaptı

Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Kadın Meclisi, Isparta Yalvaç 
AK Parti İlçe Kadın Kolları’nın da-
vetlisi olarak Yalvaç’a gitti. AK Par-
ti Yalvaç İlçe Başkanlığı’nı ziyaret 
eden Kadın Meclisi çalışmalarla ile 
ilgili istişarelerde bulundu ve Yal-
vaç’ın tarihi turistik yerlerini gezdi. 
Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi, AK Parti Yalvaç İlçe 
Teşkilatı’nı ziyaret ederek istişare-
lerde bulundu. Karatay Belediyesi 
Kent Konseyi Kadın Meclisi, Yal-
vaç Pazar Alanında esnaflarla da 
bir araya geldi. Karatay Belediyesi 
Kent Konseyi Kadın Meclisi, AK 
Parti Yalvaç Kadın Kolları ile bir-
likte Tarihi Çınar altı, Devlet Han 
Camii, Yalvaç Müzesi, Masır Par-
kı’nı ziyaret etti. Karatay Belediyesi 
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başka-
nı Aynur Avşar, AK Parti Yalvaç 
Kadın Kolları’nın rehberliğinde 

Yalvaç Meydanındaki 800 yıllık 
çınar ağacını, Yalvaç Müzesi’ndeki 
eserleri incelediklerini belirterek; 
Yalvaç’ın tarihi dokusundan ve 
doğal güzelliklerinden  son derece 
etkilendiklerini dile getirdi. Kent 
Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ay-
nur Avşar; AK Parti Yalvaç İlçe Ka-
dın Kollarının kendilerine göster-
dikleri misafirperverlikten dolayı 
teşekkür etti. AK Parti Yalvaç İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Nursel Kü-
çük ‘’Gerek teşkilatlarımızla gerek 
belediyelerimizle birlikte aynı azim 
ve kararlılıkla çalışmaya devam et-
meliyiz.  Karatay Belediyesi Kent 
Konseyi Kadın Meclisi’ne, teşkilatı-
mıza yaptıkları bu ziyaretten dolayı 
teşekkür ediyoruz. İnşallah  birlik 
ve beraberliğimiz, ortak çalışma-
mız ve kardeşliğimiz her zaman 
devam edecektir.’’ dedi.
n HABER MERKEZİ

KOP Bölgesinin en önemli sorunlarının başında gelen su kısıtı ve yüksek enerji maliyetleri düzenlenen Akıllı Pompa Çalıştayı ile masaya yatırıldı. 
KOP Test kuyusunda gerçekleştirilen Saha Çalıştayında yeni nesil akıllı pompa sistemi ile ortalama yüzde 25 su ve enerji tasarrufu sağlandı

Akıllı pompayla suda tasarruf!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-

na Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP 
Bölgesinin en önemli sorunları liste-
sinin en başında yer alan su kısıtı ve 
yüksek enerji giderlerini azaltacak 
daha böylece fazla alanı sulu tarıma 
açabilecek için ‘Yeraltı Suyu Saha-
larında Su ve Enerji Kullanımının 
Araştırılması ve Verimliliğinin Artı-
rılması Projesi’ kapsamında önemli 
bir çalıştaya imza attı.

Konya’nın Çumra İlçesi Alibey-
hüyüğü Mahallesinde bulunan KOP 
Test Kuyusunda gerçekleştirilen 
Saha Çalıştayına;KOP İdaresi Baş-
kanı İhsan Bostancı, Konya Bölgesi 
Sulama Birliği Kooperatif Başkanı 
Şaban Güven, Konya Ziraat Mühen-
disleri Odası Başkanı Prof. Dr. Süley-
man Soylu, Konya Jeoloji Mühendis-
leri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah 
Arık, Alibeyhüyüğü Sulama Koope-
ratif Başkanı Abdullah Küçükdağlı, 
TKDK Konya İl Koordinatörü Hakan 
Doğan, Çumra Tarım ve Orman İlçe 
Müdürü Fatih Demirci, Meram Zi-
raat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, 
Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş 
(MEPAŞ) Genel Müdür Yardımcısı 
Eyüp Erduran ile çiftçiler katıldı. 

“BÖLGE SULAMASININ YÜZDE 
60’I YERALTI SUYUNDAN 

KARŞILANIYOR”
Aksaray, Karaman, Kırıkkale, 

Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve 
Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinde; 
tarımsal sulama ihtiyacının ağırlıklı 
olarak yer altından karşılamak zo-
runda kalındığını, bunun da çiftçiler 
için önemli bir girdi maliyeti oluş-
turduğuna dikkat çeken KOP İdare-
si Başkanı İhsan Bostancı, “Yeraltı 
suları üzerinde baskıyı azaltmak 
amacı ile randımanı düşük verimsiz 
eski sulama sistemlerinin rehabilite 
edilmesi gerekmektedir” dedi. Baş-
kan Bostancı, “Örnek uygulamamız 
ile hem çiftçilerimiz üzerindeki su 
ve enerji maliyetlerini hafifletmeyi 
hem de YAS kaynaklarının gelecek 
nesillere aktarılmasına katkıda bu-
lunmayı hedeflemekteyiz.Proje ile 
YAS Kooperatiflerinin su ve enerji 

kullanım durumlarını tespit etmek 
ve kooperatiflerimizi aydınlatmak 
adına; mevcut pompa türleri, kuyu 
bilgileri, geçmiş su ve enerji kul-
lanımları gibi veriler elde edilerek 
mevcut durum ortaya konulmuştur.
Bu veriler ışığında yıllık enerji sarfi-
yatı yüksek olan Alibeyhüyüğü Ko-
operatifi, Konya ve Karaman illerini 
temsil etmek üzere örnek olarak se-
çilmiş ve bu kooperatifimize ait 117 
kuyu içerisinden şu anda yanında 
bulunduğumuz kuyu Test Kuyu-
su olarak belirlenmiştir. Konya ve 
Karaman illeri için 2017 yılında ta-
rımsal sulamada kullanılan toplam 
1 milyar 340 milyon kilovatlık ener-
jinin karşılığında abonelere yaklaşık 
460 Milyon TL elektrik faturası gel-
miş, bunun sulama kooperatiflerine 
düşen kısmı ise yaklaşık 101 milyon 
TL’dir. KOP Test Kuyusunda sistem 
yenilenmesi sonucu aynı debi ve 
yükseklik değerlerinde, aynı taban-
ca sayılarında enerji giderlerinde 
yaklaşık yüzde 20-25 oranında ta-
sarruf sağlandığı görülmüştür. Bazı 
kuyularda ulaşılabilecek iyileştirme 
oranı ise yüzde 50 mertebesinin 
üzerine dahi çıkabilmektedir.Bu 
örnek ışığında bölgedeki YAS ku-
yularında yapılacak iyileştirmeler ile 
sadece Konya ve Karaman illerinde 
2017 rakamları baz alınarak yıllık 
en az 92 milyon Türk Lirası, Konya 
Kapalı Havzası genelinde ise yıllık 
130 milyon TL tasarrufun mümkün 
olabileceği görülmektedir” diye ko-
nuştu. 

“ENERJİDE TASARRUF 
SAĞLAYABİLİRSEK ÇİFTÇİMİZ 
ÜRETMEYE DEVAM EDEBİLİR”
Konya Bölgesi Sulama Birliği 

Kooperatif Başkanı Şaban Güven, 
projenin yüklenici firmasının ça-
lışmalarını bizzat yerinde görmek 
üzere Kayseri’ye gittiklerini ve ge-
rekli incelemelerde bulunduklarını 
belirterek; “KOP Test Kuyusunda-
ki denemeler sonucunda burada 
hem suda hem de enerjide tasarruf 
sağlayabilirsek çiftçimiz üretmeye 
devam edebilir” şeklinde konuştu.  
Konya Ziraat Mühendisleri Odası 
Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu 
ise son zamanlarda katıldıkları tüm 
etkinliklerde KOP İdaresinin dam-

gasını gördüklerini belirterek; “Her 
ortamda farklı yaralara merhem ol-
maya gayret gösteriyorlar. Geçtiği-
miz günlerde; dağlık bölgelerde Kır-
sal Kalkınmaya yönelik destekleme 
faaliyetleri, ürün verimi ve kalitesi-
nin nasıl artırılacağına yönelik çalış-
malardan,bugün ovanın ön önemli 
sorunu olan su ve enerjinin kullanı-
mında nasıl bir faydamız olur bakış 
açısı ile her sıkıntıya çare olmaya 
gayret gösteren KOP İdaresinin yeni 
bir çalıştayındayız. Ovada tarım 
alanlarının ne yazık ki yüzde 20’sini 
sulayabiliyoruz. Yağışlar oldukça sı-
nırlı. Bu çalıştayda alınacak olumlu 
sonuçların dalga dalga yayılacağına 
inanıyorum. Böylesine önemli bir 

projeye ön ayak olduğu ve destek 
verdiği için KOP Bölge Kalkınma 
İdaresine tekrar teşekkürlerimi su-
nuyorum.” dedi. Konya Jeoloji Mü-
hendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. 
Fetullah Arık da KOP İdaresinin 
düzenlediği çalıştay ile bölgenin en 
önemli sorunlarına parmak bastı-
ğını belirterek; “Bölgemiz ciddi an-
lamda ilave suya ve ilave enerjiye 
ihtiyaç duyuyor. Özellikle Karapınar 
bölgesinde meydana gelen obrukla-
rı ve kullanılamayan alanları dikka-
te alırsak, mevcut suyumuzu daha 
dikkatli ve verimli kullanmamız 
gerektiği ortaya çıkıyor. Bu konuda 
da KOP İdaresinin önemli çalışma-
lar yürüttüğünü biliyorum ve yakın 

gelecekte benzer projelerle karşımı-
za çıkacağını umuyorum.Eğer ölçe-
miyorsanız yönetemezsiniz, yeraltı 
suyu varlığımızla ilgili mutlaka bir 
ölçüm gerçekleştirmemiz gereki-
yor. Mevcut yeraltı suyumuzu daha 
verimli kullanabilmek için mevcut 
sulama sistemlerimizi, ürün deseni-
mizi ve teşvik modellerimizi gözden 
geçirmeliyiz. Bu nedenle yapılan 
bu çalıştayı çok değerli buluyorum. 
KOP İdaresini ve projenin yüklenici 
firmasını ve buraya katılan tüm çift-
çilerimiz kutluyorum. İnşallah ger-
çekleştireceğimiz çalıştay hem böl-
gemiz hem de ülkemiz için hayırlar 
getirir” şeklinde konuştu.  Alibey-
hüyüğü Sulama Kooperatif Başka-
nı Abdullah Küçükdağlı ise konuş-
masında KOP İdaresinin böylesine 
önemli bir projeye ön ayak olduğu 
için çok mutlu olduklarını belirterek, 
“Malumunuz olduğu üzere sulama 
kooperatiflerinin giderlerinin yüzde 
70’ini enerji maliyeti oluşturmakta-
dır. Bu nedenle enerji maliyetlerinin 
düşürülmesi, suyun iktisatlı kulla-
nılması için bu çalıştayın olumlu 
bir sonuç vermesini arzuluyorum” 
dedi. Konuşmaların ardından Akıllı 
Pompa sisteminin kullanıldığı KOP 
Test Kuyusundan arazi sulaması 
gerçekleştirildi. Havadan görüntüler 
eşliğinde sulama sahasını inceleyen 
üreticiler bir taraftan da sulama iş-
lemi boyunca su basıncı, kullanılan 
enerji miktarı ve verimlilik oranlarını 
anlık olarak takip etti.  
n HABER MERKEZİ

Mehmet Hançerli

Akıllı Pompa sisteminin kullanıldığı KOP Test Kuyusundan arazi sulaması gerçekleştirildi. Havadan görüntüler eşliğinde sulama sahasını inceleyen üreticiler bir taraftan da sulama işlemi boyunca su basıncı, kullanılan enerji miktarı ve verimlilik oranlarını anlık olarak takip etti.

KOP ‘Yeraltı Suyu Sahalarında Su ve Enerji Kullanımının Araştırılması ve Verimliliğinin Artırılması Projesi’ kapsamında çalıştay gerçekleştirdi.

İhsan Bostancı Şaban Güven Süleyman Soylu Fetullah Arık Abdullah Küçükdağlı
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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.

  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

bölümüne 
25 - 35 yaş arası (evli)

vasıflı, vasıfsız 
10 personel alınacaktır.
MAAŞ: 1750 + AGİ + Servis + Yemek

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 88 76

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 08/11/2018 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 23/11/2018 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : Meram Yeni Yol. No 192/Meram/Konya  

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 10.000,00 1 %18 1 Adet ANTİKA YEMEK MASASI 8 ADET SANDELYE
2 10.000,00 1 %18 1 Adet VİTRİN ANTİKA VİTRİN
3 15.000,00 1 %18 1 Adet SEHBA ANTİKA TV SEHBASI

4 20.000,00 1 %18 1 Takım KOLTUK TAKIMI 1 ADET ÜÇLÜ 4 ADET TEKLİ SARI 
KIRMIZI RENKLİ AHŞAPY İSKELETLİ ANTİKA

5 10.000,00 2 %18  2 Takım VİTRİN KİTAPLIK ANTİKA ANTİKA KAHVERENGİ 
ANTİKA VİTRİN

6 7.000,00 1 %18 1 Takım AHŞAP KOLTUK 4 ADET TEKLİ AHŞAP 
KOLTUK,İŞLEMELİ ANTİKA

7 6.000,00 1 %18 1 Adet AHŞAP KOLTUK ÜÇLÜ İŞLEMELİ ANTİKA 
YEŞİL MİNDER

8 80.000,00 1 %18 1 Adet 140 M2 2 KATLI AHŞAP İŞYERİ TAŞINIR
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 10. İCRA DAİRESİ

2017/12315 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 879240

Örnek No: 25*

Gönül Gözü Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği Genel Başkanı  
Devriş Ahmet Şahin ,Türkiye Sa-
katlar Derneği Konya  Şube Baş-
kanı  Ahmet Mıhçı’yı  makamında 
ziyaret etti.

Engelli sorunlarının istişare 
edildiği ziyaret de iki başkan ta-
rafından şu ortak görüşlere yer 
verildi. Engelli camiasının en bü-
yük sorununun  engellilerin adını 
kullanarak ellerindeki gazete dergi 

ve çeşitli materyallerle kapı kapı 
gezen veya kalabalık caddelerde 
insanların önünü keserek  bağış 
toplayan ve yine insanları telefonla 
arayarak engelliler adına  tiyatro 
bileti satan  kişi ve kuruluşlar ol-
duğuna dikkat çekilerek  vatandaş-
ların bu kişi ve kurumlara  itibar 
etmemesi istenildi.

Ayrıca  dernekler tarafından 
kurulan iktisadi ve ticari işletme-
lerin bu tür durumlarda istismara 

yol açtığı düşünülerek dernekler 
müdürlüğünün  iktisadi ve ticari 
işletme açılması konusunda  bir 
değişikliğe gitmesi önerildi. 

Ziyaret Gönül Gözü Derneği 
Başkanı Devriş Ahmet Şahin’in 
geçtiğimiz günlerde yayınlanan 
eseri Dervişname’yi Başkan Mıh-
çı’ya takdim edilmesi sonucu çe-
kilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Engellileri istismar edenlere dikkat edin!

Var oluş ile yok 
oluş arasında, ince 
eleyip sık dokuyan 
bir varlıktan bahse-
diyorum. Bir zaman-
ların en zeki varlığı...

Hayatı daha ko-
lay hale getirmek 
için birbirinden tür-
lü fikirler yürüten... 
İcraatları ile göz ve 
gönül dolduran... 

Ne mi oldu onlara? Kim bilir!
Düşünceler diz boyu...
Küçük bir yazı okumuştum 

orada şöyle der; “Nasıl ki dok-
torlar yere yığılan bir insan 
gördüklerinde ‘açılın ben dokto-
rum’ deyip müdahale ediyorsa, 
öğretmenler de cahil bir insan 
gördüklerinde anında müdaha-
le etmeli. Öğretmenlik mesleği 
bunu gerektirir.” 

Bu küçük yazıyı okuyup da 
düşününce, öylesine kutsal bir 
mesleğin; “açılın ben düşünce 
doktoruyum” diye müdahale et-
mesi ne hoş ve yerinde olurdu. 
Belki de bu sayede herkes ağ-
zından çıkan her kelimeye dikkat 
eder ve haddini bilirdi. 

Eğitim bir toplum için kutsal 
şeylerin en başında gelir. (Ben-
ce) Ki bizim iman ettiğimiz dinin 
ilk emri de bu doğrultudadır. Bu 
konuya yollarımız sürekli çıktığı 
halde; nedendir bilinmez öğ-
renmekten ve okumaktan hep 

kaçmaktayız. Daha 
doğrusu, her şeyi öğ-
rendiğimiz zannından 
kurtulamıyoruz. 

İnsanoğlu her 
daim yolda olan 
bir varlıktır. Bunu 
belirten bir hadiste 
şöyle buyurulmuştur; 
“Hiç ölmeyecekmiş 
gibi dünya için, ya-
rın ölecekmiş gibi 

ahiret için çalış.” Sürekli icraat 
halinde ol ve her daim öğren.

Eğitim sistemimiz süper bir 
durumda olsa da!!!

Tabii başrolde öğretmen-
ler bulunmakta. Öğretmen yani 
öğreten, zihninden güzellikleri 
sunan kişi... Minik bedenlerin, 
hayatın çakıllı sokaklarında yavaş 
yavaş apalarken, ellerinden tutan 
ve onlara düzgünce yürümeyi 
öğreten... 

Bir kelamın koca bir ömre 
yansımasını sadece bu meslekte 
görebiliriz. Su akar yolunu bulur 
da onun akacağı yerin oluğunu 
açmak da muazzam bir hadise... 
Öğretmen bile öğreten kişi ol-
duğu halde başka hayatlara do-
kundukça kendisinin birçok şeyi 
atladığını ve yeniliklerin farkına 
vardığını anlar. 

Hayat şaşılacak hadiseler sil-
silesidir. Oldum dersin de bir de 
bakarsın minicik bir olay üst üste 
diktiğin legolarını alt üst eder. Sil 

baştan yeniden inşa etmek zorun-
da kalırsın. Hayallerin, umutların 
hiçbir zaman olduğu yerde kal-
maz. Birini bitirip, diğerine yol-
culuk etmekle bir ömür miktarı 
devam eder durur insanoğlu. Ya 
vazgeçer ya da hedefine ulaşabi-
leceği şeyler hayatına dahil oldu-
ğu için o hayal serüveni biter.

Hayatın düşünce doktorunun 
kitaplar olduğunu düşünüyorum. 
Sadece onların karşısında medet 
umar gibi sus pus olup dinliyoruz 
çünkü. Diğer türlü bir kişiye mü-
dahale edecek olunsa, bazılarının 
tepkisi hoş olmayacaktır haliyle... 

Herkesin ömrü boyunca dü-
zenli aralıklarda düşünce dok-
toruna gidip muayene olmasını 
şiddetle tavsiye ederim! En kötü 
hastalık insanın beyninde baş-
layıp, diline dökülendir. Bir süre 
sonra bunun tedavisi yalnızca ki-
şinin kendisi ile olur. Kitaplardaki 
cümleler ise en iyi organik antibi-
yotiklerdir. 

Oku, okut, okuyalım. 
Oku ki filizlensin zihnindeki 

hayallerin,
Oku ki, dallanıp budaklansın 

umutların, 
Oku ki çiçek açsın düşünce-

lerin,
Oku ki meyvelerini versin; 

kurduğun her cümlende, kelime-
lerin.

Selam ve dua ile... Kitaplarla 
kalın yazı dostlarım. 

AÇILIN BEN DÜŞÜNCE DOKTORUYUM

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan’ın

babası

Osman Arslan’ın
vefatını üzüntü ile 

öğrendik. Merhuma 
Allah’tan rahmet, Arslan 
ailesine ve yakınlarına 
Cenab-ı Allah’tan sabr-ı 

cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın 90 
yaşında vefat eden babası Osman Arslan, Kara-
man’ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi. Ra-
hatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü 
hastanede hayatını kaybeden Osman Arslan’ın 
cenazesi, Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Te-
pebaşı köyündeki evine getirildi. Arslan’ın cena-
zesi, burada helallik alınmasının ardından, cenaze 
töreninin düzenlendiği köy meydanına götürüldü. 
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, burada taziyeleri 
kabul etti.

Osman Arslan’ın cenazesi, Tepebaşı Köy Ca-
mii’nde kılınan cenaze namazının ardından se-
venlerinin omuzlarında taşınarak dualar eşliğinde 
köy mezarlığında bulunan aile kabristanına def-
nedildi. 

Cenaze törenine merhum Osman Arslan’ın 
ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Fahri Meral, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Lütfi Elvan ve 
Jülide Sarıeroğlu, Karaman Belediye Başkanı Er-
tuğrul Çalışkan, sendika temsilcileri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Konya Yenigün Gazetesi olarak 
merhum Osman Arslan’a yüce Allah’tan rahmet, 
kederli ailesi, sevenleri ve yakınlarına sabır dileriz. 
n HABER MERKEZİ / İHA

Hak – İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın babası Osman Arslan, hayatını kaybetti. Merhum Arslan’ın cenazesi 
memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde toprağa verildi. Acılı aileyi sevenleri yalnız bırakmadı

Mahmut Arslan’ın acı günü

Beyşehir ilçesinde, “Karlar Ül-
kesi Karanlığa Karşı” oyunu sah-
nelendi. Beyşehir Belediyesi’nin 
evsahipliğinde ANKA Çocuk Tiyat-
rosu tarafından Beyşehir Belediyesi 
Kültür ve Yaşam Merkezi’nde 3-6 
yaş aralığındaki miniklere yönelik 
sahnelenen çocuk tiyatrosuna yo-
ğun ilgi oldu. Profesyonel oyuncular 
ile dansçıların yer aldığı oyun, müzik 
ve dansı birarada bulunduran kur-
gusuyla çocuklara sınırsız ve masalsı 
dünyanın kapılarını araladı. “Karlar 
Ülkesi Karanlığa Karşı” oyunuyla ço-
cukların karşısına geçen oyuncular, 
çocuklar üzerinde eğitici ve olumlu 
bir etki bıraktı. Sahnede oyuncular, 
çocuklara süper kahramanların ger-
çek hayatta olmadığı, süper güç diye 
bir şeyin sadece masallarda ve çizgi 
filmlerde olabileceğiyle alakalı eğitici 
söz ve söylemlere yer verildi.  Müzik-
leri ve danslarıyla da ilgi çeken oyun 
sonunda izleyenler, oyuncuları uzun 
süre ayakta alkışladı. Oyun sonunda 
çocuklar tiyatro oyuncularıyla hatıra 
fotoğrafı çektirdi. ANKA Çocuk Ti-
yatrosu Kurucusu ve aynı zamanda 
sahnelenen oyunun yazarı Tolga Se-
nem, teknolojinin bağımlılık haline 
geldiğinde çocuklar ile gençler için 
kötü sonuçlar doğurabileceğinin bu 
oyunda “Kral Gogas” adlı kahraman 
üzerinden aktarıldığını belirtti.  Se-
nem , “Teknolojiye kapılan çocuk-
larımızda genellikle kendini yalnız 

hissetme ve içine kapanıklık göz-
lemliyoruz. Bu yüzden oyunumuzda 
çocuklarımıza ve velilerimize, doğru 
iletişim, teknolojiyi doğru ve yararı-
na kullanma, dışarıdan gelebilecek 
tehlikelere karşı kendini koruma, ta-
nımadığı ve güvenmediği kişilerden 
herhangi bir şey kabul etmemeyi 
kazandırmayı amaçladık. En önemli-
si bizlere bu gösteriyi sunma imkanı 
sağlayan Beyşehir Belediyesine böy-
le güzel ve tam donanımlı bir binayı 
hizmetimize sunduğu için teşekkür 
ediyorum.”dedi. Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun da, çocuk-
lara tiyatroyu sevdirebilmek için bu 
tür oyunlarla Beyşehir’de yaşayan 
minik çocuklar ile ailelerini zaman 
zaman buluşturduklarını belirterek, 

“Beyşehir’de çocuklarımıza oyna-
maları ve mutlu bir şekilde vakit ge-
çirebilmeleri için çok güzel parklar 
ve oyun alanları yaptık.Bu parklarda 
eğitici ve öğretici oyun grupları inşa 
ettik. Ama, yetmez diyoruz. Mevsim 
itibariyle havaların soğumasıyla bir-
likte kapalı mekanlarda düzenlediği-
miz bu tür tiyatro etkinlikleriyle de 
onları zaman zaman buluşturmak 
istiyoruz. Geleceğimizin teminatı 
olan yavrularımızı, büyük şehirler-
de olan tüm imkanlardan hem de 
zaman zaman daha fazlasıyla  ilçe-
mizde de istifade ettirmeye devam 
edeceğiz.Yeter ki, bu tür etkinliklere 
onların ve ebeveynlerinin  yoğun ilgi 
ve taleplerini görebilelim.”ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

‘Karlar Ülkesi Karanlığa Karşı’ sahnelendi
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Hastaların ve yaşlıların duasını alıyor ‘Sosyal ve yeşil alanlar kazandırıyoruz’
Hemşehrilerini iyi gün 

ve kötü günlerinde yalnız 
bırakmayan Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, hasta 
ve yaşlı ziyaretleri ile hem-
şehrilerine moral verme-
ye devam ediyor. Göreve 
geldiği günden beri halkla 
iç içe olan hastalık, sağlık, 
hüzünlü ve mutlu günle-
rinde vatandaşın yanın-
da olmaya çalışan ve ilçe 
halkının takdirini toplayan 
Başkan Tutal, yaşlı, has-
ta ve engelli ziyaretlerine 
büyük özen gösteriyor. 
Hasta ve yakınlarına moral 
veren, ziyaretlerini ilçenin 
her köşesinde gerçekleş-
tiren Başkan Tutal, yaşlı 
ve hasta ziyaretleri kapsamında 
Sofuhane ve Yenicami Mahalle-
sinde  ikamet eden rahatsız olan 
Ekrem Güler, Diyaliz hastası Ha-

san Altun ve  küçük yaşta geçirdiği 
ateşli hastalık sonucu engelli Sü-
meyra Sevinç’i ziyaret ederek acil 
şifalar dileğinde bulundu. Hasta  
yakınları ile sohbet eden Başkan 

Tutal, hastaların durum-
ları  hakkında bilgi aldı. 
Vatandaşların sorunlarını 
ve sıkıntılarını paylaşma, 
onların ihtiyaç duydukları 
zamanda yanlarında olduk-
larını kaydeden Başkan Tu-
tal; Sosyal Belediyeciliğin 
gereği asli görevlerimizin 
yanında, ilçedeki yaşlı ve 
hasta vatandaşlara yöne-
lik ziyaretlerimizi devam 
ettiriyoruz. Bu günde siz-
leri ziyaret ettik. Allah yar-
dımcınız olsun.Hastalıkta , 
sağlıkta biz insanlar içindir. 
Bazen imtihanlarımız farklı 
farklı oluyor. Biz her zaman 
sizlerin yanındayız.İhtiyaç 
duyduğunuz her an bende 

dahil olmak üzere tüm çalışanları-
mı arayarak yardım ve destek iste-
yebilirsiniz “dedi. 
n HABER MERKEZİ

Uzun yıllar Seydişe-
hir halkına hizmet ve-
ren Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü ve Düğün 
Salonu yıkımına başlandı.  
Yıkımı yapılan ve toplam-
da Bin 912 metrekarelik 
alan ise yeşil alan olarak 
vatandaşların hizmetine 
sunulacak.  Halk Eğitim 
merkezi Müdürlüğü ise 
ise Mahmut Esat Orta-
okulunun yeni binasına 
taşınması ile birlikte ör-
gün ve yaygın eğitimine 
burada devam edecek.  
Yıkım çalışmalarını ye-
rinde inceleyen Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal; 
uzun yıllardır hemşehri-
lerimize hizmet veren Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğümüzün  yıkım 
çalışmalarına başlandı. Daha ön-
cesinde yıkım işlemlerini tamam-

ladığımız İlçe Tarım Müdürlüğü 
binamızın Bin 290 metrekarelik 
alanı  ve Halk Eğitim Merkezi Mü-
dürlüğümüzün  Bin 912 metreka-
relik alanından oluşan toplamda  3 

Bin 100 metrekarelik alan 
halkımızın hizmetine ye-
şil alan olarak sunulacak. 
Halk Eğitim Merkezi Mü-
dürlüğümüz ise örgün ve 
yaygın eğitimine Mahmut 
Esat Ortaokulumuzun bi-
nasında daha rahat bir şe-
kilde devam edecek “dedi. 
İlçeye uzun yıllar hizmette 
kullanılan emektar bina-
ların yıkılarak sosyal ve 
yeşil alanlar kazandırmak 
için istişareler sonucun-
da çalışmalar yaptıklarını 
kaydeden Başkan Tutal; 
yaptığımız istişareler ve gö-
rüşmeler sonucu ilçemize  
sosyal yaşam alanı kazan-
dırmaya devam ediyoruz. 

Vatandaşlarımız oluşturduğumuz 
yeşil alanlarda huzurlu ve sağlıklı 
bir şekilde gönüllerince dinlenebi-
lecek” dedi. n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi Kültürel etkin-
likler kapsamında tarihi ve doğal 
zenginliklere sahip şehirlere gezi-
lere devam ediyor. Bu kapsamda 
özellikle kırsal kesimde yaşayan 
vatandaşlar ve tüm Ereğlililer için 
Peribacaları Gezisi düzenleniyor. 
Tarihimizi ve kültürümüzü yaşat-
mak için çabalıyoruz diyen Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Kültürel 
geziler kapsamında vatandaşları-
mızı ülkemizin tarihi şehirleriyle 
buluşturmaya devam ediyoruz. 
Hanımlarımıza Konya’mızın ve 
Çanakkale’nin tarihi dokusuyla bu-
luşturmanın yanı sıra Kapadokya 
gezilerimizle de hemşehrilerimize 
unutamayacakları anlar yaşatıyo-
ruz. Ülkemizin dört bir yanında tari-
himizin, kültürümüzün izleri ve do-
ğal güzelliklerimiz bulunmaktadır. 
Bizim amacımız da şanlı tarihimizi 
ve kültürümüzü yaşatarak gelecek 
nesillere aktarmaktır” ifadelerini 
kullandı. Özgüven: “Kültürel Be-
lediyecilik kapsamında düzenledi-
ğimiz gezilerimizde özellikle kırsal 
bölgelerde yaşayan vatandaşları-
mıza ve tüm hemşehrilerimize bu 

güzel şehirlerimizi görme imkanı 
sunuyoruz. Tarihini bilmeyen bir 
millet geleceğini tayin edemez ve 
yok olmaya mahkum olur. Bu bi-
linçle tarihimizi hemşehrilerimize, 
geleceğimizin teminatı olan çocuk-

larımıza çok iyi kavratmalı ve an-
latmalıyız. Belediye olarak olanak-
lar ölçüsünde bu yönde hizmetler 
yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu 
hizmetlerimizde hemşehrilerimizin 
olumlu geri dönüşleri bizleri daha 

da mutlu ediyor. Gayretle, sevgiyle, 
samimiyetle daha değerli bir Ereğli 
için gece gündüz demeden çalış-
maya devam ediyoruz, edeceğiz” 
dedi.  
n HABER MERKEZİ

11 dış mahalleye düğün 
salonu kazandırılıyor

Beyşehir Belediyesi, Beyşe-
hir ilçesine bağlı  düğün salonu 
olmayan dış mahallelere çok 
maksatlı olarak da kullanılabi-
lecek yeni düğün salonları ka-
zandırıyor. 

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, yaptığı açıkla-
mada, Beyşehir Belediyesi tara-
fından ilçeye bağlı  11  farklı dış 
mahalleye kazandırılacak beton 
prefabrik düğün salonlarının 
yapımının sürdüğünü belirtti. 
Özaltun, düğün salonu bulu-
nan mahallelerdeki mevcut ya-
pıların ise Belediye tarafından 
bakım ve onarımdan geçirile-
rek yerleşim sakinlerinin hiz-
metine sunulduğunu söyledi. 
Beyşehir Belediyesi tarafından 
ihalesi yapıldıktan sonra işi üst-
lenen farklı müteahhit firmalar 
tarafından Karaali, Sevindik, 
Gökçimen mahallelerine 300 
metrekarelik kapalı alana sahip 
düğün salonları inşa edildiğini 
vurgulayan Özaltun, Akçabe-
len, Gölyaka, Akburun, Çiçek-
ler, Avdancık, Eğirler, Sarıköy, 
Damlapınar mahallelerinde ise 
180 metrekare alana sahip dü-
ğün salonları yapıldığını söyle-
di.

Belirtilen yerleşim merkez-
lerinde yapımı başlayan düğün 
salonu inşaatlarının halen de-
vam ettiğini ve yakın gelecekte 
bu mahallelerin vatandaşların 
beklentileri olanyeni düğün sa-
lonlarına kavuşacağını vurgu-
layan Özaltun, bakım ve ona-

rımdan geçirilen mevcut düğün 
salonları hakkında yürütülen 
çalışmalarla ilgili de şu bilgileri 
verdi:

“Kurucuova, Yeşildağ, 
Adaköy, Kayabaşı, Karadiken, 
Bayavşar Esence, Bayındır, 
Eylikler, Sadıkhacı, Üçpınar, 
Doğanbey mahallelerimizde 
bulunan mevcut düğün salon-
larımız ihaleyi üstlenen farklı 
firmalar tarafından tamir edi-
lerek, bakım ve onarımdan 
geçirildi,çevre düzenlemeleri 
yapıldı.

Düğün salonu olarak inşa 
edilen bu salonlarımız düğün, 
nişan gibi merasimlerin yanı-
sıra  mahalle sakinlerimiz ta-
rafından düzenlenecek farklı 
etkinliklere de evsahipliği ya-
pabilecek.Yani çok amaçlı ola-
rak da değerlendirilebilecek. 
Yürütülen bu çalışmalarla dü-
ğün salonu olmayan yerleşim 
merkezlerimizin salon ihtiyaç-
larına bu şekilde çözüm ürettik. 
Halkımızdan ve mahalle muh-
tarlıklarımızdan gelen bu yön-
deki talepleri dikkate alarak dış 
mahallelerimize düğün salonu 
kazandırırken, düğün salonu 
mevcut olan ancak bakım ve 
onarımdan geçirilmesi gere-
ken salonlarımıza da el atarak  
yaptığımız çalışmalarla durum-
larını iyileştirme yoluna git-
tik, çevre düzenlemelerini de 
gerçekleştirdik.İlçemize ve dış 
mahallelerimize hayırlı  uğurlu 
olsun.” n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi’nin düzenlediği 2. Kitap Günleri yoğun ilgiyle devam ediyor. Okuyan bir nesil yetiştirmenin 
önemini vurgulayan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Gelecek onların fikirleriyle yeşerecek” dedi

‘Gelecek yeni neslin 
fikirleriyle yeşerecek’

Ereğli Belediyesi’nin düzenlediği 
2. Kitap Günleri tüm hızıyla devam 
ediyor. Fuarın açılışından itibaren 
usta kalemlerin imza ve söyleşi 
programlarına vatandaşlar yoğun 
ilgi gösteriyor. Ereğli 2. Kitap Günle-
ri’nde şu ana kadar 11 yazar imza ve 
söyleşi programı düzenledi. 

Yazarlardan Hüseyin Muşmal, 
Tolga Akpınar, B. Tuncer Salihoğ-
lu, Mine Sota, Sebahat Şahin, Kadir 
Sulak ve Mehmet Uslu’nun imza 
programı ile Turgay Güler, Sinan 
Yağmur, Hatice Kübra Tongar, Ya-
vuz Bahadıroğlu’nun imza ve söy-
leşi programı gerçekleşti. Fuarın 
son güne kadar yazarlar imza ve 
söyleşi programları devam edecek. 
Vatandaşların ilgisinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Beledi-
ye Başkanı Özkan Özgüven: “Kitap 
okuma oranıyla Türkiye’de önem-
li bir yere sahip olan Ereğli’mize 
yakışır bir kitap fuarı geçiriyoruz. 
Hemşehrilerimizin ilgisi ve prog-
ramlarımıza katılımları gayet güzel, 

bu da bizleri mutlu ediyor. Ne kadar 
doğru bir hizmet yaptığımızı bize 
gösteriyor. Böyle anlamlı ve değerli 
hizmetleri yapmaya gayret gösteri-
yoruz. Diliyorum ki bu yıl ikincisini 

düzenlediğimiz Ereğli Kitap Günleri 
uzun yıllar daha da gelişerek devam 
eder, geleneksel hale dönüşür. Bu 
güne kadar 11 usta kalemimiz imza 
ve söyleşi programı düzenledi. Fu-

arımızın bitimine kadar 16 yazarı-
mız daha imza ve söyleşi programı 
düzenleyecek. Ayrıca yazarlarımız 
okullarımıza giderek buralarda da 
çocuklarımızla bir araya geliyorlar. 
Okuyan bir toplum geleceğe umut-
la bakar. Geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızı kitap okumaya 
teşvik etmek, onlara kitap okumayı 
sevdirmek çok önemlidir. Özellikle 
ailelerimize ve öğretmenlerimize 
sesleniyorum yavrularımızı böyle 
programlara getirsinler, stantlar-
daki kitapların kokusunu duymayı, 
yazarlarımızı takip ederek onlardan 
faydalanmalarını sağlasınlar. Gele-
cek onların düşünceleriyle yeşerecek 
bunu unutmayalım. Bu duygularla 
fuar alanımızı ziyaret eden, imza ve 
söyleşi programlarımıza duyarlılık 
göstererek yoğun katılım sağlayan 
hemşehrilerimize teşekkür ediyo-
rum. Bundan sonraki programlara 
da tüm vatandaşlarımızın katılımını 
bekliyorum” dedi.    
n HABER MERKEZİ

‘Tarihini bilmeyen geleceğini tayin edemez’

Ereğli’de 2. Kitap Günleri açılışından itibaren usta kalemlerin imza 
ve söyleşi programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
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Prof. Dr. Mevlüt Mülayim “Konya’da Ekmeğin Hikayesi” kitabını okurlarıyla buluşturdu. “Ülkemizde ekmek 
nimet ve kutsal olarak saygınlık görmektedir” diyen Mülayim ekmeğin önemine vurgu yaptı 

‘Ekmek nimettir!’
Konya Gıda ve Tarım Üniversi-

tesi Rektör Danışmanı ve Yenigün 
Gazetesi yazarlarından Prof. Dr. 
Mevlüt Mülayim, “Konya’da Ekme-
ğin Hikayesi” kitabını Zirve Sürücü 
Kursu’nda düzenlenen program ile 
okurlarına imzaladı. Gerçekleştiren 
organizasyona  Konya Sarraf ve Ku-
yumcular Derneği Başkanı Mehmet 
Kuşdemir, İçeri Çumra Mahallesi 
Muhtarı Mehmet Ali Çatlak, Alp 
Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Alp 
Tekin İlgün, Dündar Sürücü Kursu 
Sahibi Sedat Dündar, Şen Demir 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Şen, Aydın Çavuş Restoran Sahibi 
Hidayet Onur, Konya Karaman Böl-
gesi Tarım Kooperatifleri Birliği Baş-
kanı Seyit Mehmet Dağ, Uluslarara-
sı Doktorlar Birliği Derneği Konya 
Şubesi Başkanı Mustafa Necati Öz-
kan, İçeri Çumra Eğitim Kültür Çev-
re ve Dayanışma Derneği Başkanı 
İbrahim Çomak, Zirve Sürücü Kur-
su Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik 
Dündar ile çok sayıda davetli katıldı.

KONESTAŞ BİR İHTİYACA 
BİNAEN KURULMUŞTUR

Yazdığı Konya’da Ekmeğin Hi-
kayesi kitabı hakkında bilgi veren 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektör Danışmanı ve Ziraat Mü-
hendisi Prof. Dr. Mevlüt Mülayim, 
“Ekmek halkımızın temel gıda mad-
desidir. Ülkemizde ekmek nimet ve 
kutsal olarak saygınlık görmektedir. 
Toplumumuzda ekmeğe duyulan 
saygı ve verilen değerin önemli bir 
yeri vardır. İl ve ilçelerde ekmeğin 

temini belediye ve il yöneticilerinin 
sorumluluğunda olduğundan yerle-
şim yerinin ekmek temini ve kalite-
si önemli bir görev sayılmaktaydı. 
1970-1980’li yıllarda ve öncesinde 
ekmeğin temini yanında, ekmek 
gramajı ve fiyat mahalli yönetim-
lerin kontrollerinde ve sorumlulu-
ğunda olduğundan bu yöneticilerin 
kararlarına göre düzenlenmekte 
idi. Konya’da 1970’li yıllarda çok 
ortaklı şirket kurma yeni yaygınlaş-
maya başlamış, Derkosan, Bağsan, 
Konsantaş, Konaltaş, Konistaş gibi 
isimlerle farklı dallarda kurulmuş-
tur. Konestaş Konya Unlu Gıda 

İmali ve Ticaret Anonim Şirketi de 
bu dönemde kurulan şirketlerden 
birisi olup bu şirket kurma rüzgarına 
kapılarak kurulmuş değil. Konestaş 
bir ihtiyaca binaen kurulmuştur. Ko-
nestaş sadece çok ortaklı bir şirket 
olarak değil hedefinde Konya’nın 
o yıllarda çekilen ekmek sıkıntısını 
çözmek amacıyla kurulan bir şirket-
tir “ dedi.

KİTAPIMIZ ÜÇ 
BÖLÜMDEN OLUŞUYOR 

Konya’da Ekmeğin (KONES-
TAŞ’ın) Hikayesinin üç bölümden 
oluştuğuna dikkat çeken Mülayim, 
“Kitap üç bölümden oluşmaktadır. 

Kitabın birinci bölümünde, halkın 
temel gıdası olan ekmeğin 1970’li 
yılların ikinci yarısı ve 1980’li yıllar-
da Konya’da o zaman ki yaşanılan 
hikayesi KONESTAŞ Konya Unlu 
Gıda İmali ve Ticaret Anonim Şir-
ketinin kuruluş safhaları, ekmek 
fabrikası tesislerin satın alınması, 
montajı ve geçmişte yaptığı hiz-
metler anlatılmıştır. KONESTAŞ’ta 
Genel Müdürü olarak görev yaptı-
ğım döneme ve birazda sonrasına 
ait şirketin sermaye artışları,üretim 
miktarı,kazanç durumu, kar dağı-
tımı,şirketin faaliyetleri , yönetim 
ve denetim kurulu üyelerimiz hak-
kında bilgilere yer verilmiştir. İkinci 
bölümde , ekmek üreten diğer şe-
hirlerde ki ekmek fabrikaları ile ilgili 
bazı bilgiler, ekmekle ilgili birkaç 
hikayeye, fabrikada çalıştığım süre-
de ekmek üretimi,dağıtımı, personel 
ve benzeri konularla ilgili yaşanılan 
olaylara yer verilmiştir. Üçüncü bö-
lümde , ekmek  ve unlu mamuller 
ile ilgili bu günlerin mukayesesini 
yapabilmek için eski ve yeni yürür-
lükteki un ve ekmekle ilgili mevzu-
atlar aynen, kısaltılarak veya sadece 
isim olarak verilmiştir. İmza günü-
müze katılan herkese teşekkür edi-
yorum” dedi.  İçeri Çumra Eğitim 
Kültür Çevre ve Dayanışma Derneği 
Başkanı İbrahim Çomak da öğrenci-
lere destek olmak amacıyla 250 ki-
tabını derneğe hediye eden Prof. Dr. 
Mevlüt Mülayim’e teşekkür ederek, 
çalışmalarında başarılar diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Hedefimiz hizmet kalitesini artırmak’
Meram Belediyesi, Türkiye Be-

lediyeler Birliği işbirliğinde ‘Belediye 
Akademisi’ başlığı altında  hizmet içi 
eğitim programı düzenlendi. Beledi-
ye çalışanlarının motivasyonunu ve 
belediyenin vatandaşlara sunduğu 
hizmet kalitesini artırmak amacıyla 
düzenlenen program üç gün boyun-
ca Meram Belediyesi Hizmet Bina-
sında gerçekleştirildi. ‘Etkili İletişim 
Teknikleri Ve Stres Yönetimi’,  ‘Mo-
tivasyon ve Takım Çalışması’ ve ‘Zor 
İnsanlarla Başa Çıkma’ konu başlık-
ları altında yapılan seminerlere be-
lediye personeli yoğun ilgi gösterdi. 

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ 
EĞİTİMCİLERLE, BİRBİRİNDEN 
ÖNEMLİ KONULAR ANLATILDI 
İlk seminerde, Hacı Bayram 

Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. 
Gülsüm Gülnaz Gültekin tarafından 
‘Etkili İletişim Teknikleri ve Stres 
Yönetimi’ konusu başlığı altında 
“Bireylerin ve kurumların iletişim 
becerilerini arttırma, iletişimde etki 
gücünü artırma yolları, hizmet ve 
kalite bilinci vatandaş odaklı hizmet 
çizgisi, empatik iletişim kurma ve al-
gıda seçicilik” konuları anlatıldı. Me-
ram ve Meramlıya hizmette kalite 

çıtasını yükseltmek adına her fırsatı 
en iyi şekilde değerlendirdiklerini 
hatırlatan Meram Belediye Başka-
nı Fatma Toru, hizmet içi eğitimin 
temel amacının da bu olduğunu 
kaydetti. Belediye çalışanlarının mo-
tivasyon ve mutluluğunun da kendi-
leri için çok önemli olduğunun altını 
çizen Başkan Toru sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Çalışma arkadaşlarımı-
zın motivasyonu ve mutluluğu bir 
çok nedenle bizim için çok önemli. 
Bu nedenlerden belki de en önem-
lisi hizmetlerimizin kalitesini artıra-
cak en önemli faktör olması. Hizmet 
noktasında bunlarbirbirlerini zin-
cirleme etkileyen, tetikleyen konu-
lar. Biz biliyoruz ki, özellikle hizmet 
alanında çalışanların mutluluğu 
hizmetin kalitesini artıran en önemli 
etken. Yine hepimiz şunun farkın-
dayız ki; Meram Belediyesi personeli 
nitelik olarak en üst seviyede. Biz 
buna rağmen yine de unuttuğumuz 
şeyler varsa yeniden hatırlamak için, 
eksikliklerimiz varsa nerede olduğu-
nu tespit etmek amacıyla bu tür eği-
timlere önem veriyoruz. Vermeye 
de devam edeceğiz” diye konuştu.     
n HABER MERKEZİ 

Son durakta inecek bir 
yolcu var
Hüvel baki yaz taşına 
mezarcı
Uzak yoldan geldi rahat 
uyusun
Mezarını genişçe kaz 
mezarcı

Ömür denen rüya fani 
bir hayat
Sonunda görürsün 
önünde  sırat
Rabbim kullarını günahsız yarat
Bu toprakta ne canlar var mezarcı

Ne pencere ne kapısı bacası,
Ne ağası ne paşası hocası,
Giydiğin gömleğin yoktur yakası

Bu dünyaya 
benzemiyor mezarcı.

Kul hakkına girip 
almışsan bir ah,
Ne yapsan, ne etsen 
faydasız eyvah,,
Sorar hesabını cenab-ı 
Allah
Burasıdır hesap yeri 
mezarcı..

Tayyip der hesaba cekildiğin an,
Doğruysan nur olur, sana bu 
mekan,
Varsa fitne, fesar, yalan,  iftiran,
Söyle nasıl yatacaksın mezarcı
11.3.2018

MEZARCI

AK Parti Konya İl Kadın Kol-
ları, Aile Haftası kapsamında 
program düzenledi. Program 
Mevlana Kültür Merkezinde ger-
çekleştirildi. 

AK Parti Konya İl Kadın Kol-
ları Aile Haftası kapsamında 
“Mutlu Ebeveyn, Güçlü Aile” 
konulu program düzenledi. 
Programa AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı, AK Parti Kon-
ya İl Kadın Kolları Başkanı Esra 
Doğan,26. Dönem AK Parti Kon-
ya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan 
ve çok sayıda parti katıldı.  Aile 
yapısının önemine dikkat çeken 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı; “Gerçekten aile yapımızın 
ne denli önemli olduğunu an-
latmaya gerek yok. Güçlü me-
deniyetler güçlü aile ile ortaya 
çıkar. Bir taraftan inancımızın 
aileye verdiği önem, bu kadim 
coğrafyada da bütün kültürlerin 
yoğrularak bugüne kadar getir-
diği bu aile yapılarının bu kutlu 
yürüyüşle çok daha güçlü millet 
olarak yolumuza devam etmek 
için aileyi her şeyin önünde 
tutmak zorundayız. Geçtiğimiz 
günlerde Büyükşehir Belediye-
mizin Gençlik Çalıştayı vardı. 
Gençlerimiz her şeyin önünde-
dir. Bu gençliği geleceğe ancak 
huzurlu, mutlu ve güçlü yuva-
larda yetiştirebiliriz. Hepimize 
büyük görevler düşüyor. Bu gö-
revleri hakkıyla yerine getirebil-
diğimiz ölçüde geleceğe umutla 
bakmamız çok daha kolay olur. 
Toplumların yaşadığı pek çok 
sorunun temeline baktığımız za-
man ailelerdeki başlayan zorluk-
lar, sıkıntılar bir müddet sonra 
milletçe uğraşmak durumunda 
kaldığımız büyük problemlere 
dönüşüyor” dedi. 

Panelin önemine vurgu ya-
pan AK Parti Konya İl Kadın 
Kolları Başkanı Esra Doğan, “AK 
Parti Konya İl Kadın Kolları ola-
rak Aile Haftası kapsamında dü-
zenlediğimiz “Mutlu Ebeveyn, 
Güçlü Aile” konulu panelimizde 
sizlerle bir arada olmaktan bü-
yük bir memnuniyet duyuyo-
rum, hoş geldiniz, şeref verdiniz. 
Köklü medeniyetimizin ve inanç-

larımızın temelini oluşturan aile 
kavramına ve aile yapısına vurgu 
yapmak, ailenin ne kadar önem-
li bir temel olduğunu, konunun 
uzmanlarından dinleyerek her 
birimizin hayatına dokunmaları-
nı sağlamak için bugün burada 
bir aradayız. Panelimizin tema-
sı “Mutlu Ebeveyn Güçlü Aile”. 
Çünkü; Mutlu ailelerde mutlu ve 
özgüven sahibi evlatlar yetişir. 
Mutlu ebeveynler güçlü aileler 
ve sağlıklı bir toplum oluşturur-
lar” dedi.

Aile bütün toplumların teme-
lidir diyen 26. Dönem AK Parti 
Konya Milletvekili Hüsnüye Er-
doğan; “Türk toplumu ve Müslü-
man toplumları için daha öneme 
sahip olan bir temel yapıdır. Biz-
ler inancımız gereği ailenin tanı-
mını ve aile bireylerinin birbirle-
rine karşı sorumluluklarını bilen 
bir yapıya sahibiz. Dolayısıyla 
inancımızdan aldığımız sorumlu-
luklarla ve medeniyetimizin bize 
öğrettikleriyle biz mutlu yuvaları 
oluşturmak ve bu oluşturacağı-
mız yuva ve yuvalarda yetiştire-
ceğimiz evlatlarımızla toplumu 
geleceğe taşımak durumunda-
yız” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

‘Güçlü medeniyetler 
güçlü aile ile oluşur’

haber@konyayenigun.com
TAYYİP SAĞ

Hasan Angı

Hüsnüye Erdoğan

Prof. Dr. Mevlüt Mülayim, “Konya’da Ekmeğin Hikayesi” kitabını Zirve Sürücü 
Kursu’nda düzenlenen program ile okurlarına imzaladı.
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Hafif ticari ve ticari araçların bakımı konusunda sanayinin önde gelen özel servislerinden biri olan Ehil 
Otomotiv Özel Servis sahibi Ali Hazar, “Bakımını yaptığımız araçların can taşıdığını unutmuyoruz” dedi

‘Araçların can taşıdığını
aklımızdan çıkarmıyoruz’

Günlük hayatta trafikte yolcu 
ve eşya taşımacılığında yoğun bir 
şekilde kullandığımız araçlar, za-
man zaman bakıma ihtiyaç duyu-
yor. Trafik güvenliği açısından da 
araçların bakımını aksatmamak 
gerekiyor. Araç bakımında da her 
ustayı değil işinin ehli olan ustala-
rı tercih etmek gerekiyor. İsmi ile 
hemhal olan Ehil Otomotiv, hafif 
ticari ve ticari araçların bakımını 
işinin ehli ustalar aracılığı ile ya-
pıyor. Ehil Otomotiv Özel Servis 
Sahibi Ali Hazar ile Ehil Otomotiv 
Özel Servis ve oto bakımının öne-
mi üzerine konuştuk. 
Ali bey önce kısaca sizi tanıyalım. 

Ali Hazar kimdir?
1986 Konya doğumluyum. 

İlk olarak 1990’lı yıllarda sana-
yiye geldim. 15 sene ustalarımın 
yanında başka bir yerde çalıştım. 
Yaklaşık 8 sene önce de kendi iş 
yerimi açtım. Ehil Otomotiv Özel 
Servis olarak müşterilerimize hiz-
met vermeye devam ediyoruz. 

Ali bey, bize Ehil Otomotiv Özel 
Servis’in bir hikayesini anlatmanızı 

istesem, neler söylersiniz?
Ben 15 sene boyunca Eski Sa-

nayi’de Kurhan Kardeşler Orhan 
Usta’nın yanında çalıştım. Allah 
razı olsun. Beni yetiştirdiler, bu-
günlere gelmeme vesile oldular. 
Tabi belli bir süre sonra ister is-
temez başka fikirler doğuyor, yeni 
şeyler yapmak gerektiğine inanı-
lıyor. O dönemlerde çalıştıkça 
yeni tecrübeler edindim. Kendimi 
belli bir seviyeye gelmiş hissettim 
ve kendi kendime dedim ki artık 
bu ağacın meyvelerini yemenin 
vakti geldi. Bir kudret geldi, daha 
önceden de hep var olan fikirdi 
bende. Kendime ait bir iş yerim 
olmasını hep istemiştim. Rabbim 
de nasip edince oldu. 8 senedir 
kendi iş yerimde burayı çalıştırı-
yorum. Elbette ki kuruluşumuz 
ve bugünkü düzeni oturtmamız 
kolay olmadı. Zaman zaman bü-
yük zorluklar yaşadık. Tecrübeli 
ve kaliteli bir ekibi oluşturabil-
mek için seçici davranmak gere-
kiyordu. Elhamdülillah tam iste-
diğimiz gibi bir ekiple kadromuzu 
oluşturmuş olduk. Muhasebeci-
mizden aşçımıza, ustabaşımızdan 
çırağımıza kadar birbiriyle tama-
men uyumlu, birbirinin dilinden 
anlayan, güzel bir iş atmosferi 
oluşturan bir yapı oluşturduk. 

Dükkan açmak herkesin ha-
yali, dükkan çalıştırmak iyi bir 
şey. Tabi söylediğim gibi zorluk-
ları da var. Ama zahmetsiz rah-
met olmaz. Bu zorlukları aştığınız 
zaman bir anda işlerinizin rayına 
girdiğini görüyorsunuz. Bunu 
hem kendiniz, hem de müşteri 

kitleniz hissediyor. Sektörüme 
bir hizmet veriyorum. Kendim-
ce katkıda bulunuyorum. Aynı 
zamanda istihdama da katkıda 
bulunmuş oluyorum. Bu da işin 
güzel yanı. 

Burada kaç kişiyi istihdam 
ediyorsunuz?

Şu an Ehil Otomotiv Özel Ser-
vis olarak 11 kişilik bir ekibimiz 
var. Servisimiz farklı birimlerden 
oluşuyor. Her birimin başında 
işinin ehli, sanayinin tozunu yut-
muş, kendisinden emin, yaptığı 
işi bilen insanlar var. Yine bu ar-
kadaşlarımızın yanında kalfaları 
ve geleceğe dönük bir yatırım 
olarak görmüş olduğumuz çırak-
ları var. 
Sanayiye genel olarak baktığımızda 
yaş ortalamasının bir hayli yüksek 
olduğunu görüyoruz. Genel olarak 

dert yakılan konu ise çırak yokluğu. 
Sizin kadronuza baktığımızda ise 

hep genç isimleri görüyoruz. Ayrıca 
yeterince çırağınız da var. Bunu 

nasıl sağladınız?
Sizin de üzerinde durduğunuz 

ve gözlemlediğiniz üzere sana-
yimizde genel sorun yeni neslin 
ilgisizliğine bağlı olarak çırakla-
rın olmaması. Yetiştirecek çırak 
bulmakta güçlük çekilmesi. Şim-
di sanayide eş dost genelde bize 
imreniyor. Hatta bazı arkadaşla-
rım gelip soruyorlar, sen bu kadar 
genç bir kadroyu nasıl kurdun, bu 
çırakları nereden buldun, bize de 
bul diyenler oluyor. Ama bu tabi 
ki eşin dostun sayesinde olan bir 
şey. Bunun önceliğinde de itibar, 
samimiyet, biraz gelenekçilik, işi 
öğretebilme arzusu, karşılıklı sev-
gi ve saygı var. Biz de elimizden 
geldiği kadarıyla ustalarımızdan 
ne görmüşsek onu uygulamaya 
çalışıyoruz. Nasıl yetişmişsek, 
öyle yetiştirmeye çaba harcıyo-
ruz. Çocuklarımıza sahip çıkmaya 
çalışıyoruz. Diğer yandan burada 
çalıştırdığımız genç kardeşleri-
mizi yetiştirmek ve işi öğrenme-
lerini sağlamak temel amacımız. 
Yarın büyüdükleri zaman bir ehil 
de onlar olsunlar istiyoruz. Onla-
ra yol yordam öğretmeye, gele-
ceklerini şekillendirmeye, zanaat 
sahibi yapmaya çalışıyoruz. Niyet 
halis olunca rabbim de yüzümüze 
güldü. Birbirinden kıymetli 4 tane 
genç kardeşimiz bizimle birlikte 
çalışıyor. 
Ali bey, iş yerinizin ciddi manada 
kalabalık olduğunu da görüyorum. 

İş yeriniz her zaman bu şekilde 
yoğun mudur, bir sezonunuz var 

mı?
Biz burada 500 metrekarelik 

bir alanda müşterilerimize hiz-
met veriyoruz. Ağırlıklı olarak 
ticari grubuyla uğraşıyoruz. El-

hamdülillah yılın dört mevsimi iş-
lerimiz yoğun olur. Bizim aslında 
genel olarak bir sezonumuz var. 
Yılın büyük bir bölümünde işle-
rimiz yoğun olur. Sadece okulla-
rın kapandığı üç aylık periyodun 
ortasında işlerimiz biraz yavaşlar. 

Siz daha çok büyük araçlara mı 
servis hizmeti sunuyorsunuz?
Daha çok ticari gruba yöne-

lik faaliyet gösteriyoruz. Renault, 
Peugeot, Citroen ve Fiat marka 
araçların ticari grubundaki mo-
dellerine bakıyoruz. Aslında bu 
alanda uzmanlaştık diyebiliriz. 
Bu nedenle de sanayide ticari 
grubunda tercih edilen bir servis 
olmayı başardık. Diğer yandan 
tabi okulların açılması ile birlikte 
öğrenci servis araçları da trafiğe 
daha çok çıkmaya başladı. Sonuç 
itibariyle bu araçlar can taşıyor-
lar. Bu nedenle bakımları önem-
seniyor. En küçük bir problemde 
hemen oto servislerin yolu tutu-
luyor. Bunun da hareketliliğe et-
kisinin olduğunu söyleyebiliriz. 

Ali bey, araç bakımında nelere 
dikkat ediyorsunuz?

Müşterimiz aracını getirdiği 
zaman önce ondan araçtaki arıza-
ya veya yapılması gereken işleme 
ilişkin bilgi alırız. Bununla yetin-
meyiz. Aracı kendimiz gözlemler, 
iyice inceler, arızası motordaysa 
motor sesini dinler, bilinmeyen 
bir arızası varsa onu en kısa yol-
dan, en az maliyetle tespit edip, 
en sağlam şekliyle yapıp teslim 
etmeye çalışırız. Araç sahipleri 
ya da şoförler genelde araçta gör-
dükleri eksiklere veya arızalara 
ilişkin bir liste yapıp bu listeyi bize 
veriyorlar. Tabi her ne kadar bu 
listeye sadık kalacaksak da, fren 
balatası, yağ bakım kilometresi, 
kayışları, ön düzen aksamları, aks 
aksamları, rotil aksamları, burç 
aksamları gibi parçaları standart 
olarak kesinlikle gözden geçiririz. 
Bu saydığım aksamlar araçlar için 
hayati önem taşıyan aksamlardır. 
Üzerinde can taşıdıklarını hiçbir 
zaman aklımızdan çıkarmayız. 
Neticede can taşıdığı için kendi-
mizde bunun sorumluluğunu his-
sediyoruz. 

Peki Ehil Otomotiv Özel Servis 
olarak sizi farklı kılan nedir?
Müşterilerimizin talepleri-

ne cevap verebilmek için yoğun 
tempo çalışmamız gerektiğini 
biliyoruz. Ama boşa kürek çek-
memek için de planlı bir şekilde 
işimizi yürütüyoruz. Müşterileri-
miz için zamanın önemi büyük. 
Çünkü özellikle okullar açıldıktan 
sonra servis hizmeti sunan araç-
ların belirli saat aralığında işleri-
nin hallolması ve servise yetişme-

si gerekiyor. Biz de onları mağdur 
etmemek için adeta zamanla ya-
rışıyoruz. Bundan dolayı da eki-
bimizi yoğun tutuyoruz. Sabah 
08:30’da başladığımız mesaimizi 
akşam 19:30’da tamamlıyoruz. 
Ama şayet akşam kalmak gere-
kiyorsa, yetiştirmemiz gereken 
bir iş varsa, muhasebecimiz onu 
takip ediyor. Kimin kalması gere-
kiyorsa o mesaiye kalıyor, mesaisi 
de ayrıca yazılıyor. Bir manada 
Eski Sanayi’ye kurumsal bir yapı 
getirdik. Bizim çektiğimiz cefayı 
bugünün çıraklarına çektirecek 
olsak inanın yanımızda kimse kal-
maz. Herkesi gönüllemeye çalışı-
yoruz. 

Ali bey, bir hedef koymuşsunuz 
kendinize. Bir iş yeri açmak 
istemişsiniz ve bu hedefinize 

ulaşmışsınız. Şimdi yeni bir hedef 
daha koydunuz mu?

Allah’a hamdolsun kendi iş 
yerimde çalışmak gibi bir hede-
fim vardı, buna ulaştım. Bundan 
sonraki temel gayem, herkesin 
buradan memnun bir şekilde ay-
rılmasını sağlamak. Daha uzun 
vadede Allah nasip ederse daha 
büyük bir iş yerinde daha tertip-
li ve düzenli bir şekilde hizmet 
sunmayı amaçlıyoruz. Diğer yan-
dan burada çalışan gençlerimizin 
hepsi yarın işinin ehli olsun, hepsi 
birer ehil usta olsun. Yeni ehiller 
türesin. Kapıma komşu olsunlar 
isterim. Benim itibarım olsun, be-
nim adımı yaşatsın, bu usta beni 
yetiştirdi, bu usta benim elimden 
tuttu diyebilsinler. 

Son olarak kış bakımlarının 
yapıldığı veya yapılması gerektiği 
bir süreçteyiz. Özellikle üzerinde 

durulması ve dikkat edilmesi 
gereken hususlar sizce nelerdir?

Müşterilerimizin aksatmadan 
bakımlarını yapmalarını istedi-
ğimiz belli başlı teknik aksam-
lar var. Yağ bakımları, ön düzen 
bakımları, antifriz bakımları, 
termostat bakımları ve kalorifer 
sistemi bakımlarının aksatılma-
ması gerekir. Bu saydıklarım kış 
bakımları için geçerli. Zaten şu da 
var, genel itibariyle bir araç sahibi 
ya da şoförü aracı hor kullanmı-
yorsa, bakımlarını zamanında ve 
düzenli bir şekilde yaptırıyorsa 
o aracın çok fazla masrafı da ol-
muyor. Ama bazen öyle araçlar 
geliyor ki biz bile hayret edip ka-
lıyoruz. Bu araç herhalde araya 
kaynamış, bakımları unutulmuş 
diyoruz. Genel olarak müşterileri-
mize tavsiyem, kendi can güven-
likleri, taşıdıkları insanların can 
güvenliği ve rahatları için bakım-
larını aksatmadan ve zamanında 
yapsınlar. 
n METE ALİ MAVİŞ
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Yeşil Beyaz 
Konya Dergisi 
yazarlarından 
Ender Cihan 
Ceylan, derginin 
Eylül sayısında 
yazdığı 
yazıda Atiker 
Konyaspor’un 
sezon başında 
yaptığı 
transferleri 
değerlendirdi. 
Geçen sezonun 
sıkıntılı bir 
şekilde geçtiği 
ifade eden 
Ceylan, yönetim 
kurulunun 
önemli konulara 
el attığını ancak 
yenilenmeyen 
delege yapısının 
sürekli olarak 
eleştiriye açık 
olduğunu 
belirtti. Ender 
Cihan Ceylan, 
yeşil beyazlı 
takımın yeni 
transferleri 
hakkındaki 
düşüncelerini de 
yazdı

Konyaspor açısından geride bıraktığı-
mız futbol sezonu hem saha içinde hem de 
saha dışında birçok sıkıntıyla, problemle 
boğuştuğumuz ve bunun sonucu olarak 
da ruhumuzun daralmasına sebebiyet ve-
ren bir dönemdi. Huzuru ligin bitmesine 
bir hafta kala diğer takımların maçlarının 
bitişi sonrasında bulabilmiştik. Bu sezona 
yönetim ve oyuncu bazından yenilenmiş bir 
şekilde girdik. Kişisel olarak benim elimde 
kulübü eleştirebileceğim bir tek konu kaldı. 
O da kulübün delege yani taraftara açılması 
konusu. Bu çözülmesi çok zahmetli olmadı-
ğını tahmin ettiğim problem haricinde yeni 
yönetim ilerisi için bizlere çok olumlu sin-
yaller verdi ve vermeye de devam ediyor. 
İlerisi için olumlu konuşabiliyor olmamda 
yeni yönetimin göreve gelir gelmez yaptığı 
üç uygulamanın çok ağırlığı var. Bunlardan 
birincisi Konya Store’un yeniden kulüp bün-
yesine katılması. İkincisi kulübün sosyal 
olaylara karşı duruşunun oldukça şık olması 
ve son olarak da bizi gerekli gereksiz baskı 
altına sokan yönetici açıklamalarının azal-
mış olması. Umarım özellikle son dediğim 
konuya olan hassasiyet devam eder. Bu ku-
lüp geçtiğimiz senelerde yönetimde yer alan 
şahısların şahsi yorumları yüzünden gereksiz 
birçok polemiğe malzeme edildi.

Saha dışını geçip saha içerisine yöne-
lik yorumlara geçelim. İlk 6 hafta itibariyle 
geçen seneye sünger çektiğimizi söyleyebi-
liriz. Hali hazırda kaybettiğimiz 7 puan var 
ve bu 7 puanı da alabilecek durumdaydık. 
Yine de aç gözlülüğe gerek yok. Çoğu ke-
simce 0 puan yazılan 2 dış saha maçından 
aldığımız 6 altın puanımız var. Çok zorlu bir 
süreçte gelen 2 deplasman galibiyeti takımı 
bambaşka planlara sevk ediyor diyebiliriz. 
En azından geçen seneki hezeyan yaşan-
mayacağı konusunda biraz olsun içimizin 
rahat etmesini sağladı.

Benim bu yazımda asıl yazmak istedikle-
rim takımdaki yeni yüzler olacak. Kulübümü-
ze yeni katılan oyuncularla alakalı tamamen 
kendi kişisel düşüncelerimi yazmak istedim. 
Öncelikle takımın eskilerinden gibi görünse 
de Abdou Razack Traoré, Mustapha Yatabaré 
ve Petar Filipović bu sene yeni transfer ola-
rak nitelendirilebilir. Yatabaré şu ana kadar 
çalışkanlığı ile takıma çok güç kazandırdı. 
Bu çalışkanlığı yüzünden zaman zaman asıl 
görev yeri olan Forvet mevkisinden uzakta 
kalsa da 6 maçta attığı 3 golle skor yükümü-
zü çeken oyuncumuz oldu. Traoré’den hala 
beklentim olsa da yavaş yavaş umudumu 
kesmeye başladım. Hazırlık kampında çok 
iyi olduğu söylenen Traoré halen daha eski 
halinden çok uzak. Filipović halen sakat. 
Ama dönüşünün takıma olumlu etkisi ola-
cağını düşünüyorum. Özlemle dönüşünü 
bekleyenlerden birisi de benim.

Yeni transferlere gelmeden önce yeni 
profesyonel olan arkadaşlarımızı kutla-
mak bir görev. Kaleci Ahmet Çolak, Orta 
saha oyuncuları Ali Ayhan Cebeci ve Veli 
Türkmen ile Defans oyuncusu Ahmet Ce-

lalettin Seçkinli takıma içeriden transfer olan 
oyuncularımız. Ali Ayhan ile alakalı geçtiği-
miz sezon Beşiktaş haberleri çıkmıştı. İsmine 
oradan aşinalığım var. Haberler ne kadar 
doğruydu tartışılır. Umarım bu arkadaşla-
rımızın Konyaspor kariyerleri uzun soluklu 
olur.

Gelelim takımın yeni yüzlerine. Öncelik-
le takımdan özellikle kiralık olarak giden bir 
çok oyuncu oldu. Kadro genel anlamda te-
mizlendi, yeterli sayıya düşürüldü diyebiliriz. 
(Halen daha 2018-2019 sezonu için vizesi ya-

pılmamış olsa da Eyüp Ertürk’ün bu kulüpte 
sözleşmesinin neden devam ettiğine anlam 
veremesem de) 

Cristopher Paolo César Hurtado Huertas: 
Transferde Konyaspor ile isimi geçtiği anda 
beni çok heyecanlandıran Hurtado henüz 
beklenen durumda değil. Hücumun neredey-
se her mevkisinde mücadele edebilme yete-
neğine sahip oyuncunun en başarılı olduğu 
mevki forvet arkası. Geçtiğimiz sezon Vitória 
Guimarães formasıyla  Konyaspor’a karşı 
gayet etkili futbol oynayan ve bunu attığı bir 
gol ile de süsleyen Perulu oyuncu 4 maçta 
süre aldı. Genelde son 20-30 dakikada for-
ma giyebildi. Hazır hale geldiği zaman Rıza 
Çalımbay için çok etkili bir silah olacağını 
düşünüyorum.

Yevhen Volodimiroviç Opanasenko: 
Ukrayna futbolunda Shakhtar Donetsk ve 
Dynamo Kyiv’den sonra isimi geçen ekip 
senelerdir Avrupa kupalarında yer alan Zor-
ya Lugansk. Yevhen, Zorya Lugansk için kilit 
rolde isimlerden birisiydi. Hem sağ hem sol 
bek mevkisinde forma giyebilme yeteneğine 
sahip. Tipik Ukraynalı bir bek. Soğukkanlı, 
çalışkan ve sert. Ukrayna Ligi’nin en önemli 
özelliği son derece fiziğe dayalı bir lig olma-
sı. Yevhen’de bunu görebiliyoruz. Geçtiğimiz 
sezon attığı gollerle ön plana çıkmış olsa 

da Skubic’in bu sene de dahil olmak üzere 
yaklaşık iki senedir düşüş yaşadığı ortada. 
Bunun sebepleri ayrıca bir yazı konusu ile 
olabilir. Yevhen, Skubic kadar hücumda et-
kili olabilir mi bilinmez ama Skubic’in zaman 
zaman yaşadığı gel-gitlerde forma giymesi 
beklenebilir. Bildiğim kadarıyla kendisine 
ödenen ücrette gayet makul seviyede. Bu se-
zon sadece bizim için son derece önemli olan 
Malatyaspor karşısında forma giydi. Forma 
giydiği Malatya ve hazırlık maçlarında gayet 
olumlu sinyaller vermişti.

Marko Jevtovic: Marko Sırbistan’ın köklü 
camiası Partizan’dan geldi. Önlibero ve orta 
sahanın merkezinde oynuyor. Potansiyeli 
olan bir oyuncu. Oynadıkça takıma alışması 
mümkün. Uzun boyu sayesinde hava topla-
rında etkisi olduğu aşikar. İzlediğim maç-
larda zaman zaman pozisyon alma hatası 
yaptığını ve tecrübesizlikten olsa gerek kolay 
kart gördüğünü gözlemledim. Bunu alışma 
dönemine yorabiliriz. Maalesef hız ve hızlan-
ma sıkıntısı var. Jevtovic’in hızlı halinin Türk 
ligine uğraması çok düşük bir olasılık. Kırmızı 
kart cezalısı olduğu bir maç hariç 5 karşılaş-
mada da süre aldı. 

Serigne Fallou Diagné: Senegalli milli 
stoper Fransa ve Almanya’da hatırı satılır 
kulüplerde forma giydi. Maalesef henüz 
Konyaspor’da süre alabilmiş değil. Sakatlık 
sıkıntısı yaşamazsa ileride geri dörtlümüzde 
kesinlikle yer alacağını düşünüyorum. Hazır 
ve sakatlık sıkıntısı yaşamayan bir Diag-
né’nin Konyaspor’un değişmez ilk 11 oyun-
cusu olması gerekli.

Uğur Demirok: İsmi geçtiğinde çok tepki 
koyduğum bir oyunculardan. Biz Konyalılar 
doğal insanlarız. Forma giyen oyuncuları-
mızı kendimizden görürüz. Hele ki o oyuncu 
bu topraklardan yetişmişse evladımız yerine 
bile koyarız. Tabi ki Ömer Ali ile yaşadığı 

problemden bahsediyorum. Uğur bu ligin 
kesinlikle en iyi yerli stoperlerinden. Zaman 
zaman gereksiz sertliklerden dolayı kolay 
kart görebiliyor olsa da bu onu en iyi yerli se-
çeneklerden birisi olarak değerlendirmemizi 
engellemez. Ömer Ali ile yaşadığı problemi 
kendi aralarında çözdüklerine göre bize de 
desteklemek düşer. Şu ana kadar iyi perfor-
mans sergiledi ve umarım bu sürecektir. Bu 
arada Uğur için Konyaspor taraftarıyla sıkıntı 
yaşayıp buna rağmen formamızı giyen Vol-
kan Şen ve benzeri başka oyuncuları bağrı-

mıza bastığımızdan daha fazlası hak ettiğini 
çok rahat söyleyebiliriz. Uğur Demirok şu ana 
kadar oynanan 6 karşılaşmanın tamamında 
90 dakika mücadele etti ve bunu ilk hafta Er-
zurum’a karşı attığı 1 gol ile süsledi.

Mahmut Ertuğrul Taşkıran: Zamanında 
Fenerbahçe’den almak için çok uğraştığımız 
ama sonuca varamadığımız bir isimdi. O za-
manlar gerçekten lig için yeterli bir kaleciydi. 
O zamandan bu zamana çok sular aktı. Ertuğ-
rul gerçekten büyük ivme kaybetti. Bu sene 
onu çok fazla saha da görebileceğimizi pek 
sanmıyorum. Kupa maçlarında ve olursa 
Serkan’ın cezalı olması durumunda forma 
giymesi muhtemel. Tabi Rıza Hoca sürpriz 
yaparak Mücahit’i tercih etmezse.

Mücahit Atalay: Mücahit’in Kon-
yaspor’da üçüncü kaleciliği tercih edeceğini 
açıkçası hiç tahmin etmezdim. Hele ki Ana-
dolu Selçukspor’da gayet başarılı bir sezon 
geçirmesinin ardından. Yalan değil geçen 
seneden önceki süreçte Anadolu Selçuks-
por maçlarında bol bol hata yapan Mücahit’i 
çok eleştirmiştim. Yiğidi öldür hakkını yeme 
demişler. Geçtiğimiz sezon ligin en iyi kale-
ci performanslarından birisini sergilemişti. 
Kupa’da Rıza hoca tercih ederse birkaç maç 
oynar. Onun harici İlk 11’de fazla göreceği-
mizi sanmıyorum.

2018-2019 HUZUR
SEZONU OLSUN

ENDER CİHAN CEYLAN
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 8 6 1 1 15 10 5 19
2.TUZLASPOR 7 5 2 0 15 2 13 17
3.SİVAS BELEDİYE 8 4 2 2 10 5 5 14
4.ŞANLIURFASPOR 7 4 2 1 9 6 3 14
5.F. KARAGÜMRÜK 8 4 1 3 10 8 2 13
6.BUGSAŞ SPOR 8 4 1 3 12 14 -2 13
7.TARSUS İDMAN Y. 7 3 3 1 14 11 3 12
8.PENDİKSPOR 7 3 2 2 7 4 3 11
9.MANİSA B.Ş.B. 7 3 2 2 7 5 2 11
10.ZONGULDAK 8 3 2 3 10 10 0 11
11.KIRKLARELİSPOR 7 2 2 3 7 7 0 8
12.ETİMESGUT BLD. 8 2 2 4 6 10 -4 8
13.ANADOLU SELÇUK 8 1 4 3 9 12 -3 7
14.KAHRAMANMARAŞ 7 1 3 3 7 9 -2 6
15.BANDIRMASPOR 7 1 3 3 5 11 -6 6
16.DARICA G. BİRLİĞİ 7 1 2 4 7 11 -4 5
17.TOKATSPOR 8 0 3 5 2 9 -7 3
18.FETHİYESPOR 7 0 3 4 5 13 -8 3

Anadolu yine mağlup!

Torku Şekersporlu Onur Balkan’dan beyaz mayo başarısı
6 Ekim’de Konya’da başlayan ve Bursa-İstanbul etabıyla 

sona eren 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda, Tor-
ku Şekerspor’un A Milli formayı giyen sporcusu Onur Balkan 20 
takımdan 140 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda bütün 
etaplarda beyaz mayoyu kazanan isim oldu. 

6 Ekim’de Konya’da başlayan ve Bursa - İstanbul etabıyla 
sona eren 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda 20 
takımdan 140 sporcu mücadele etti. Katıldığı bütün müsabaka-
larda derece elde eden Torku Şekerspor’un milli sporcusu Onur 
Balkan, tüm etaplarda Türkiye Güzellikleri olarak ifade edilen 
beyaz mayoyu kazanan isim oldu. Torku Şekerspor’un milli 
sporcusu Onur Balkan böylece organizasyonda üst üste ikin-
ci kez Türkiye Güzellikleri Klasmanı’nı zirvede bitirerek beyaz 
mayoyu elde etmeye hak kazandı. TUR 2018’de yeşil mayoyu 
(sprint) İrlandalı Sam Bennett ve kırmızı mayoyu (tırmanış) ise 
Sloven Grega Bole kazandı. Euskadi takımından Eduard Prades, 
Lutsenko ile aynı süre, aynı saniyede bitirmiş olmasına rağmen, 
statü gereği, 6 etabın toplamında daha iyi sıralama değerleri 
almış olduğu için bu sene Türkiye Turu’nu kazanan sporcu oldu. 

Tur’un ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol 

Küçükbakırcı açıklamalarda bulundu. Sporcuların, TUR 2018’in 
son etabında Avrasya Tüneli’nde pedal çevirerek kıta değiştir-
diğine dikkati çeken Küçükbakırcı, “Bir ilk yaşandı. Bisikletçiler 
dünyada ilk defa denizin altından geçti.” ifadelerini kullandı. 
Katılımcılardan tura ilişkin hep iyi yorumlar aldıklarının altını 
çizen Küçükbakırcı, “Cumhurbaşkanımızın adına yakışır bir tur 
oldu. 18 Dünya Turu takımından 9’u yarışa katıldı. Turun seviye-
si her geçen sene yükseliyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisik-
let Turu’nu daha da geliştireceğiz.” diye konuştu. Turun ülkede 
bisiklet sporuna ilgiyi artırdığına değinen Küçükbakırcı, yarışı 
her yıl farklı güzergahlarda düzenlemeyi planladıklarını kaydet-
ti. Erol Küçükbakırcı, turun gelecek yıl 16-21 Nisan tarihlerinde 
yine Dünya Turu kapsamında gerçekleşmesi için Uluslararası 
Bisiklet Birliğinden onay aldıklarını dile getirdi. TUR 2019’un 
hazırlıklarına ara vermeden başlayacaklarını belirten Küçükba-
kırcı, yarışı gelecek yıl Marmara Bölgesi’nde düzenlemeyi plan-
ladıklarını ifade etti. Küçükbakırcı, milli takımda görev yapması 
için yurt dışından antrenör getirmeyi düşündüklerini sözlerine 
ekledi.
n İHA

Avrupa Atletizm Birliği’nin 26 Ekim’de sahiplerine teslim ede-
ceği Yılın Atleti Ödülü’nün finale kalanları belli olurken, ‘Yılın Erkek 
Atleti’ kategorisinde milli atlet Ramil Guliyev de yer aldı. 

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Avrupa 
Atletizm Federasyonu’nun Yılın Atleti oylamasında üst üste ikinci 
yıl da finale kaldı. 28 yaşındaki yıldız sporcu, Almanya’nın Berlin 
şehrinde 16 yıllık şampiyona rekorunu kırarak kazandığı altın ma-
dalya ve sezon boyu gösterdiği üstün performansla Avrupa Atletizm 
Federasyonu tarafından finalistler arasında gösterildi. 

Buna göre, Fransızların dünya rekortmeni dekatleti Kevin 
Mayer, Avrupa şampiyonu İsveçli sırıkçı Armand Duplantis ve 
Norveç’in başarılı mesafecisi Jacob Ingebrigtsen ile birlikte Ramil 
Guliyev de finalistler arasında bulunuyor. Ödüllerini kazanan atlet-
ler, 26 Ekim tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde gerçekleştirilecek 
törenle açıklanacak.   n İHA

Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü İshak İlbayhanov, 
Dünya Şampiyonası’na her açıdan hazır olduklarını söyledi. İlbay-
hanov, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 20-28 Ekim tarihlerin-
de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi değerlendirmelerde 
bulundu. Budapeşte’de ilk olarak serbest güreşçilerin mindere 
çıkacağını hatırlatan Dağıstanlı teknik direktör, “Çalışmalarımızı 
tamamladık. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. En önemlisi güreşçi-
lerimiz sakatlık yaşamadı. Takımımız Dünya Şampiyonası’na her 
açıdan hazır.” diye konuştu. Hazırlık süreci hakkında bilgi veren 
İlbayhanov, Bakü’de Azerbaycan ile ikili kamp yaptıklarını, Bela-
rus’ta turnuvaya katıldıklarını dile getirdi. Son etap kamp çalışma-
larını Ankara’da gerçekleştirdiklerini belirten İlbayhanov, bugün 
Budapeşte’ye gideceklerini kaydetti.   n AA

Yılın atleti ödülünde 
Ramil Guliyev finale kaldı

Milli güreşçiler 
şampiyonaya hazır

Voleybolda Konya ekipleri galibiyet alamadı
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’de 3.hafta 

maçlar geride kaldı. A Grubu’nda mücadele eden 
Konya takımları 3 haftanın ardından henüz galibi-
yetle tanışamadı. Son olarak TFL Altekma takımına 
konuk olan Seydişehir Belediye Sanayispor, karşı-
laşmadan 3-0 yenik ayrıldı. Eğirdir Elma deplas-
manına giden Konya Büyükşehir Belediyespor ise 
mücadeleyi 3-0 kaybetti. 3 maçtan 3 yenilgi alan 
Konya ekipleri bu sonuçlardan sonra lig sıralama-
sında 12. ve 13.sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezon 
üst sıralarda yer alan Konya Büyükşehir Belediyesi 
bir an önce toparlanarak üst sıralara tırmanmak is-
tiyor. Seydişehir Belediye Sanayispor ise galibiyet 
serisi yakalamayı hedefliyor.

4.HAFTA MAÇLARI CUMARTESİ GÜNÜ
Voleyboldaki Konya temsilcileri ligdeki 4.maç-

larına Cumartesi günü çıkacak. Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Milas Belediyesi’ni konuk edecek. Bu 
karşılaşma Konya Büyükşehir Belediyesi Kongre 
Merkezi’nde saat 13.00’de başlayacak. Seydişehir 
Belediye Sanayispor ise kendi evinde Anadolu Üni-
versitesi ile mücadele edecek. Seydişehir Atatürk 
Spor Salonu’ndaki maç 14.00’te start alacak. 
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 8.hafta maçında Etimes-
gut Belediyespor’a konuk oldu. Ligde istediği çıkışı bir türlü yapamayan yeşil 

beyazlılar, bu maçtan da 2-0 mağlup ayrıldı. Geçtiğimiz hafta kendi 
evinde de yenilen Yavru Kartal, 8.haftayı 7 puanda kapattı

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor, ligin 8.hafta maçında Ankara ekibi 
Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda karşı 
karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 
ikinci yarısında ev sahibi takım, Konyalı oyuncu 
İbrahim Alan’ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Bu 
golün ardından yeşil beyazlı takım beraberlik 
golü için yüklenmesine rağmen rakip kalede 
etkili olamadı. Maçın bitmesine dakikalar kala 
Etimesgut Belediyespor, Erçin Ilgaz ile ikinci 
golü bularak üç puana uzandı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Konya Anadolu Selçukspor’un, deplasman-

da oynadığı Etimesgut Belediyespor maçında 
geçtiğimiz hafta çıktığı 11’den farklı olarak iki 
değişiklik yaşandı. Ligde bütün maçlarda for-
ma giyen Maksut Taşkıran mücadeleye yedek 
başlarken, Teknik Direktör Tayfun Türkmen, 
Deniz Yaldır’a görev verdi. Kadir Kaan Özdemir 
yerine ise Ayberk Altan ilk 11’de yer aldı. Maçın 
ilk bölümleri iki takımın orta saha mücadelesi 
şeklinde geçerken, ilk yarının sonların geliştiri-
len ataklardan da gol sesi çıkmadı. İlk 45 daki-
ka 0-0 sona erdi.

DEPLASMANDAN PUANSIZ DÖNDÜ
Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi 

Etimesgut Belediyespor, hızlı başladı. Üst üste 
ataklar geliştiren Ankara ekibi, aradığı golü 
60.dakikada İbrahim Alan ile buldu. 1-0 öne 
geçen Etimesgut bu dakikadan sonra önde 
olmanın avantajı ile geriye çekildi. Beraberlik 
golü için yüklenen temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor, istediği atakları geliştirmekte zor-
landı. Maçın son bölümlerinde Etimesgut Bele-
diyespor, Erçin Ilgaz ile ikinci golü buldu ve 3 
puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Ligde sade-
ce 1 galibiyeti bulunan Konya Anadolu Selçuks-
por, üst üste ikinci maçından da mağlubiyet ile 
ayrıldı. Yavru Kartal, ligde 7 puanda kaldı.

İBRAHİM ALAN’DAN ESKİ TAKIMINA GOL
Konya Anadolu Selçukspor’un Etimesgut 

Belediyespor’a 2-0 mağlup olduğu karşılaşma-
da ev sahibi takımın ilk golünü Konyalı oyuncu 
İbrahim Alan attı. Daha önce Konya Anadolu 
Selçukspor’da da forma giyen genç futbolcu, 
sezon başında Ankara ekibi ile anlaşma sağla-
mıştı. 
n SPOR SERVİSİ

Stad: Etimesgut Belediye Atatürk Stadı

Hakemler: Hasan Kaçar, Adem Şahan, 

Abdulkadir Döner
Etimesgut Belediyespor: Hasan Sürme-

li, Sabri Turgut, Alaettin Batuhan Tur, Ömer 

Esenkaya, Samet Yalçın, Burak Çolak (89’ 

Caner Yılmaz), Mikail Koçak, Gökhan Lale, 

Ahmet Kaan Ergün (46’ Erçin Ilgaz), Mehmet 

Fuat Gölbaşı, İbrahim Alan (77’ Akın Akman).

Konya Anadolu Selçukspor: Hüseyin 

Koç, Alpay Koldaş, Yılmaz Kılıç, Ahmet 

Önay, Burak Saban (66’ Çağatay Kader), 

Recep Metin, Ekrem Kayılıbal, Ongun Deniz 

Yaldır (66’ Maksut Taşkıran), Emre Can Atila, 

Alpay Cin (73’ Emre Karaca),  Ayberk Altan.

Sarı Kartlar: 36’ Alpay Cin (Konya Anado-

lu Selçukspor), 67’ Gökhan Lale, 83’ Burak 

Çolak (Etimesgut Belediyespor).

Goller: 60’ İbrahim Alan, 90’ Erçin Il-

gaz  (Etimesgut Belediyespor)
0-2



Mehmet Uslu: Konyaspor’u eli boş göndereceğiz
Çaykur Rizesporlu futbolcu 

Mehmet Uslu, Spor Toto Süper 
Lig’in 9. haftasında konuk edecek-
leri Atiker Konyaspor’u yenerek, 
son iki maçta yakaladıkları çıkışı 
sürdürmek istediklerini söyledi.

Mehmet Uslu, Mehmet Cen-
giz Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
idman öncesi gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Atiker Konyaspor’da 4 
yıl forma giydiğini, son iki yıldır ise 
Çaykur Rizespor için mücadele etti-
ğini hatırlattı. 

Daha önce formasını giydiği 
Atiker Konyaspor’da başarılı bir dö-
nem geçirdiğini ve güzel duygularla 
oradan ayrıldığını vurgulayan tecrü-
beli defans oyuncusu, “Artık Çaykur 

Rizespor için mücadele ediyorum 
ve burada da güzel şeyler yaşa-
dım. Benim için duygusal bir maç 
olabilir ama şu andaki en büyük 
hedefimiz, Atiker Konyaspor’u eli 
boş göndermek. Okan Buruk yöne-
timinde yükselen bir grafiğimiz var. 
Atiker Konyaspor’u iç sahada yene-
rek, yükselişimizi devam ettirmek 
istiyoruz.” diye konuştu.

Mehmet Uslu, takımda sakat ve 
cezalı oyuncular bulunduğuna dik-
kati çekerek, “Bizim için çok önemli 
oyuncular ancak sonuçta sahaya 11 
kişi çıkacağız. Herkesin oynamaya 
hazır olduğu, 25 kişilik bir kadromuz 
var. Hocamız kime görev verirse 
versin, en iyi şekilde sahada müca-

dele edip, Atiker Konyaspor’u yen-
mek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor ile Atiker Kon-
yaspor camiasının birbirine çok ya-
kın olduğunu ve taraftarlar arasında 
dostluk bağı bulunduğunu kaydeden 
Mehmet Uslu, “Rekabet elbette 
olacak ama futbolun sloganı dost-
luk ve kardeşlik. Bunu uygulamaya 
çalışıyoruz. Futbol sahada başlayıp 
sahada bitiyor. Sahada kora kor bir 
mücadele yapılıyor ama taraftarlar 
da art niyet olmadan 90 dakika ta-
kımlarını destekliyorlar. Bu dostluk-
lar bizleri mutlu ediyor.” şeklinde 
konuştu.

Rakip ekipte bu yıl Nejc Sukubic 
ile Ömer Ali Şahiner’in yükselen 

form grafiğine dikkati çeken Meh-
met Uslu, her iki oyuncuyu da yakın-
dan tanıdığını, hazırlıklarını buna 
göre yapacaklarını kaydetti.

UMAR DÜZ KOŞU YAPTI
Çaykur Rizespor, Mehmet Cen-

giz Tesisleri’nde teknik direktör 
Okan Buruk yönetiminde yaptığı 
antrenmanla Atiker Konyaspor ma-
çının hazırlıklarını sürdürdü.

Ülke milli takımından henüz 
dönmeyen Jakub Brabec çalışma-
ya katılmazken, sakatlığı bulunan 
Aminu Umar koşu yaptı. Ameliyat 
olan ve sezonun ilk yarısını kapatan 
Musa Çağıran ise koltuk değnekle-
riyle bir süre takım arkadaşlarını 
izledi. n AA

Frey: Yüzde 100 şampiyon olacağımıza inanıyorum
Fenerbahçe’nin İsviçreli futbolcusu 

Michael Frey, antrenman öncesinde ba-
sın mensuplarının sorularını yanıtladı. 
Takımda en çok çalışan ismin kendisi ol-
duğunu söyleyen Frey, sarı-lacivertlilerin 
de sezon sonunda şampiyon olacağına 
inandığını belirtti. 

Fenerbahçe’nin İsviçreli forvet oyun-
cusu Michael Frey, dün sabah yapılan 
antrenman öncesinde basın mensupla-
rının sorularını cevapladı. Takımın son 
durumu hakkında konuşarak sözlerine 
başlayan Frey, “Takımı her gün antren-
manlarda görme fırsatım oluyor. Çok iyi 
çalışıyoruz ve ligin başına göre çok daha 
iyi durumdayız. Türkiye’nin en iyi takımı 
olmak için çok çalışıyoruz” açıklamasını 
yaptı. Erzurumspor’un transfer listesinde 
olmasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan 
İsviçreli futbolcu, “Erzurumspor haberle-
rini ilk olarak gazetede okudum. Bu ha-
berleri okumadan önce Erzurumspor’la 
ilgili çok fazla bilgi sahibi değildim. Ken-
dilerine çok saygım var ama dediğim gibi 
gazete haberlerinden önce bilgi sahibi 
değildim Erzurumspor’la ilgili” dedi. Per-
formansının eleştirilmesiyle ilgili soruyu 
yanıtlayan Frey, “Açıkçası öyle olduğunu 
düşünmüyorum. Geldiğim günden bu 
yana kulüpteki herkes bana karşı çok iyi 

ve gelişimimi sağlamamda yardımcı olu-
yorlar. Çok fazla eleştirildiğimi düşünmü-
yorum” cevabını verdi. 

“ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA 
İNANIYORUM” 

Doğum günü 19 Temmuz olan İs-
viçreli futbolcu, bu soruyla ilgili olarak, 
“Fenerbahçe’den teklif geldiğinde bu 
tesadüfü gördüm ve gerçekten kaderim 
bu diye düşündüm. Göğsümde bu sayıyı 
gördüğümde gurur duyuyorum. Kulübün 
kuruluş tarihinin sayılarıyla aynı doğum 
günü tarihine sahibim. Bu sene farklı bir 
doğum günü olacaktır benim için” dedi. 
Sezon sonunda Fenerbahçe’nin şampiyon 
olacağına yüzde 100 inandığını sözlerine 
ekleyen Frey, “Takımdaki hava çok iyi. 
Çok fazla iyi kalpli insan var takımda ve 
herkesin içinde futbol tutkusu var. Çok faz-
la farklı milletten oyuncu var ve herkes tek 
bir hedef için bir arada” diyerek sözlerini 
sürdürdü. 

Son olarak kadro dışı kalan isimlerle 
ilgili konuşan Frey, “Futbolun içinde bu 
tarz olaylar ilk kez olmuyor. Tek diyebi-
leceğim şey hala çok iyi arkadaş oldu-
ğumuz. Tabii ki bize sebepler hakkında 
bir şeyler söylendi ama önünüze bakmak 
zorundasınız. Bu futbol ve bizim işimiz” 
açıklamasını yaptı.  n İHA

Başakşehir maçının 
biletleri satışa çıkıyor

Atiker Konyaspor’un Süper Lig’in 10. Haftasında Kon-
ya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Başakşehir FK ile 
27 Ekim Cumartesi günü saat 16:00’da oynayacağı kar-
şılaşmanın elektronik bilet satışları bugün saat 10:00’da 
satışa çıkacak.

Öte yandan taraftarlar passolig kartları yanlarında 
olmadan cep telefonlarındaki Passo Mobil uygulaması-
nı kullanarak QR kodunu stadyum turnikelerine okutarak 
müsabakaya giriş yapabilecekler.

Ayrıca Konyaspor Yönetim Kurulu Enflasyonla Top-
yekün Mücadele Programı çerçevesinde aldığı karar ge-
reği müsabakalara giriş bedelleri üzerinden %10 indirim 
uygulaması bu karşılaşmayla birlikte başlayacak sezon 
sonuna kadar devam edecek. 

Stadyum gişelerinden ve www.passo.com.tr’den sa-
tılacak Başakşehir FK maçı biletlerin fiyatları şöyle:

BATI ALT D 90  TL, BATI ALT C-E 72  TL, BATI ALT 
B-F 63  TL, BATI ALT G 54 TL, BATI ÜST B-C 54 TL, BATI 
ÜST A-D 45 TL, DOĞU ALT D 54  TL, DOĞU ALT C-E 45 
TL, DOĞU ALT B-F 36 TL, DOĞU ALT A-G 27 TL, DOĞU 
ÜST D 45 TL, DOĞU ÜST C-E 36 TL, DOĞU ÜST B-F 27  
TL, DOĞU ÜST A-G 22.5 TL, KALE ARKALARI   TÜM 9    
TL,MİSAFİR TAKIM 11.7 TL
n SPOR SERVİSİ

RPS

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Uğur: Daha üst 
seviyede olabilirdik

Atiker Konyaspor’un tecrübeli stoperi Uğur Demirok bu sezon ortaya koydukları oyunun 
karşılığını puan olarak alamadıklarını söyledi. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini ve iyi 
çalıştıklarını belirten Uğur, Rize deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper 
Lig’in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü 
deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı 
maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direk-
tör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşti-
rilen antrenman, salonda “core” çalışması 
ile başladı.

Daha sonra koşu ve ısınma hareketle-
riyle sahada devam eden antrenmanda, 
5’e 2 pas çalışması yapıldı. İki gruba ayrı-
lan futbolcular şut ve gol çalışmasının ar-
dından kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla 
antrenmanı tamamladı.  Öte yandan, Bos-
na Hersek Milli Takımı’ndan dönen Deni 
Milosevic, takımdan ayrı idman yaptı.
UĞUR: ÜST SEVİYELERDE OLABİLİRDİK

Atiker Konyasporlu futbolcu Uğur De-
mirok, Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştiri-
len antrenmandan önce basın mensupla-
rına yaptığı açıklamada, milli maç arasını 
en iyi şekilde değerlendiklerini söyledi.  Bu 
sezon iyi futbol oynadıklarının altını çizen 
Uğur, “Oynadığımız futbolun karşılığını 
puan olarak alamadığımızı düşünüyorum. 
Daha üst seviyelerde olabilirdik ama ufak 
tefek şanssızlıklar yaşadık. Bu bir bahane 
değil. Bu haftaki deplasman maçı bizim 
için çok önemli. Çaykur Rizespor karşılaş-
masından 3 puanla dönmek istiyoruz” diye 
konuştu. 

İÇ SAHADA ZOR MAÇLAR OYNADIK
Uğur, bir sonraki hafta iç sahada Me-

dipol Başakşehir gibi zorlu bir rakibe karşı 
ter dökeceklerini belirterek, “İç saha maç-
larımızı hep zorlu ve büyük rakiplerle oyna-
dık. Puan açısından bence bunun da biraz 
dezavantajını yaşadık. Bu hafta önemli bir 
deplasman. Galibiyetle dönmek için ça-
lışmalarımızı yaptık. İnşallah sahadan 3 
puanı alıp ayrılan taraf biz oluruz.” değer-

lendirmesinde bulundu. 
KOLAY UYUM SAĞLADIM

Anadolu kulüpleri içerisinde Kon-
yaspor’un ilk 3’te yer aldığını ifade eden 
Uğur, “Performans olarak Konyaspor’da 
elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışı-
yorum. Sahada her şeyimi, hırsımı, agre-
sifliğimi vererek elimden geleni yapmaya 
çalışıyorum. Adaptasyon sıkıntısı çekme-
dim. Benim daha önceden tanıdığım bir 
camiaydı. Daha önce burada oynayan 
arkadaşlarım vardı. Çok iyi arkadaşım 
Mehmet Uslu’da buradaydı. Onun sayesin-
de Atiker Konyaspor’u çok yakından takip 
ediyordum. Tercih etmemin sebebi de Rıza 

Hocamızın buraya gelmesi ve Konya’nın 
da Anadolu kulüpleri arasında ilk 3 arasın-
da olan büyük bir camia olmasıydı. Kolay 
uyum sağladım. Tanıdığım ağabeylerim ve 
kardeşlerim vardı. Süper Lig’de oynadığın 
sürece birbirini tanıyorsun. Benim açımdan 
kolay oldu” dedi.

FUTBOL HATALAR OYUNU
Sezon başından beri Konyaspor’un 

yediği gollerin 3’te 2’sinin duran toplar-
dan kaynaklandığını anlatan Uğur Demi-
rok, sözlerini şöyle tamamladı: “Bire bir, 
adam adama oynuyoruz. Bazen gününde 
olmayan futbolcular olabiliyor. O yüzden 
o gün tutmayabiliyor. Zaten futbol hatalar 

oyunudur. Bizler bunu en aza indirgeme-
ye çalışıyoruz. Bunun için de çalışmalar 
yapıyoruz. Alan savunması ya da adam 
adama oyun tercih meselesidir. Hocanın 
tercihidir. Konyaspor daha önceleri Aykut 
Kocaman döneminde herhalde alan sa-
vunmasına yönelik oynuyordu. Daha sonra 
adam adama döndüler. Ben daha önce de 
Rıza hocayla çalıştım. Adam adama yapı-
yorduk. Bu olay alan veya adamla kıyaslan-
mıyor. O günkü şartlar ve sezondaki şans-
sızlıklardan kaynaklanıyor bence. İnşallah 
bunları en kısa zamanda düzelteceğimize 
inanıyorum.”
n AA
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