
ALZHEİMER RİSKİNE 
KARŞI ÖNLEM ALIN

AŞURE, BOLLUK VE 
BEREKETİN SİMGESİ

ÇOCUKLAR İÇİN 
ÖNCE SAĞLIK

Zade Vital ile güne sağlıkla merhaba

İl Müftü Yardımcısı Küçük: 

Sağlıklı yaşam hedefliyorlar 

Alzheimer hastalığı, hafıza, düşünce ve davranış problemle-
rine neden olan bir bunama çeşididir. Peki Alzheimer riskine 
karşı neler yapılmalı? Konuyla ilgili uzmanlar önerilerde 
bulunuyor.

Aşure hakkında 
bilgi veren Konya 
İl Müftü Yardımcı-
sı Hamza Küçük, 
“Aşure Muhar-
rem’in 10. günüdür. 
Aşure paylaşma-
nın, dayanışmanın, 
birlikteliğin ve sev-
ginin ifadesi, bolluk 
ve bereketin sim-
gesidir” dedi.

Programı uluslararası platformda hazırlanan ve sağlıklı bir 
yaşam hedefleyen Cross Action Kids Konya Yetkilisi Birsen 
İvgen, “Çocukların sadece hareket etmelerini istiyoruz. Böy-
lelikle kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sahibi olacaklar” dedi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE
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Vatandaşlara 
aşure ikramı

Şehit ve gazi 
ailelerine vefa

Muharrem ayı dolayısıyla Kon-
ya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası tara-
fından vatandaşlara aşure ikram 
edildi. Başkan Ünlügül, “Aşure 
ikramını her yıl yapacağız” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE 

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit 
Dul ve Yetimleri Derneği Konya 
Şubesi ve Presto Yapım ve Or-
ganizasyon tarafından 19 Eylül 
Gaziler Günü Sebebi ile İncesaz 
konseri düzenlendi.
n HABERİ SAYFA 5’TE 

Yerli üretim 
için tarihi fırsat

İş dünyası yerli üretim yerli tüke-
tim bilincinin yeniden oluşmasını 
tarihi fırsat olarak değerlendirdi. 
AYD Yönetim Kurulu Başkanı Ha-
run Aydın, “YERLİ ÜRETİM” lo-
gosunun bu bilincin oluşmasında 
önemli katkı sağlayacağını ifade 
etti.  n HABERİ SAYFA 3’TE 

Nitelikli eserler 
yarışacak

Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından hat, tezhip, minyatür ve çini 
dallarında düzenlenen 2. Ulusla-
rarası İslam Sanatları Yarışması’na 
Türkiye’den ve dünyanın birçok 
ülkesinden oldukça nitelikli eser-
ler katılıyor.
n HABERİ SAYFA 7’DE

HİKAYELERİYLE
GÖZ DOLDURDULAR

TİMAV ile Selçuklu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 7. Geleneksel 
Hikaye Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini törenle aldı. 
TİMAV Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, “Bizim eğitim anlayışımız, 

beşikten mezara kadar ilim tahsis etmektir” dedi

Kağıt fiyatları arttı, kitap satışları düştü
2018-2019 eğitim ve öğretim 
yılının başlamasıyla birlikte 
kitap satışlarında da bek-
lenen hareketlilik olmadı. 

Konya’nın kitap çarşısı 
olarak bilinen Rampalı Çarşı 
esnafı, insanların kitap alım 
gücünün geçen yıllara oranla 
düştüğünü ifade etti. Özellik-
le kâğıt fiyatlarında ki artış-
lar, kitap satışlarını olumsuz 
yönde etkilerken fiyatların da 

artmasına neden oldu.
n HABERİ SAYFA 10’DA 

04 Öğrencilere 
aşure ikramı 05 Ermeni çeteleri 

katliamlar yaptı 06 Özür dilerim dedi 
serbest kaldı!

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kuru-
lu Anadolu Gazete Sahipleri Temsil-
cileri Mustafa Arslan, Nuri Kolaylı, 
Şevket Erzen, BİK Genel Kurulu’nun 

ardından ortak açıklama yaptı. 
Açıklamada, “Basın İlan Kurumu 
Genel Kurulumuz, Yönetim Kuru-

lu’nun çağrısı ile yaptığı olağanüstü 
toplantıda, yazılı basınımızın içinde 
bulunduğu sıkıntıların aşılmasında 
ciddi katkı sağlayacak kararlar aldı” 

denildi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Bik’ten nefes 
aldıran karar

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ
MEZARA KADAR!

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ile Selçuklu Belediyesi 
işbirliğinde düzenlenen 7. Geleneksel Hikaye Yarışması’nda 
dereceye giren imam hatipli öğrencilere ödülleri törenle veril-
di. Programda konuşan TİMAV Genel Başkanı Abdullah Ecevit 
Öksüz, “Eğitimi sadece ve sadece sıralara ve sınıf ortamlarına 
hapseden bir anlayışta değiliz. Bizim eğitim anlayışımız, be-
şikten mezara kadar ilim tahsis etmektir” dedi.

‘BU PROJELER BİZİ 
GELECEĞE HAZIRLIYOR’

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da önemli te-
sisler inşa ettiklerini, vatandaşa hizmet götürdüklerini ancak 
insan yetiştirecek projelere bu hizmetlerden daha çok önem 
verdiklerini söyledi. TİMAV’la gerçekleştirdikleri projelerin ge-
lecek neslin inşası için hayati öneme sahip olduğuna dikkati 
çeken Pekyatırmacı, “Bu projeler bizi ülke olarak geleceğe 
hazırlıyor” diye konuştu.  n HABERİ SAYFA 4’TE 



REFERANSLAR: Referans: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/alzheimer-riskinizi-olcun/

Bugün Dünya Alzheimer Günü 
Peki Alzheimer Riskine Karşı Nasıl Önlem Almalıyız?

Alzheimer hastalığı, hafıza, düşünce ve davranış problemlerine neden olan bir bunama 
çeşididir. Alzheimer, hastaların büyük bir çoğunluğu 65 yaş üzerinde olsa da, yaşlanmanın 

sonucunda olan bir rahatsızlık olarak tanımlanmaz. Bu hastalığa yakalanan kişilerin %5’i 40-
50 yaş civarındadır. Peki, Alzheimer riskine karşı neler yapmalıyız? Nasıl Önlem Almalıyız?

Değerli 
okuyucular 
merhaba,

Hayattaki 
en kıymetli 
varlıklarımız olan 
çocuklarımız 
için her zaman 
elimizden 
gelenin en 
iyisini yapmaya 
çalışıyoruz. Beslenmeleri, 
okul seçimleri, gelişimleri 
konusunda çaba sarf ediyoruz. 
Ama bunların içinde en 
önemlisi tabi ki onların 
sağlıklı bir şekilde büyümesi 
ve gelişim göstermeleri. Zihin 
sağlığı ise en önemlilerinden 
biridir. Anne olacağınızı 
öğrendiğiniz ilk anda aklınıza 
gelen duadır bebeğinizin 
sağlıklı olması. 

Çocukluk döneminde beyin 
ve bilişsel gelişim için dikkat 
edeceğimiz bazı hususları 
paylaşmak istiyorum;

3  Hamilelik sürecinde 
annenin beslenmesine dikkat 
etmesi, folik asit ve omega 3 
desteğini doktorunun tavsiyesi 
ile kullanması bebeğin 
zihin gelişimine etkisinden 
bahsedilmektedir. 

3  Gebelik 
süresince yapılan 
testlerde çinko ve 
demir eksikliği 
durumunda 
doktorunuzun önlem 
alması muhtemeldir. 
Çünkü çinko ve 
demir bebeğin 
gelişiminde önemli rol 
oynamaktadır.

3  Çocukluk döneminde 
yemek seçen çocuklarda bazen 
B12 eksikliği görülmektedir, 
bu gibi durumlarda önlem 
için doktorunuza başvurmayı 
ihmal etmeyin lütfen. 

3  Çocuklar için formülize 
edilmiş Omega 3 desteği beyin 
ve bilişsel fonksiyonların 
gelişimi için çok değerli. 

3  Tüm bunların yanı sıra 
en önemlisi çocuklarımıza 
sevgimizi göstermek. 
Arada bir onlara sevdiğinizi 
söylemeyi ihmal etmeyin 
lütfen. Bu, çok küçük bir şey 
gibi görünse de çocuğumuzun 
ruhsal gelişimi için şart 
olduğunu unutmayınız. 

Sağlıcakla ve sevgiyle 
kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Yaşadığımız süre 
içerisinde, çeşitli 
dış etkenlere maruz 
kalarak, yediğimiz 
içtiğimiz 
gıdalarımızın 
organik 
olmaması, bol 
miktarda tarım 
ilaçlarının 
kullanılması, 
gıdalara 
katkı maddeleriyle 
desteklenmesi, hava 
kirliliği, alkol, sigara ve 
kötü alışkanlıkların artması 
sonucu sağlığımız maalesef  
tehlike altında.

Hastalığın yaşam üzerine 
etkileri ile nedeni hala 
tam olarak bilinmemekte 
ve hastalığı engellemek 
için herhangi bir yol 
bulunmamaktadır.

Belirtilerine 
odaklanırsak özellikle bazı 
farklılıklar dikkatinizi 
çekiyor. Yakınlarınızda 
hayatının olağan akışına 
aykırı bir şeyler varsa, her 
zaman gittiği marketin 
yolunu şaşırıyor, hep 
yaptığı yemeğin nasıl 
yapıldığını soruyorsa, sakin 
bir insanken sinirlilik, 

öfke patlamaları yaşıyorsa 
dikkat etmeniz gerekmekte. 
Ancak bu hem sizin hem 

de hastanın yabancı 
olduğu bir hastalık. 
Bazı belirtileri olsa da 
her Alzheimer hastası 
şahsına münhasır 
taşıyor hastalığı. 
Bu nedenle onlara 
şefkatle hatırlatalım.

 Fakat birkaç adımla 
hayat tarzınızı değiştirerek 
bu belirtileri ertelemeye 
yardımcı olabilirsiniz.

•  Sağlıklı beslenmek,

•  Zihni aktif tutmak,

•  Kaliteli uyku uyumak,

•  Düzenli egzersiz 
yapmak,

•  Sosyalleşmek,

•  Genel sağlığınıza 
dikkat etmek.

 
KAYNAKÇA: 1.https://www.nia.nih.

gov/alzheimers/publication/preventing-
alzheimers-disease/search-alzheimers-
prevention-strategies

2. http://www.helpguide.org/articles/
alzheimers-dementia/alzheimers-and-
dementia-prevention.htm

3. Lautenschlager, Nicola T., 
et al. “Effect of physicalactivity on 
cognitivefunction in olderadults at risk for 
Alzheimer disease: a randomizedtrial.” 
Jama 300.9 (2008): 1027-1037.

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Alzheimer Hastalığı Etkenleri
 •  İlerleyen yaş 
 •  Aile öyküsü 
 •  Genetik yatkınlık
 •  Kafa travmaları ile Alzheimer 
hastalığı arasında paralellik 
bulunmaktadır.
 •  Kalp sağlığının da Alzheimer 
hastalığı ile yakın ilgisi vardır. Kalbin 
pompaladığı kanın %20-25’i beyin 
tarafından kullanılır. Kalp ve damar 
sağlığını etkileyen yüksek tansiyon, 
kalp hastalığı, şeker hastalığı ve yüksek 
kolesterol seviyeleri de bu açıdan önem 
kazanmaktadır.

Alzheimer Riskinden Korunmak İçin
 •  Vücut ağırlığınızı koruyun.
 •  Sigara ve aşırı alkolden kaçının.
 •  Sosyal topluluklara katılın, çevreye 
ilgili kalın. 
 •  Vücut ve akıl egzersizleri yapın.

Alzheimer Riskinizi Ölçün;
• Günlük hayatı etkilemeye başlayan unutkanlık

• Plan yapma ve problem çözmede sorunlar yaşanması 

• Daha önce bilinen ve yapılan işleri yapmada zorlanma 

• Zaman ve yer ile ilgili karışıklıklar 

• Görüntüleri anlamada ve birbiriyle ilişkilendirmede zorluklar yaşanması 

• Konuşma ve yazmada kelime bulma zorlukları 

• Eşyaları yanlış yerleştirme 

• Karar vermede güçlük yaşama 

• Sosyal faaliyet ve yükümlülüklerden uzaklaşma 

Bu bulguları fark eden hasta veya hasta yakınları, 
Alzheimer yönünden bilinçli olmalı ve hasta mutlaka 

bir nöroloji uzmanına muayene olmalıdır. 

Zade Vital 
Hindistan Cevizi Yağı

Zade Vital Yetişkinler İçin 
Premium Omega 3 Balık Yağı

Zade Vital 
Kereviz Tohumu Yağı

ALZHEIMER 
HASTALIĞINA 
KARŞI DESTEK 

ÜRÜNLER
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İş dünyası yerli üretim yerli tüketim bilincinin yeniden oluşmasını tarihi fırsat olarak değerlendirdi. AYD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Harun Aydın, “YERLİ ÜRETİM” logosunun bu bilincin oluşmasında önemli katkı sağlayacağını ifade etti

‘Yerli üretim ve yerli tüketim
kalkınmanın önemli unsuru’

Dünyanın önde gelen otomotiv 
yedek parça üreticileri arasında bu-
lunan ve en büyük üretim kampüsü 
alanına sahip olan Aydınlar Yedek 
Parça Sanayi (AYD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Aydın, yerli üretim 
bilincinin yeniden gündemde olma-
sını tarihi bir fırsat olarak gördük-
lerini dile getirerek, Ticaret Bakan-
lığı’nın tanıttığı  “YERLİ ÜRETİM” 
logosunun bu bilincin oluşmasında 
önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Aydınlar Yedek Parça Sanayi 
AYD Yönetim Kurulu Başkanı Ha-
run Aydın  yerli üretim yerli tüketim 
bilincinin yeniden oluşmasını bir sa-
nayici olarak, kalkınmanın en temel 
unsuru olarak gördüklerini belirtti. 
Aydın ,Ticaret Bakanlığı’nın  “Yerli 
üretim” logosunu tanıtımından son-
ra yaptığı açıklamada önemli değer-
lendirmelerde bulundu.

“Biz kendi kendine yetebilen 
dünyanın ender ülkelerinden biri-
yiz. Özümüzde yerli üretim ve yerli 
tüketim anlayışı var. Bu anlayış 81 
milyonun tarihten gelen özüdür. 
Biz özümüzle yola devam edeceğiz. 
Kalkınmada, sanayide, eğitimde, 
savunmada alınan yol, birilerini el-
bette rahatsız edecek. Bu rahatsız-
lıklarını değişik adlar altında dile ge-

tirecekler. Hatta içerden ve dışardan 
ekonomik saldırıya dönüştürecekler. 
Biz sarsılmaz inancımızla diyoruz ki; 
ne yapsalar boş, tarih bu milletin 
birlik ve beraberliğiyle neler yaptı-
ğının en güzel şahididir. Bugün ye-
niden tarihimizden gelen misyonla, 
özümüzle, inancımızla yola devam 
ediyoruz.

Tarlada yerli üretim, tezgahta 
yerli üretim, sanayide yerli üretim 
diyoruz. AYD olarak yıllar önce be-
lirlediğimiz ve gururla söylediğimiz 
Yüzde yüz yerli, Yüzde yüz Milli 
sloganı bu inancımızın gereğiyle ya-

zıldı ve seslendirildi. Bakanlıklarımı-
zın bu özü ifade eden, yerli üretim 
yerli tüketim çalışmaları takdire şa-
yandır. Bu çalışmalar artık yılda bir 
yerli malı haftası değil, 365 gün yer-
li  üretim ve yerli tüketim bilincini 
oluşturacaktır. Dünyada bilmelidir 
ki; bir millet yeniden, tarihten gelen 
misyonuyla  geleceğin dünyasında  
haklı yerini almaya kararlıdır.Korku-
nun ecele faydası yoktur. İster eko-
nomik savaşla gelsinler, ister akla 
ziyan işler yapsınlar, başaramaya-
caklar, durduramayacaklar”. 
n HABER MERKEZİ 

Gazetelerin üretim 
maliyeti düşecek

BİK Genel Kurulu, yurt gene-
lindeki resmi ilan yayınıyla alakalı 
yaklaşık 1.150 gazetenin üretim 
maliyetlerinde tasarruf etmele-
rinde imkan tanımak maksadıyla 
daha önce Yönetim Kurulunun 
yapmış olduğu çağrı doğrultusun-
da 20 Eylül 2018 tarihinde Ku-
rumun İstanbul Cevizlibağ’daki 
genel merkezinde olağanüstü top-
landı.

Anılan toplantıda son dönem-
lerde harici kaynaklarca ülkemiz 
ekonomisine yönelik manipülas-
yonlar sonucu dövizdeki önceden 
ön görülmeyen dalgalanmalardan 
tüm sektörlerde olduğu gibi olum-
suz etkilenen resmi ilan yayınıyla 
alakalı gazetelere yükletilecek ve-
cibelerde esneklik/kolaylık getiril-
mesi yönünde BİK mevzuatındaki 
asgari fiili satış adetleri ile asgari 
yüz ölçümü miktarına ilişkini mad-
deler yeniden düzenlendi.

BİK Yönetim Kurulunca Genel 
Kurula getirilen öneriler Genel Ku-

rulun Hukuk, İlan ve Mali komis-
yonlarında değerlendirilmesine 
müteakip sözü edilen komisyon 
görüşleri çerçevesinde Genel Ku-
rul Üyelerince müzakere edilerek 
mevzuatın ilgili maddelerinin nihai 
metin hükümleri Olağanüstü Top-
lantıya katılan üyelerin oy birliğiyle 
kabul edildi.

Buna göre resmi ilan yayınıyla 
alakalı ülke genelindeki tüm gaze-
telerin yayın yerinin dışında basıla-
bilmesi için gereken günlük satış 
miktarı ve yüzölçümü miktarına 
ilişkin Resmi İlan ve Reklamlar ile 
Bunları Yayınlayacak Süreli Yayın-
lar Yönetmeliğinin 48 inci maddesi 
ile Kurumun ve Valiliklerin görev 
alanındaki gazetelerin asgari yü-
zölçümü ve asgari fiili satış adet-
lerinin düşürülmesini düzenleyen 
Yönetmeliğin 63, 66, 76, 79 ve 84 
üncü maddelerinde yapılan deği-
şikliklerin Resmi Gazete’de yayı-
mını müteakip yürürlüğe girecek.
n HABER MERKEZİ

BİK Genel Kurulu toplantısı sonrası BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Mustafa Arslan, Nuri Kolaylı, Şevket Erzen ya-
zılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Yazılı basınımızın içinde bulunduğu sıkıntıların aşılmasında ciddi katkı sağlayacak kararlar alındı” denildi

‘Yazılı basın nefes alacak’
Basın İlan Kurumu (BİK) Ge-

nel Kurulu Anadolu Gazete Sa-
hipleri Temsilcileri Mustafa Ars-
lan, Nuri Kolaylı, Şevket Erzen, 
BİK Genel Kurulu’nun ardından 
ortak açıklama yaptı. Açıklama-
da, “Basın İlan Kurumu Genel 
Kurulumuz, Yönetim Kurulu’nun 
çağrısı ile bugün yaptığı olağa-
nüstü toplantıda, yazılı basınımı-
zın içinde bulunduğu sıkıntıların 
aşılmasında ciddi katkı sağlaya-
cak kararlar aldı” denildi. 

BİK Genel Kurulu, yurt ge-
nelindeki resmi ilan yayınıyla 
alakalı yaklaşık 1.150 gazetenin 
üretim maliyetlerinde tasar-
ruf etmelerinde imkan tanımak 
maksadıyla daha önce Yönetim 
Kurulunun yapmış olduğu çağ-
rı doğrultusunda dün Kurumun 
İstanbul Cevizlibağ’daki genel 
merkezinde olağanüstü toplandı.

BİK Genel Kurulu Anado-
lu Gazete Sahipleri Temsilcile-
ri Mustafa Arslan, Nuri Kolaylı, 
Şevket Erzen, toplantının ardın-
dan şu açıklamayı yaptı: 

Değerli meslektaşımız/dostu-
muz;

Basın İlan Kurumu Genel Ku-
rulu Anadolu Gazete Sahipleri 
Temsilcileri olarak, gazeteleri-
miz açısından önem taşıyan bir 
dizi olumlu adımı atmanın ve bu 
gelişmeleri sizlerle paylaşacak 
olmanın mutluluğunu taşıyoruz.

Basın İlan Kurumu Genel Ku-
rulumuz, Yönetim Kurulu’nun 
çağrısı ile bugün yaptığı olağa-
nüstü toplantıda, yazılı basınımı-
zın içinde bulunduğu sıkıntıların 
aşılmasında ciddi katkı sağlaya-
cak kararlar aldı.

Basınımıza rahat bir nefes 
aldırma amacı taşıyan kararları 
şöyle özetleyebiliriz;

YÜZÖLÇÜMÜ DÜZENLEMESİ
-Alt vasıflı gazeteler için 0,75 

metrekare olan asgari yüzölçümü 
0,60 metrekare,

-Vasıflı gazeteler için 1,12 
metrekare olan asgari yüzölçümü 
0,90 metrekare,

-İstanbul, Ankara ve İzmir dı-
şındaki Kurum Şubesi bulunan 
yerlerdeki gazeteler için 1,50 met-
rekare olan asgari yüzölçümü 1,12 
metrekare,

-İstanbul, Ankara ve İzmir’de 
yayınlanan gazeteler için 2,25 
metrekare olan asgari yüzölçümü 
ise 1,50 metrekare olarak belirlen-
miştir.

Buna göre;
Normal gazete ebadı esas ol-

mak üzere; İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de 12 sayfa olan asgari yü-
zölçümü 8 sayfa, Kurum Şubesi 
bulunan diğer yerlerde ise 8 sayfa 

olan asgari yüzölçümü 6 sayfa ola-
rak belirlenmiştir.

Valilik görev alanı ile Kurum 
Şubesi bulunan illerdeki ilçe ga-
zetelerimiz çeşitli ebat makineler-
de basılmaktadır. O nedenle sayfa 
olarak değil yüzölçümü olarak ifa-
de durumundayız. 

Alt-üst, sağ-sol kenar boşluk-
ları 2,5 santimetreyi geçmemek 
üzere bir sayfanın en-boy çarpımı-
nın gazete sayfa sayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak metrekare ya-
yın yerlerine göre yukarıda verdi-
ğimiz asgari yüzölçümünde olması 
halinde mevzuatın gereği yerine 
getirilmiş olacaktır.

SATIŞ DÜZENLEMESİ
Resmi ilan yayınıyla ilgili gaze-

telerin asgari fiili satış adetleri % 
20 oranında azaltılmıştır.

Buna göre;
İstanbul’da yayınlanan gazete-

ler için 5.000 olan asgari fiili satış 
adedi 4.000,

Ankara ve İzmir’de yayınlanan 
gazeteler için 3.000 olan asgari fiili 
satış adedi 2.400,

Kurum Şubesi bulunan diğer 
illerdeki yayın yerlerinde 500 olan 
asgari fiili satış miktarı 400,

Valilik görev alanı ile Kurum 
Şubesi bulunan yerlerdeki ilçe ga-
zetelerinden;

Asgari fiili satış adedi 250 olan 
gazetelerin satış miktarı 200,

Asgari fiili satış miktarı 100 
olan gazetelerin satışlar miktarı 
ise 80

olarak belirlenmiştir.
Asgari satış miktarlarındaki 

bayi ve abone satış oranları eski 
hali ile korunmuştur. 

Buna göre; 
80 satış yapması gereken ga-

zetelerimiz en az 16 bayi (%20) ve 

64 abone, 
200 satış yapması gereken ga-

zetelerimiz en az 40 bayi (%20) ve 
160 abone,

400 satış yapması gereken ga-
zetelerimiz en az 120 bayi (%30) 
ve 280 abone,

2.400 satış yapması gereken 
gazetelerimiz en az 960 bayi (%40) 
ve 1.440 abone,

4.000 satış yapması gereken 
gazetelerimiz de en az 2.000 bayi 
(%50) ve 2.000 abone satışı yapa-
bilecektir.

Ayrıca, yayın yeri dışında baskı 
yapabilmek için 2.25 m2 yüzölçü-
mü veya 1.000 adet satış gereki-
yordu. O maddeyi de 1.5 m2 veya 
800 adet satış olarak düzenledik.

SONUÇ
Asgari fiili satışta gerçekleşen 

yüzde 20’lik azalma ile birlikte 
yüzölçümünde sağlanan yaklaşık 

yüzde 20 düşüş gazetelerimizin 
üzerindeki kâğıt, kalıp, aydınger/
film ve boya masraflarını bu oran-
larda düşürecektir.

Örneğin:
Asgari yüzölçümü için gerekli 

olan 10 bobin ya da top için 2 bobin 
ya da top, asgari satış için gerekli 
10 bobin ya da top için 2 bobin ya 
da top daha az harcanacaktır. Do-
layısıyla 10 birimle yerine getirilen 
görev 4 birim avantajla 6 birimle 
tamamlanmış olacaktır. 

Öte yandan gazetelerimizin ya-
yınladığı resmi ilan ve reklamların 
toplumla buluşması, yönetimde 
aleniyet ve rekabetin oluşturulma-
sına aracı olmak gibi görevler de 
gazetelerimizce aksamadan yerine 
getirilmiş olacaktır.

Gerek Ağustos ayında yapılan 
ve 16 Eylül’de yürürlüğe giren dü-
zenleme (detaylarını daha önce ta-
rafımızca paylaşmıştı ), gerekse bu 
gün kabul edilen düzenlemelerin 
hayırlı olmasını diliyor, Yönetim 
Kurulumuza, Genel Kurulumuza 
attığı bu isabetli adımlar için şük-
ranlarımızı arz ediyoruz.  BİK bü-
rokratlarının bu süreçteki hızlı ve 
isabetli çalışmaları da teşekküre 
layıktır.

Kararlar Resmi Gazete’de ya-
yınından sonra yürürlüğe gire-
cektir. Asgari yüzölçümü ve satış 
miktarlarında düzenleme getiren 
kararların Resmi Gazete’de en kısa 
zamanda yayınlanarak yürürlüğe 
girmesi için ayrıca gayret göstere-
ceğiz.

Temennimiz odur ki; vazge-
çilmez bir kamu görevini yerine 
getirmekte olan yazılı basınımız 
hayatiyetini tehdit eden ekonomik 
zorluklara karşı bu tedbirlerle bi-
raz olsun nefes alacaktır.

Selam ve saygılarımızla. 
n HABER MERKEZİ

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Mustafa Arslan, Nuri Kolaylı, Şevket Erzen, BİK Genel Kurulu’nun ardından ortak açıklama yaptı.

Aydınlar Yedek Parça Sanayi (AYD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın, 
yerli üretim bilincinin yeniden gün-

demde olmasını tarihi bir fırsat olarak 
gördüklerini dile getirdi.
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Muharrem ayı dolayısıyla Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından vatandaşlara aşure ikram 
edildi. Başkan Ünlügül, “Aşure ikramını her yıl yapacağız” dedi 

Sıhhi Tesisatçılardan, 
vatandaşa aşure ikramı

Prof. Dr. Ömer Dinçer’de 
öğrencilere aşure ikramı 

Konya Sıhhi Tesisat ve 
Kaloriferciler Esnaf ve Sanat-
kârlar Odası tarafından va-
tandaşlara ve üyelere aşure 
ikramında bulunuldu. Sıhhi 
Tesisatçılar Odası önünde dü-
zenlenen aşure dağıtım prog-
ramına Konya Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği Başkan 
Vekili Osman Alp ve Oda 
Başkanları katıldı. Aşure Gü-
nünün önemine dikkat çeken 
Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Mehmet Ünlügül, “Aşure da-
ğıtımımızı her yıl geleneksel 
hale getirmek istiyoruz. Bu-
gün, Hz. Âdem peygambe-
rimizin yaratılması, cennet-

ten çıkarılması ve affedilerek 
tekrar cennete konulacağının 
müjdelenmesi başta olmak 
üzere Hz. Musa’nın asasıyla 
denizi ikiye ayırması gibi bir-
çok olguyu içerisinde barındı-
ran insanlık tarihi boyunca çok 
önemli bir gün. İçerisindeki 
nimetlerin her bir kırıntısın-
dan bir parça var olması bizim 
aslında birliğimiz ve beraber-
liğimizi sembolize ediyor. Bu 
geleneği ve göreneği Anadolu 
coğrafyasında doya doya yaşı-
yoruz. Muharrem ayının tüm 
İslam âlemine ve ülkemize 
hayırlara vesile olmasını dili-
yorum” diye konuştu.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Prof. Dr. Ömer Dinçer İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilim-
ler Proje Okulunda geleneksel aşure etkinliği düzenlendi. Okul 

Müdürü Ülker Parlatır, “Aşure paylaşmaktır” dedi 

Muharrem Ayı dolayısıyla Prof. 
Dr. Ömer Dinçer İmam Hatip Li-
sesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje 
Okulunda öğrenci ve öğretmenle-
re aşure ikram edildi. Gerçekleş-
tiren aşure etkinliğine Okul Mü-
dürü Ülker Parlatır, öğretmenler, 
öğrenciler ile çok sayıda davetli  
katıldı. Aşure programı hakkında 
bilgi veren Okul Müdürü Ülker 
Parlatır, “Güzelliklerin ve mutlu-

lukların başlangıcı olan Muharrem 
Ayı’nın İslam alemine ve bütün 
dünyaya, sevgi, huzur ve barış 
getirmesini temenni ediyorum. 
Aşure paylaşmaktır. Muharrem 
ayının inancımızda önemli bir yeri 
vardır. Nice güzelliklerin, tatlı ve 
mutlu günlerin başlangıcı olan 
aşure gününü aslına ve ruhuna 
uygun olarak değerlendirmenizi, 
ahlakınızı güzelleştirmeyi, sevgi 

ve dostluk bağlarınızı geliştirme-
yi, Yüce Rabbimizin emirlerine ve 
Peygamber Efendimizin sünnetine 
bağlılığımızı hatırlamak için bugün 
2 bin öğrencimize aşure ikramın-
da bulunduk. Bu vesile ile cümle 
Ümmeti Muhammedin Muharrem 
ayını kutluyorum” dedi. Davetimi-
ze iştirak eden tüm misafirlerimize 
teşekkür ediyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ile Selçuklu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 7. Geleneksel Hikaye Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödülle-
rini düzenlenen program ile aldı. TİMAV Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, “Bizim eğitim anlayışımız, beşikten mezara kadar ilim tahsis etmektir” dedi

Hikayeleriyle ödül aldılar
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 

(TİMAV) ile Selçuklu Belediyesi iş-
birliğinde düzenlenen 7. Gelenek-
sel Hikaye Yarışması’nda dereceye 
giren imam hatipli öğrencilere, 
ödülleri törenle verildi. Selçuklu 
Kongre Merkezinde gerçekleşen 
ödül törenine AK Parti Konya Mil-
letvekili Ziya Altunyaldız, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, Türkiye İmam 
Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel 
Başkanı Ecevit Öksüz ile çok sayıda 
protokol üyesi ve davetli katıldı.

HİKAYELERDE İMAM HATİPLİ 
KARDEŞLERİMİZİN HAYATLARINI 

KEŞFETTİK 
Programın açılış konuşmasını 

gerçekleştiren TİMAV Genel Baş-
kanı Abdullah Ecevit Öksüz, “Hi-
kaye yarışmamız 7 yıldır devam 
ediyor. Bu yıl şehrimizde 60’ın 
üzerinde katılım oldu. Yüzlerce öğ-
rencimizden hikayeler bize ulaştı. 
Jüri üyelerimizin değerlendirmele-
rinden sonra da dereceye girenler 
belirlendi. Hikayeleri okuduğu-
muzda, imam hatipli kardeşlerimi-
zin hayatlarını keşfetme, ilgilerini, 
becerilerini, gönül dünyalarındaki 
zenginlikleri görme fırsatı da bul-
duk”  dedi.

İmam hatipler üzerinde geç-
mişten beri süregelen bir itibarsız-

laştırma operasyonunun gerçekleş-
tirilmeye çalışıldığını dikkat çeken 
Öksüz  “Diyoruz ki ‘Korkmayın, 
aramıza gelin. Sevgi, aşk, muhab-
bet nasılmış bizde göreceksiniz.’ 
İmam hatiplerde eğitim öğretim 
kalitesinin düştüğünü söyleyenler 
var. Eğer bu gerçek olsa böyle hi-
kayeler ortaya çıkar mıydı, binlerce 
imam hatipten Türkiye dereceleri 
çıkar mıydı?” diye konuştu. İmam 
hatip okullarının eğitimde niteliğe 
önem veren kuruluşlar olduğunu 
anlatan Öksüz, “Eğitimi sadece ve 
sadece sıralara ve sınıf ortamları-
na hapseden bir anlayışta değiliz. 
Bizim eğitim anlayışımız, beşikten 
mezara kadar ilim tahsis etmektir. 
İmam hatipliler bu anlayışla imam 
hatipli oldular, bu anlayışla imam 
hatip mezuniyetinden sonra bu 
bayrağı taşıyorlar. Allah’a hamdol-
sun” ifadelerini kullandı. 

BİR NESLİ İMAR EDEBİLMEK İÇİN 
ÖNCELİKLE ZİHİNLERİ İMAR ETMEK 

GEREKİR
İl Milli Eğitim Müdürü Mukad-

der Gürsoy da yarışmayı düzen-
leyen TİMAV’a teşekkür ederek 
başladığı konuşmasında, “ Bir nesli 
imar edebilmek için öncelikle zihin-
leri imar etmek gerekir. Selçuklu 
Belediyemizin hikaye yarışmasına 
verdiği desteği oldukça önemli bu-
luyorum. Tüm Türkiye’ye örnekle-

rin veren bu proje ile emek veren 
vakfımızı ve belediyemizi kutluyo-
rum.  Yarışmaya katılan tüm öğ-
rencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

BU PROJELER BİZİ ÜLKE OLARAK 
GELECEĞE HAZIRLIYOR

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı da önemli te-
sisler inşa ettiklerini, vatandaşa 
hizmet götürdüklerini ancak insan 
yetiştirecek projelere bu hizmet-
lerden daha çok önem verdiklerini 
söyledi. TİMAV’la gerçekleştirdik-
leri projelerin gelecek neslin inşası 
için hayati öneme sahip olduğuna 
dikkati çeken Ahmet  Pekyatırmacı, 

“Bu projeler bizi ülke olarak gele-
ceğe hazırlıyor. O yüzden bu pro-
jeler bizim için çok daha kıymetli, 
değerli. Vakıflarla ve derneklerle 
olan birlikteliğimizi bir kurumsal 
yapı içerisinde bir sisteme bağladık 
ve 3 yıldır bunu uyguluyoruz. Her 
yıl kasım ayı içerisinde, proje des-
tek programı kapsamında bütün 
sivil toplum kuruluşlarımıza, der-
neklerimize, vakıflarımıza Kimin 
ne projesi varsa, getirsin. Destek 
vereceğiz. diyoruz. Kasım ayı içe-
risinde projesi olan, fikri olan, top-
lumumuza değer katacak, ülkemi-
zin gelişimine katkı sağlayacak ne 

varsa getirin diyoruz. Çok şükür bu 
konuda çok zenginiz. Bu sene 66 
tane projeye destek veriyoruz.  Bu-
gün burada icra ettiğimiz program 
66 projeden bir tanesi. Bunun için 
ayrıca şükrediyorum. Bu kadar de-
ğerli vakıflarımız ve derneklerimiz 
var. Onlar bizlere bu projeleri ha-
zırlıyorlar. Getiriyorlar sunuyorlar. 
Bizde destek olarak bunlara hayata 
geçirilmesini sağlıyoruz” ifadelerini 
kullandı. AK Parti Konya Milletve-
kili Ziya Altunyaldız da etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçenlere 
ve gençlerin ufkunun genişleme-
sine vesile olanlara teşekkür etti. 

İmam hatipli olmanın bir misyon işi 
olduğunu dile getiren Altunyaldız, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın da bir imam hatipli olarak 
bu misyonu çok iyi taşıdığını aktar-
dı. 

Hikaye Yarışmasında dereceye 
giren isimler şu şekilde; 

1. Faruk Sartık- İstanbul Kartal 
AİHL / “CUİUSVİS HOMİNİS EST 
ERRARE” adlı öyküsüyle. 

2. Sümeyye Kalkan- Konya 
Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL 
/ “ÂNIN DİVANESİ” adlı öyküsüyle. 

3. Arif Kıraç – İstanbul – Kartal 
AİHL / “DUVARSIZ ODALAR” adlı 
öyküsüyle.

Mansiyon: Kezban Nur Batu-
mak – Konya – Mahmut Sami Ra-
mazanoğlu AİHL / “KARANFİLLİ 
SAKIZ” adlı öyküsüyle.

Kübra Karabul – İstanbul – Fat-
ma Talip Kahraman Kız AİHL / “21. 
YAŞ” adlı öyküsüyle.

Ezgi Arslan – Manisa – Manisa 
– Salihli Kız AİHL / “KADİM DOST-
LAR” adlı öyküsüyle.

Ayşe Asena Tülümen – Trab-
zon – Vakfıkebir AİHL / “MERHA-
METİN SON DALGASI” adlı öykü-
süyle.

Miray Kaya – Kırklareli – Kırk-
lareli AİHL / “GÖREV BAŞARILDI” 
adlı öyküsüyle.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ile Selçuklu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 7. Geleneksel Hikaye Yarışması’nda dere-
ceye giren imam hatipli öğrencilere, ödülleri törenle verildi. 



21 EYLÜL 2018 5HABER

Aşure hakkında bilgi veren Konya İl Müftü Yardımcısı Hamza Küçük, “Aşure Muharrem’in 10. günüdür. Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, 
birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Milletimiz aşure ile muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir” dedi

‘Aşure paylaşmayı arttırır’  
İslam inancına göre peygam-

berlerin hayatına dair birçok önemli 
hadisenin yaşandığı ve aşure tatlı-
sının yapıldığı Muharrem Ayının 
onuncu gününe denk gelen aşure 
ikramları başladı.  Peygamber-
ler tarihi açısından önemli bir gün 
olup, Arapça’da on anlamına gelen 
‘aşara’ kelimesinden türeyen aşure, 
hicri yılın ilk ayı muharremin onun-
cu gününe denk geliyor. Muharre-
min, savaşın yasaklandığı haram 
aylardan biri. Aşure ile vatandaşlar 
arasında yardımlaşma duygusu ar-
tıyor.

AŞURE BOLLUK VE BEREKETİN 
SİMGESİDİR 

Aşure ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Konya İl Müftü Yardım-
cısı Hamza Küçük, “Muharrem 
ayı dinimizde önemli aylardan bir 
tanesidir. Allah’ın ayı Muharrem 
olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi 
bereket ve feyzin, Rabbani ihsan 

ve keremin coştuğu ve bollaştığı 
bir aydır.Allah’ın ayı, günü ve yılı 
olmaz, ancak Allah’ın rahmetine 
ermenin önemli bir fırsatı olduğu 
için Peygamberimiz tarafından bu 
şekilde ifade edilmiştir. Aşure ise 
Muharrem’in 10. günüdür. Aşure 
paylaşmanın, dayanışmanın, bir-
likteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk 
ve bereketin simgesidir. Aşurenin 
bu mecazî anlamı toplumumuz için 
bugün her zamankinden daha fazla 
önem taşımaktadır. Milletimiz, asır-
lardır sürdürdüğü gelenekle bugün 
de; farklılıkların ahenk içindeki or-
tak tada katkı sağlamaları, birlik gibi 
kültürümüzün özünde hep var olan 
güzellikleri devam ettirme bilinci 
ile birbirinden farklı tatları aynı ka-
zanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, 
birlikte yaşamanın sembolünü ta-
darken muhabbeti paylaşmaya de-
vam etmektedir” ifadeleri kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cumhuriyetimizin Kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal 
Rütbesi ve Gazi unvanı verilişinin 
97. yıl dönümünü ve Gaziler Günü 
nedeniyle CHP’li kadınlar Türkiye 
Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve 
Yetimler Derneği Konya Şubesini 
ziyaret ederek bu anmalı günlerini 
kutlayarak, sorunları hakkında bilgi 
aldı.  CHP Konya İl Kadın Kolları Baş-
kanı Şerife Tunç Gazileri ziyarette, 
“Bu anlamlı gününüzü paylaşmak 
ve sizlerin yanında olduğumuzu be-
lirtmek için sizleri ziyarete geldik. 19 
Eylül 1921’de Mustafa Kemal Ata-
türk’e gazilik şeref ünvanının meclis 
tarafından verilişinin yıldönümüdür. 
97 yıl sonra Başta Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa Kemal olmak üze-

re bu vatan için kahramanca savaş-
mış, aramızdan ayrılmış ve yaşayan 
gazilerimizi saygı ve minnetle anı-
yoruz. Gazilerimiz yalnızca bugünde 
hatırlanmamalı, devletimiz anayasal 
haklarını genişleterek, maddi ve ma-
nevi olarak gazilerimizin yanında ol-
malıdır. Şehit ve gazilerimize ayrım 
yapılmasının karşısındayız. Gazileri-
mizin hakları yeniden gözden geçi-
rilerek bu sorun çözülme kavuştu-
rulmalıdır. Gazi ve şehit ailelerimizin 
her türlü sorunlarının çözümü için 
bugüne kadar verdiğimiz desteğe 
devam ederek, her zaman onların 
yanında olacağız” dedi.

CHP’li kadın kollarının ziyaretin-
den memnun olduklarını kaydeden 
Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şe-

hit, Dul ve Yetimler Derneği Konya 
Şube Başkanı Süleyman Ege, “Barış 
ve kardeşliğimiz bizim için önem-
lidir. Ülkemizin ve bizlerin barışı 
ve kardeşliğini Allah hiçbir zaman 
bozmasın. Bu günümüzde bizleri 
ziyaret etmenizden dolayı sizlere 
teşekkür ediyoruz. Sen ben kav-
galarını bir tarafa bırakacağız. Bu 
vatan, bu toprak bizimdir. Gazile-
rimize gereken ilgi gösterilmeli ve 
anayasal haklarımızın tam anlamıyla 
verilmesini istiyoruz. Bedelli asker-
lik yanlış olup, bizim kültürümüze 
uygun değildir. Profesyonel askerlik 
olabilir. Buna hiç bir şey demiyoruz.  
Daha çok kamuda çalışan arkadaş-
larımızın sorunları vardır. Şehit ve 
gazi yakınlarının uyumlu çalışması 

sağlanmalıdır. Hak anlamında eşit 
davranılarak, destek olunmalıdır. 
Mali, manevi ve psikolojik destekler 
verilmelidir. Şehit anne ve babala-
rına verilen ücretler iyileştirilerek, 
geçinebilecekleri bir duruma getiril-
melidir. Şehit çocuklarımıza yeterin-
ce iş hakkı verilmelidir. Gazilerimize 
de ikinci bir iş hakkı sağlanmalıdır. 
Onların iş ve aş derdi olmamalıdır. 
Gazilerimize ÖTV’ siz araç muafi-
yeti istiyoruz. Üniversite eğitiminde 
şehit ve gazi çocuklarımıza öncelik 
tanınmalıdır. Şehit çocukları misafir 
öğrenci statüsünde istediği üniversi-
tede de okuyabilmektedir. Bu hakkın 
gazi çocuklarına da verilmesini talep 
ediyoruz” şeklinde konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

‘Ermeni çeteleri vahşice 
büyük katliamlar yaptı’

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetle-
ri’nde, Bağımsızlığının 100. Yı-
lında Azerbaycan, Nuri Paşa ve 
Kafkas İslam Ordusu’nu ayrıntılı 
bir şekilde anlatan Azerbaycanlı 
Araştırmacı Yazar Senan Kazı-
moğlu, kendisini tanıttıktan sonra 
Azerbaycan hakkında bilgi verdi. 
31 Mart 1918’de Ermenilerin Ba-
kü’de, Azerbaycan Türklerine karşı 
çoluk çocuk demeden silahsız in-
sanlara karşı insanlık dışı müthiş 
bir katliam yaptıklarını dile getiren 
Kazımoğlu, Ermeni mezalimini şu 
sözlerle anlattı: “Sadece Bakü’de 
öldürülen Müslüman sayısı 12 
bindir. Şamahı şehrinde bir cami-
nin içerisinde çoğunluğu kadın ve 
çocukların oluşturduğu 2 binden 
fazla Müslümanı diri diri yakıyor-
lar. Katliam ve soykırım yaparak 
toplu mezarlara gömüyorlar. Sov-
yet zamanında toplu mezarların 
kaybolması için üzerine stadyum 
yapıyorlar. Biz 1920-2006 yılına 
kadar Guba’da o stadyumda futbol 
oynadık. Restorasyon sırasında o 
stadyumdaki kazılarda cesetler ve 
kemikler çıkıyor. İlim adamlarının 
yaptığı araştırmalar sonucunda 
burada öldürülenler normal olarak 
hiç öldürülmemiş. 14 yaşındaki bir 
kızın kafasına çivi çakarak, bir an-
nenin korumak için kucağına aldığı 
iki çocuğun alınlarından annenin 
göğsüne çivilemişler. Müthiş bir 

mezalim var burada.”
Azerbaycan heyetiyle birlikte 

Konya’ya gelen NağıBəyŞeyhza-
manlı (Naki Keykurun)’nınKonya 
Halk Kütüphanesi’nde de bulunan 
“Azerbaycan İstiklal Mücadelesi 
Hatıraları” adlı değerli eserinde, 
Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve Kaf-
kas İslam Ordusu hakkında önemli 
bilgilerin yer aldığını belirterek yap-
tığı konuşmasında, Osmanlı’nın 
(Enver Paşa’nın) Azerbaycan’ın 
bağımsızlığı için asker gönderme-
sine ilk karşı çıkanın Osmanlı’nın 
müttefiki olan Almanların “orada 
petrol var” diyerek karşı çıktığını 
söyledi.Senan Kâzımoğlu, Enver 
Paşa’nın Almanlara cevaben “Biz 
ordu değil, Halife olarak Azerbay-
canlı kardeşlerimiz bizden yardım 
talep ettiği için yardım birlikleri 
gönderiyoruz” dediğini de hatır-
latarak bu ordunun “Kafkas İslam 
Ordusu” olarak adlandırıldığını da 
ifade etti. Kazımoğlu, Kafkas İslam 
Ordusu’nun Azerbaycan Cumhu-
riyeti’nin istiklâlini kazanmasında 
büyük rol oynadığını belirterek 
Nuri Paşa’nın, Azerbaycan’da çok 
sevilen bir kahraman olduğunu da 
ifade etti. 

Yazar Senan Kazımoğlu’na, 
sohbetin sonunda Konya Aydınlar 
Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü tarafından kitaplar hediye 
edildi.   
n HABER MERKEZİ 

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi ve  Presto Yapım 
ve Organizasyon tarafından 19 Eylül Gaziler Günü Sebebi ile İncesaz konseri düzenlendi

Şehit ve Gazi aileleri yararına 
düzenlenen konsere yoğun ilgi

Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Konya Şubesi ve  Presto Yapım ve 
Organizasyon tarafından 19 Eylül 
Gaziler Günü Sebebi ile Ramada 
Plaza Otelde geliri üniversitede 
okuyan  şehit ve gazi çocuklarına  
burs verilmesi amacı ile İncesaz 
konseri düzenlendi. 

Düzenlenen programa Milli-
yetçi Hareket Partisi (MHP) Konya 
Milletvekili Esin Kara, MHP Kon-
ya İl Başkanı Murat Çiçek, Ülkü 
Ocakları İl Başkanı Mustafa Taha 
Çini, MHP Konya İl Kadın Kolları 

Başkanı Nurhayat Yapıcı, İyi  Parti 
Konya Milletvekili Fahrettin Yo-
kuş, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon 
Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral 
Fidan Yüksel, Türkiye Türkiye 
Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul 
ve Yetimler Derneği Konya Şube 
Başkanı Mustafa Buğur, Türkiye 
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul 
ve Yetimleri Derneği Konya Şube 
Başkanı Süleyman Ege, Konya Şe-
hit Aileleri Dernek Başkanı Recep 
Pekdemir ile çok sayıda davetli 
katıldı.

KONSERİMİZN GELİRİ İLE ŞEHİT 

VE GAZİ ÇOÇUKLARINA BURS 
VERECEĞİZ 

Konserde açılış konuşmasını 
yapan Türkiye Harp Malulü Gazi-
ler Şehit Dul ve Yetimleri Derne-
ği Konya Şube Başkanı Süleyman 
Ege, “Derneğimiz Çanakkale Sa-
vaşlarından sonra kurulan yüzyılı 
aşkın tarihe sahip  bir dernektir. 
Derneğimizin bünyesinde genel-
likle terör mağdurları, şehit aile-
leri ve gazilerimiz vardır. Böyle 
bir etkinlikle bizleri bir araya ge-
tiren değerli sponsorlarımıza çok 
teşekkür ediyoruz. Bizler dernek 

olarak beler yapabileceğimizi dü-
şünürken, geleceğimizin temi-
natı gençlerimizin için bir şeyler 
yapma çabasındayız. Bu  geceyi 
organize etmeye karar verdik. 
İnşallah burada gelecek gelirle-
rin bir kısmı ile üniversitede oku-
yan şehit çocuklarımıza ve gazi 
çocuklarımıza bir nebze de olsun 
fayda sağlayacağını düşünüyo-
rum” dedi. Konuşmaların ardın-
dan programın gerçekleşmesine 
katkı sağlayan sponsora  plaket 
verildi. Program İncesaz konseri 
ile son buldu.  n NAZİFE ARSLAN

‘Bedelli askerlik değil, profesyonel askerlik olmalı’

Konya İl Müftü Yardımcısı Hamza Küçük 

19 Eylül Gaziler Günü Sebebi ile geliri üniversitede okuyan  şehit ve gazi çocuklarına  burs verilmesi amacı ile İncesaz konseri düzenlendi.



1 çocuk annesi Safiye Gür-
sel’in (73), 4 yıldır beslediği 
‘Şanslı’ adını verdiği köpeği, 
1.5 yıl önce satın alıp taşındığı 
evin bulunduğu apartman sa-
kinlerinin dava açması üzerine 
mahkeme kararıyla evden tah-
liye edilecek. 15 gün içinde kö-
peğini evden tahliye etmek zo-
runda kalan Gürsel,  ‘’O benim 
çocuğum gibi. 4 yıldır biz onun-
la yaşıyoruz. Eğer onu elimden 
alırlarsa ben yaşayamam. Beni 
ondan ayırmasınlar” dedi. Safi-
ye Gürsel, 1.5 yıl önce Selçuklu 
ilçesi Kılıçarslan Mahallesi’ndeki 
bir siteden ev satın alıp, eşiy-
le birlikte yaşamaya başladı. 4 
yıl önce sahiplendiği  golden 
retriever cinsi  ‘Şanslı’ adını 
verdiği köpeğiyle beraber ka-
lan Gürsel’i, site sakinleri, site 
protokolünü gerekçe göstererek 
evde köpek besleyemeyeceğini 
belirterek dava açtı. 1’inci Sulh 
Hukuk Mahkemesi geçen 13 Ey-
lül günü, köpeğin evden tahliye 
edilmesi yönünde karar aldı. 

Gürsel, Şanslı’yı şikayet 
edenlerin sitede oturan öğret-
menler olduğunu belirterek, 
“ 3  bayan öğretmenden şika-
yet aldık. Belediyeden geldiler, 
her kontrolü yaptılar her şeyi 
tam diye götürmediler. Tapuyu 

alırken bir kağıt imzaladım. O 
kağıtta da bir madde yazıyor-
muş. Onu da bana söylemediler. 
‘Evde hayvan beslemek yasak’ 
diye yazıyormuş. Ben de onu 
bilmiyordum. Bugüne kadar ev 
alıp, sattım böyle bir şey görme-
dim. Bilsem, uyarsalar o imzayı 
atar mıydım. Ben buna kıyar 
mıydım. Ben onu çok seviyo-
rum” diye konuştu. 

Şanslı’nın bugüne kadar hiç 
kimseye bir zararının olmadığı-
nı da anlatan Gürsel, “Yetkili-
lere şunu diyorum; önce Allah’ı 
düşünsünler, sonra bunun ha-
yatını, en son benim hayatımı 
düşünsünler. Ben onu ne zor-
luklarla büyüttüm. Evde büyüt-
tüm. Onu alıştıracağım diye ne-
ler çektim. Eğer komşuma, bana 
ya da bir başkasına zarar verse 
ben o köpeği evimde barındırır 
mıyım? Biz acı hayat yaşadık. 
Bize ve bu hayvana kıymasın-
lar. Hep kendilerini değil biraz 
da hayvanları düşünsünler. Ben 
durup dururken neden bu acıyı 
yaşayayım” dedi.

Safiye Gürsel, yerel mah-
kemenin kararına karşı Konya 
Bölge Adliye Mahkemesi’ne 
itirazda bulunacağını sözlerine 
ekledi.
n AA
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Derbent ilçesinde etlerine zehir karıştı-
rıldığı ileri sürülen 6 çoban köpeği öldü. 
Olay, iki gün önce ilçeye bağlı Aladağ 
mevkii Kağnıcılar yaylasında meydana 
geldi. İddiaya göre Celal Kağnıcı’ya ait 
kangal cinsi çoban köpekleri kimliği henüz 
belirlenemeyen kişi yada kişilerce yedikleri 
etlere katılan zehir nedeniyle öldü. Köpek-
lerinin zehirlenip öldürüldüğünü belir-
ten Kağnıcı, “Bunları yapanlar bulunup 
cezalandırılsın. Köpeklerin etlerine zehir 
katmışlar. 6 köpeğim zehirlenip öldürüldü. 
Jandarmaya gidip şikayetçi oldum. Kim 
yaptıysa bulunsun” dedi.   n DHA 

Seydişehir ilçesinde kayıp ihbarında bulu-
nulan çoban, yaylada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerin-
de yayladaki hayvanlarına bakmak için 
Ketenli Mahallesi’ndeki evinden ayrılan 
Hüseyin Kemerci’nin (68) akşam eve 
dönmemesi üzerine şüphelenen ailesi, 
durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Böl-
geye gelen jandarma ve AFAD ekiplerinin 
çalışmaları sonucu Hüseyin Kemerci’nin 
cansız bedenine, Ketenli yaylasında 
ulaşıldı. Kemerci’nin cenazesi, otopsi için 
Seydişehir Devlet Hastanesi morguna 
kaldırıldı. n AA

Zehirli et verilen 6 
çoban köpeği öldü

Kayıp çoban 
ölü bulundu 

Kulu’da ortadan kaybolan ve çalındığından şüphe edi-
len 5 küçükbaş hayvanı jandarma saatler sonra dağda bu-
larak sahibine teslim etti.  Olay, Kulu ilçesine bağlı Kırk-
pınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
sabah saatlerinde hayvanlara yem vermek için ahıra gi-
den Ali Yıldız, 5 küçükbaş hayvanın ahırda olmadığını fark 
etti. Mahallede yaptığı aramalar sonucunda hayvanlarını 
bulamayan Ali Yıldız, çalındığını düşündüğü hayvanla-
rının bulunması için jandarmaya başvurdu. Olay yerine 
gelen jandarma ekipleri, ahırın kapısının kilitsiz olması ve 
kapıda herhangi bir zorlama veya kırılma olmaması sebe-

biyle hayvanların kaybolma ihtimalini değerlendirdi. Jan-
darmanın titizlikle sürdürdüğü çalışmalarının ardından 
hayvanlar dağlık alanda kaya dibinde bulunarak sahibi-
ne teslim edildi. İlçe Jandarma Komutanlığının, hayvan 
sahibine hırsızların caydırılması amacıyla kamera sistemi 
ve kilit gibi tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bu-
lunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin Ali Yıldız’a asma 
kilit vererek ahırın kapısını kilitlemesini istediği ve hay-
van sahibinin ekiplere kaybolan hayvanlarını bulduğu için 
teşekkür ettiği belirtildi.
n İHA 

Kaybolan hayvanlar dağda bulundu 

Aracın camından sarkarak pompalı tüfekle havaya ateş eden Ercan Furkan D. (21). çıkarıldığı mah-
kemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Araç sürücüsüne ise 2 bin 628 lira para cezası kesildi 

‘Yapmamam gerekiyordu,
herkesten özür dilerim’

Düğün konvoyunda, hafif ticari 
aracın camından sarkarak pompalı 
tüfekle havaya ateş eden ve polis 
tarafından gözaltına alınan üni-
versite öğrencisi Ercan Furkan D. 
(21). çıkarıldığı mahkemece adli 
kontrol kararıyla serbest kaldı. Er-
can Furkan D., ifadesinde herkes-
ten özür dileyerek, ‘’Yapmamam 
gerekiyordu. Düğün konvoyunda 
bir anda o atmosferden etkilenip 
ateş ettim’’ dedi.

Olay, geçen pazar günü mer-
kez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul 
Yolu Mobilyacılar Alt Geçidi’nde 
meydana geldi. Düğün konvoyun-
daki hafif ticari aracın camından 
sarkan bir kişi, elindeki pompalı 
tüfekle havaya art arda ateş etti. 
Bu anlar, konvoydaki başka bir 
sürücü tarafından cep telefonuy-
la görüntülenip, sosyal medyada 
paylaşıldı.

‘ATTIĞIM YERDE İNSAN YOK’
Görüntülerin dün basına yan-

sımasının ardından harekete ge-
çen polis, ilk önce aracın plakasını 
ve sahibini belirledi. Aracın sahibi 
Doğan K.’ye ulaşan polis, camdan 
sarkıp ateş eden kişinin de Selçuk 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
Pazarlama Bölümü 2’nci sınıf öğ-
rencisi Ercan Furkan D. olduğunu 
saptadı. Ardından polis, şüpheli 
Ercan Furkan D.’yi ‘genel güven-
liği kasten tehlikeye sokmak’ su-

çundan gözaltına aldı.
Sağlık kontrolü için dün akşam 

saatlerinde Konya Numune Hasta-
nesi’ne getirilen Ercan Furkan D., 
gazetecilerin “Niçin ateş ettiniz?” 
sorusunu, ‘’Silahtaki mermi, ses fi-
şeğiydi. Normal mermi değil’’ diye 
cevapladı. Şüpheli, “Yaptığınız 
doğru mu?” sorusuna da ‘’Doğru 
değil ama çok şükür yüz kızartıcı 
suçumuz yok. Sonuçta mermiler 
gerçek değil. Attığım yerde insan 
yok. İnsan olsa bile ses fişeğinin 
yaralamayacağını herkes biliyor’’ 
karşılığını verdi.

ÖZÜR DİLEDİ
Ercan Furkan D., yapılan sor-

gulamanın ardından bugün ad-
liyeye sevk edildi. Adli kontrol 
kararıyla serbest bırakılan Ercan 
Furkan D. ifadesinde herkesten 
özür dileyerek, ‘’Yapmamam ge-
rekiyordu. Düğün konvoyunda bir 
anda o atmosferden etkilenip ateş 
ettim’’ dedi.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
Şüpheli Ercan Furkan D.’nin 

camdan sarkıp havaya ateş ettiği 
aracın sürücüsü Doğan K.’ye ise 
‘Araç dışına yolcu bindirmek, sü-
rekli sol şerit ihlali, saygısızca araç 
kullanmak, tehlikeli şerit değiştir-
mek, emniyet kemeri takmamak, 
trafik işaretlerine uymamak’ suç-
larından 2 bin 628 lira para cezası 
uygulandı.  n DHA 

Beslediği köpeği, mahkeme 
kararıyla tahliye edilecek!

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Karayolundan karşıdan karşıya 
geçmek istediği sırada otomobi-
lin çarpması sonucu yol kenarına 
savrulan 29 yaşındaki genç kadın 
hayatını kaybetti.  Kaza, saat 04.00 
sıralarında Konya-Ankara Karayo-
lunun 40’ıncı kilometresinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
karşıya geçmek için karayoluna çı-
kan 29 yaşındaki Ayşe Bağrıaçık’a 
karayolunda seyir halinde olan 
Vural K. idaresindeki 70 BC 147 
plakalı otomobil çarptı. Genç kadın 
çarpmanın etkisiyle yolun kena-
rına savruldu. İhbar üzerine kaza 

yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe 
Bağrıaçık’ın olay yerinde hayatını 
kaybettiğini belirledi. Ayşe Bağrıa-
çık’ın cenazesi olay yerinde yapılan 
incelemenin ardından otopsi için 
Konya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi morguna kaldırıldı. Kazada 
hayatını kaybeden Ayşe Bağrıa-
çık’ın ayakkabısı ve çantası da olay 
yeri yakınında bulundu. Öte yan-
dan, sürücü Vural K’nin 4 öğren-
cisiyle birlikte Ankara’ya badmin-
ton müsabakası için Karaman’dan 
yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.  n İHA 

Seyir halindeki TIR’a arkadan 
çarpan otomobildeki iki kişi hayatı-
nı kaybetti. Kaza, saat 02.15 sırala-
rında Konya Ankara Karayolunun 
71’inci kilometresinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya’dan Cihanbeyli ilçesi istikame-
tine seyir halinde olan Yücel Özel 
(55) idaresindeki 42 ABM 333 
plakalı otomobil, aynı yönde seyir 
halinde olan Necdet Ö. idaresinde-
ki 14 EP 644 plakalı TIR’a arkadan 
çarptı. Otomobil çarpmanın etki-
siyle kontrolden çıkarak şarampole 
savrulurken, tır sürücüsü durumu 
polis, jandarma ve sağlık ekipleri-

ne bildirdi. Olay yerine ulaşan sağ-
lık ekiplerinin ilk kontrolünde araç 
içerisindeki sürücü Yücel Özel ile 
henüz kimliği belirlenemeyen bir 
kişinin hayatını kaybettiği belir-
lendi. Jandarma ve polis ekipleri-
nin olay yerindeki incelemesinin 
ardından olay yerinde hayatını 
kaybeden iki kişinin cansız bedeni 
otopsi yapılmak üzere Cihanbeyli 
Devlet Hastanesi morguna kaldı-
rıldı.  TIR sürücüsü Necdet Ö. ise, 
“Hiç bir şey fark etmedim çünkü 
araç çok hızlıydı” şeklinde konuş-
tu. Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.  n İHA 

Otomobilin çarptığı 
kadın hayatını kaybetti 

TIR’a arkadan çarpan 
aracın sürücüsü öldü 

Ercan Furkan D., ifadesinde herkesten özür dileyerek, ‘’Yapmamam gerekiyordu. 
Düğün konvoyunda bir anda o atmosferden etkilenip ateş ettim’’ dedi.
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Beyşehir Belediyesi, anneler için Çanakkale 
gezisi düzenledi. Geziye, “Beyşehir’in An-
neleri” adlı sosyal medya grubuna katılan 
ve ilçede yaşayan anneler katıldı.  Seyit 
Onbaşı’nın 215 kiloluk mermiyi tek başına 
kaldırarak İngiliz denizaltısını batırdığı ve 
savaşın seyrini değiştirdiği bataryayı da 
ziyaret eden anneler, tur rehberlerinin 
anlatımı eşliğinde Seddül Bahir, Ezineli 
Yahya Çavuş Şehitliği, Abide Anıtı, Meçhul 
Asker Anıtı, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı 
gibi tarihi alanları gezerek bundan tam 103 
yıl önce yazılan kahramanlık destanının 
sıcaklığını hala koruyan hatıralarını görme 
imkanı buldu.  n AA

Konya’nın Hüyük ilçesinde bulunan eğitim 
kurumlarında toplum yararına program 
kapsamında çalışacak geçici işçiler noter 
huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlen-
di. Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
Konya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü 
(İŞKUR) arasında imzalanan sözleşme 
uyarınca toplum yararına program kapsa-
mında ilçedeki okullarda 2018-2019 eğitim 
öğretim döneminde çalıştırılacak 20 işçi, 
kura çekiminin ardından belli oldu. Hüyük 
Belediyesi Kültür Etkinlikleri Salonu’nda 
gerçekleştirilen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Süleyman Ünal’ın katıldığı kura çekiminde 
eğitim kurumları ve okullarda çalıştırılacak 
20 personel belirlendi.  n İHA

Annelere özel 
Çanakkale gezisi

Hüyük’te işçiler 
kurayla belirlendi

Karapınar ilçesinde, son bir ay içerisinde 7-10 arasında 
yeni obruk oluştuğu açıklandı. 

Karapınar ilçesinde yeni obruklar oluşmaya devam edi-
yor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) teknik ekip-
leri yeni obrukları inceleyerek yer tespiti yaptı. Yapılan in-
celemelerde son bir ay içerisinde 7-10 arasında yeni obruk 
oluştuğu tespit edildi. Obrukların ağırlıklı olarak tarlalarda 

oluştuğu gözlemlenirken, bir obruk Kilkit Yaylasında yer-
leşim yerinin çok yakınında oluştuğu gözlemlendi.  AFAD 
Müdürlüğü’nün obruk sorunlarına yönelik ilgili kuruluşlar-
la birlikte yürüttüğü projenin sonucunda, ‘Obruk Duyarlılık 
Haritası’ oluşturularak riskli alanların derecelendirilmesi-
nin sağlanacağı ve buna göre gerekli çalışmaların yürütül-
mesinin planlandığı bildirildi.  n İHA

Son bir ayda 10 yeni obruk oluştu

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güle 
Oynaya Camiye Gel Projesi kapsa-
mında bisiklet almaya hak kazanan 
çocukların mutluluğuna ortak oldu. 
Karacihan Sekiz Köşe Camisinde 
bisiklet dağıtım programına katılan 
Başkan Altay, camilerdeki çocuk 
seslerinin camilerin sosyal hayatın 
merkezi olmasına önemli bir katkı 
sağlayacağını söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Güle Oynaya Camiye Gel 
Projesi kapsamında merkezdeki 
camilerde bisiklet dağıtımı devam 
ediyor.  Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, pro-
je kapsamında Karatay Karacihan 
Sekiz Köşe Camisindeki bisiklet 
dağıtım programına katıldı. Tem-
muz ve Ağustos aylarında 40 gün 
sabah namazına giderek bisiklet 
almaya hak kazanan çocukların ve 
ailelerinin mutluluğuna ortak olan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, projede sona gelin-
diğini ve bisiklet dağıtımının hızla 

devam ettiğini kaydetti. Merkez 
dışındaki tüm ilçelerde bisiklet da-
ğıtımının tamamlandığını söyleyen 
Başkan Altay, “Merkezde bisik-
let dağıtımı devam ediyor. Sosyal 
medya hesaplarımızdan hangi ca-
milerde hangi saatte dağıtım yapı-
lacağı ilan ediliyor. Vatandaşlarımız 
bunu takip ederlerse herhangi bir 

sorun yaşamadan bisikletleri hedi-
ye ediyoruz. Çocukların gözündeki 
mutluluk ve ışık görülmeye değer. 
Camilerimizdeki bu cıvıltı camilerin 
sosyal hayatın merkezi olmasında 
önemli bir katkı sağlayacak” ifade-
lerini kullandı. Merkezde hak eden 
çocuklar için bisiklet dağıtımını sür-
düren Büyükşehir Belediyesi, dağı-

tım yapılacak tarihleri ve camileri 
sosyal medya hesaplarından açık-
lıyor. Camilerde yapılacak dağıtım-
lardan 2 gün önce cami imamlarını 
dağıtım konusunda bilgilendiriyor. 
Hak sahibi çocukların bisikletlerinin 
montajı ücretsiz olarak anlaşmalı 
servisler tarafından yapılıyor.
n HABER MERKEZİ 

‘Bir ittifak olursa, ittifak
doğrultusunda çalışırız’

NEÜ, Teknik Üniversite
ile işbirliğini geliştirecek

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Konya Milletvekili Esin 
Kara, yerel seçimlerde bir ittifak ol-
ması halinde bu doğrultuda çalış-
maların süreceğini söyledi.  MHP 
Konya Milletvekili Esin Kara, Sey-
dişehir ilçesinde parti teşkilatına 
ziyaretinde yerel seçimlerde ittifak 
olup olmayacağı yönündeki soru 
üzerine yaptığı açıklamaların farklı 
yorumlandığını belirtti. MHP Ge-
nel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıl-
dırım’ın geçtiğimiz günlerde dile 
getirdiği 2019 Mart ayındaki yerel 
seçimlerde 30 büyükşehirde ittifak 
yapılabileceği yönündeki değer-
lendirmesine atıfta bulunan Kara, 
“Konya’mızın 31 ilçesini ziyaret 
etmekteyim. Bize en çok yöneltilen 
sorulardan birisi ise partimizin ye-
rel seçimlerde herhangi bir ittifaka 

girip girmeyeceği konusu. Bu ko-
nuda bizim söyleyeceklerimiz şun-
lardır; Genel Başkanımız Devlet 
Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcı-
mız Yaşar Yıldırım’ın söylemlerine 
dikkat ederseniz, 30 büyükşehirde 
Cumhur İttifakı’nın beraber bele-
diye seçimlerinde girme ihtima-
li vardır. Bu durum söz konusu 
olabilir. Netlik almış herhangi bir 
durum söz konusu değildir. Önü-
müzdeki günler neler getirecek 
bilmiyoruz. Genel Başkanımızın 
ya da AK Parti’nin bu konuda bir 
girişim olursa Genel Başkanımızın 
çizmiş olduğu doğrultuda bizler de 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Bir ittifak olursa da bu ittifak doğ-
rultusunda çalışmalarımıza devam 
edeceğiz” dedi.
n İHA 

Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’na birçok ülkeden nitelikli eserler katılıyor

İslam Sanatları Yarışması 
birçok ülkeden ilgi görüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hat, tezhip, minyatür ve 
çini dallarında düzenlenen 2. Ulus-
lararası İslam Sanatları Yarışması’na 
Türkiye’den ve dünyanın birçok ül-
kesinden oldukça nitelikli eserler ka-
tılıyor. Bu yıl başvuruları 28 Eylül’de 
sona erecek yarışmanın ödülleri 
Hazreti Mevlana’yı Anma Uluslara-
rası Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri 
kapsamında verilecek. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin bu yıl ikincisini düzenlediği 
“Uluslararası İslam Sanatları Yarış-
ması”na Türkiye’den ve dünyanın 
farklı ülkelerinden eserler gelmeye 
devam ediyor. 

Hat, tezhip, minyatür ile çini gibi 
başlıca İslâm sanatlarının uluslara-
rası mecrada daha iyi tanınmasına 
katkıda bulunmak amacıyla organi-
ze edilen yarışma uluslararası sanat-
çılardan ilgi görüyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 
Türk-İslam medeniyetine büyük 
hizmetleri olduğunu hatırlatarak, 
günümüzde de hat, tezhip, minya-
tür, çini gibi sanatlarının en üst se-
viyede icra edildiği bir merkez konu-
munu koruduğunu dile getirdi. İki 
yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası 
İslam Sanatları Yarışması’na dün-
yanın birçok ülkesinden çok sayıda 
yarışmacının oldukça nitelikli eser-
lerle katıldığını belirten Altay, bu yıl 
28 Eylül’e kadar başvuruları devam 
edecek yarışmanın ödül törenini 
Hazreti Mevlana’yı Anma Etkinlikle-
ri kapsamında gerçekleştireceklerini 
ifade etti. 

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ESERLER 
ORTAYA ÇIKIYOR 

Bu yılki yarışmada, hat sana-
tında “Celî Sülüs ve Sülüs” “Celî 
Divanî ve Divanî” hatları ile belir-
lenen ayetler; tezhipte konu olarak 
zahriye sayfası, serbest şekil olarak 
belirlendi. Minyatürde konu olarak 

geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 
Hz. Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin 
Mesnevî’sinden hikâyeler olacak. 
Çini sanatında ise Türk-İslâm çini 
sanatının klasik teknikleriyle uygu-
lanmış özgün eserler çalışılacak. 

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye 
ve şartnameye Türkçe, İngilizce, 
Arapça olarak konya.bel.tr/islamsa-

natlari sayfasından ulaşılabiliyor. 
Jürisinde uluslararası camiada 

tanınan ve alanlarında son derece 
deneyimli isimler bulunduğu yarış-
mada ödüller ise; her branşta birin-
ciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçün-
cüye 10 bin, mansiyonlar 5 bin lira 
olarak belirlendi. 

Yarışma sonuçlandıktan sonra 

dereceye giren eserler 7-17 Aralık 
tarihleri arasındaki “Hazreti Mevla-
na’yı Anma Uluslararası Vuslat Yıl-
dönümü Etkinlikleri” kapsamında 
sanatseverlerin beğenisine sunula-
cak. Birkaç yarışmadan sonra biri-
ken eserler, uluslararası bir müzede 
daimî olarak sergilenecek.
n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığına 
atanan Ramazan Solmaz’a hayır-
lı olsun ziyaretinde bulunurken, 
Konya Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Babür Özçelik ve Konya 
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 
Kemal Kuku’yu da makamında 
kabul etti. Konya Cumhuriyet Baş-
savcısı Ramazan Solmaz’a yapılan 
hayırlı olsun ziyaretinde Rektör Şe-
ker’e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Tahir Yüksek ve Prof. Dr. Mehmet 
Emin Aydın eşlik etti. Ziyarette, 
hukuk eğitiminde akademik çalış-
maların daha verimli olabilmesi ve 
uygulamaya yönelik çalışmaların 
artırılması hususunda değerlendir-
melerde bulunuldu. Ziyaret hedi-

ye takdiminin ardından sona erdi. 
Rektör Şeker, Konya Teknik Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik’i makamında kabul etti. 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Rektör Prof. Dr. Özçelik’in iade-i 
ziyaretinden duyduğu memnuni-
yeti dile getirirken ziyarette, Kon-
ya’daki yükseköğretimin kalitesini 
daha çok artırmak için araştırma, 
planlama ve koordinasyon iş ve iş-
lemlerinde ortaklaşa çalışmalar ya-
pılması temennisinde bulunuldu. 
Ziyaret, hediye takdimiyle son bul-
du. Konya Bölge İdare Mahkemesi 
Başkanı Kemal Kuku ise, Rektör 
Şeker’e nezaket ziyareti gerçek-
leştirdi. Görüşmede karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunuldu.
n HABER MERKEZİ

Çocukların bisiklet mutluluğuna ortak oldu

Bu yıl başvuruları 28 Eylül’de sona erecek yarışmanın ödülleri Hazreti Mevlana’yı 
Anma Uluslararası Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında verilecek.
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FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

1. Organize Sanayi Bölgesi Budaközü Sok. No: 11
Selçuklu/Konya Tel: 0 (332) 248 32 50

www.hcb.com,tr

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 

Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

* BAY PAKETLEME ELEMANI
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

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

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 
88 76

TEL: 345 15 00 - 01 
F.Çakmak Mah. Büsan 4.San. Sit. Özlem Cad 

No: 37 Karatay/KONYA

3 Sevkiyat ve yarı mamül
    DEPO ELEMANI, (1 kişi)

3 Girdi kontrolde ve üretim  
kontrolde (kumpas aktif kullanan)  
    KALİTE KONTROL ELEMANI, (1 kişi)

3 Kauçuk preslerde çalışacak, 
deneyimli veya yetiştirilecek
   OPERATÖRLER, (5 kişi)

3 Talaşlı imalatta çalışacak, 
deneyimli veya yetiştirilecek
   OPERATÖRLER’e (1 kişi)

ihtiyacımız vardır.

• KALİTE KONTROL SORUMLUSU
• DEPO SORUMLUSU
• CNC OPERATÖRLERİ
• ALÜMİNYUM ENJEKSİYON PRES 
OPERATÖRLERİ
• TESVİYE OPERATÖRLERİ
• TALAŞLI İMALAT TECRÜBESİ OLAN 
MAKİNA MÜHENDİSİ
• VASIFLI-VASIFSIZ 
PERSONEL ALINACAKTIR.

ÇALIŞMA SAATLERİ: 08:30-18:00
CUMARTESİ:08:30-13:00

   
MÜRACAATLAR ŞAHSEN AŞAĞIDAKİ ADRESE YAPILACAKTIR.

ADRES: KAYACIK MAH. KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 15.SK. NO:6
(3 .ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ) SELÇUKLU/KONYA

TELEFON: 239 17 37 (3HAT)

ELEMANLAR ARANIYOR

Asgari Ücret + Sigorta + Yemek

Müracaat: 0530 764 06 49

Bitmekte olan otel 
inşaatımızın oda ve 
genel temizlikleri 

için 45 yaş altı
BAYAN TEMİZLİK 

PERSONELİ 
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR
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ZAYİ
Meram Çıraklık Eğitim Okulu’ndan aldığım Usta ve Usta Öğreticilik Belgemi kaybettim; hükümsüzdür.  

MUSTAFA AĞIR

Z-397

Fevzi Çakmak Mah Ankara Yolu Konsan Sanayi 
10753 Sok. No: 14 Karatay/KONYA

0332 346 10 01

ATSANLAR MOTORLU ARAÇLAR 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

* BAY SATIŞ DANIŞMANI  
* BAY SATIŞ DESTEK
  ELEMANI
* AŞÇI

ALINACAKTIR.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Hedefi daima toplumun, ku-
rumların ve iş dünyasının ihtiyaç 
duyduğu nitelikli insan gücünü 
yetiştirmek olan Konya Ticaret 
Odası (KTO) Karatay Üniversi-
tesi, yönetim bilimleri alanında 
da İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi aracılığı ile çeşitli bölüm-
lerde aynı hedefe hizmet ederek 
eğitimeyön veriyor.

KTO Karatay Üniversitesi İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
bölümlerinin tamamında, eğitim 
aldığı alandaki sorunlara çözüm 
üretebilme yeteneği gelişmiş, 
alanında rekabet edebilecek bil-
gi ve donanıma sahip, millî ve 
manevi değerlere önem veren,-
liderlik vasıflarına sahip, yenilik-
çi bireylerin, nitelikli yöneticiler 
olarak iktisadi ve idaribilimler 
alanında iş hayatına katılımını 
sağlamayı amaçlıyor.

KTO Karatay Üniversitesin-
deki 6 fakülteden biri olan İktisa-
di ve İdari BilimlerFakültesi ala-
nında uzman, çeşitli akademik 
çalışmalarda deneyim kazanmış, 
önemli projelerin yürütücüsü 
olan eğitim kadrosu ile gelece-
ğin yöneticileriniyetiştiriyor.

KTO Karatay Üniversitesinde 
öğrenciler iki diplomayla mezun 
olabiliyor. Örneğin İşletme ala-
nında öğrenim gören bir öğren-
ci İslam Ekonomisi ve Finans, 

Enerji Yönetimi, Tarih, Uluslara-
rası Ticaret ve Lojistik, Psikoloji, 
Endüstri Mühendisliği gibi çeşit-
li bölümlerde çift anadal yaparak 
iki diploma ile mezun olabiliyor. 
Böylece iki farklı disiplinde elde 
etmiş olduğu bilgi birikimi ile 
işte aranan ve iş kuran bir me-
zun olarak profesyonel iş hayatı-
na atılıyor.  İşletme, Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik, İslam Ekono-
misi ve Finans, Sigortacılık ve 
Sosyal Güvenlik ile Enerji Yö-
netimi bölümlerini bünyesinde 
bulunduran İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesinde;her alan için 
nitelikli, bilime katkı sağlayacak 
sosyal ve ekonomik çalışmalar 
da yapılıyor.Gerçekleştirilen ça-
lıştay, konferans ve panellerle 
öğrenciler eğitimlerini uygula-
maya dökerek, sosyal ve bilimsel 
faaliyetler ile de taçlandırıyor.

KTO Karatay Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi ülkemizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda yeteneklerini kulla-
nabilecek, ülkemizi gelişmekte 
olan ülkeler arasından, gelişmiş 
ülke düzeyine getirmeyi ken-
dine amaç edinmiş, toplumda-
ki refahı artıracak, uluslararası 
gelişmeleri takip edebilecek de-
ğil öngörebilecek işletmecileri, 
İslam ekonomisi ve finans uz-
manlarını, enerji yöneticilerini, 

uluslararası ticaret ve lojistik ile 
sigortacılık ve sosyal güvenlik 
uzmanlarını aranan mezunlar 
olarak iş dünyasına kazandırıyor.

KTO Karatay Üniversitesi, 
fakülte bünyesinde bulundur-
duğu ve gerek yurt içi gerekse 
yurt dışında eksikliği duyulan, 
lisans düzeyinde ilk olarak üni-
versite bünyesinde eğitim veri-
len İslam Ekonomisi ve Finansile 
Enerji Yönetimi bölümleriyle 
de geleceğin öncü mesleklerine 
kapı aralıyor.İslam Ekonomisi 
ve Finans Bölümü ise KTO Ka-
ratay Üniversitesi bünyesinde 
Türkiye’ye katkı sağlayacak bö-
lümlerin başında geliyor. İslam 
Ekonomisi ve Finans’ın önemine 
hâlihazırda yabancı olmayan ka-
tılım bankaları da bu bağlamda 
üniversiteye ve bölüme destek-
lerini sürdürüyor. Dünyada ve 
ülkemizde giderek artan enerji 
talebi ve kaynakların kullanımı 
ile ilgili sorunlar enerji yönetimi 
alanında çalışabilecek bilgi ve 
beceriye sahip insan kaynağına 
duyulan ihtiyacının arttığı günü-
müzde ise KTO Karatay Üniver-
sitesi, Enerji Yönetimi Bölümü 
ile de enerji alanında gelişme 
ve değişimleri takip eden buna 
göre pozisyon almayı bilen insan 
gücünüülkemize kazandırıyor.
n HABER MERKEZİ 

Sorunlara çözüm üreten 
yöneticiler yetiştiriyor 

Beyşehir ilçesinde, kış dönemi-
ne hazırlık yapan ailelerin tarhana 
yapma telaşı sürüyor. 

Beyşehir yöresinin en önemli 
damak tatlarından olan kış sofra-
larının vazgeçilmezi tarhana çor-
basının içeriği olan “tarhana” yaz 
döneminde aileler tarafından ya-
pılıyor.

Kazanlarda kaynatıldıktan 
sonra güneşte kurutulması için 
yere serilen tarhananın yapımında 
komşular da birbirine imece usulü 
yardımcı oluyor.

Ev kadınları, yağmur riskine 
karşı meteorolojik tahminleri de 
yakından takip ederek önlem alı-
yor. Tarhanaları çitlerin üzerine 
güneşli günlerde serip kurutan ev 
kadınları, tarhana çitleri, evlerin 
balkonlarına, teraslara, damlara, 

yol kenarlarına, kaldırım üzerleri-
ne, ev ve okul bahçesi gibi uygun 
alanlara seriliyor. Tarhanaların 
başında kuşların ve sokak hay-
vanlarının ürüne zarar vermemesi 
için aile fertleri sırasıyla kurutma 
işlemi sona erene kadar nöbet de 
tutuyor. Kış döneminde aileler ta-
rafından sofralarda çerez olarak tü-
ketilecek tarhanaların yapımı için 
de yaz aylarının başından bu yana 
devam eden yorucu mesai, güneşli 
havaların sürdüğü eylül ayında da 
devam ediyor.

Tarhanalar kış sofralarında 
soba üzerinde ve yağda kızartıla-
rak, ısıtılarak, süte batırılarak, ket-
çap dökülerek ya da yanında ceviz 
ve fındıkla birlikte tüketilebiliyor, 
istenirse çorbası da yapılabiliyor.
n AA

Beyşehir’in tarhana 
geleneği sürüyor 

Kâğıt fiyatlarında ki artışlar, kitap satışlarını olumsuz yönde etkiledi. Sembol Kitabevi Çalışanlarından 
Hamza Dursun, “İnsanların kitap alım gücü kalmadı. Esnaf duruma karamsarlık ile bakıyor” dedi

Kitap satışları düştü!
2018-2019 eğitim ve öğretim 

yılının başlamasıyla birlikte kitap 
satışlarında da beklenen hareketli-
lik olmadı. Konya’nın kitap çarşısı 
olarak bilinen Rampalı Çarşı esnafı, 
insanların kitap alım gücünün geçen 
yıllara oranla düştüğünü ifade etti. 
Özellikle kâğıt fiyatlarında ki artış-
lar, kitap satışlarını olumsuz yönde 
etkilerken fiyatların da artmasına 
neden oldu. Rampalı Çarşı’da bulu-
nan Sembol Kitabevi Çalışanların-
dan Hamza Dursun, geçen seneye 
oranla kitaplara olan talebin bu sene 
düştüğünü söyleyerek, üniversite 
sayısının 5’e çıkmasının kendileri 
için umut olduğunu belirtti. Dursun, 
“kitap fiyatları da inanılmaz derece-
de arttı. Eskiden okulların açılması 
ile birlikte Rampalı’da adım atacak 
yer bulamazdınız ve kitaplar ihale ile 
satılırdı. Şimdi insanların alım gücü 
düştü ve işlerde durgunluk yaşanı-
yor. Türkiye’de kağıt fabrikasının 
olması lazım” dedi. 

“BİZ KENDİMİZ ALIRKEN DE 
ZORLANIYORUZ SATARKEN DE”
Sembol Kitabevi Çalışanlarından 

Hamza Dursun, yüksek fiyatlardan 

dolayı, insanların kitap alım gücü-
nün düştüğünü ifade ederek, “İşye-
rimizde üniversite, hazırlık ve roman 
kitapları bulunuyor. Yaklaşık olarak 
2 senedir insanların kitap alım gücü 
düştü. Kitapçıların umutla beklediği 
bir zaman vardır. Eskiden okulların 
açılması ile birlikte satışlarda muaz-
zam bir artış oluyordu. Bu sene talep 

çok fazla yok. Geçen senede bekledi-
ğimiz satışlar olmadı. Esnaf duruma 
karamsarlık ile bakıyor. Kâğıt fiyat-
larında ki artışlarda tabi buna bir 
etken. Çünkü kitap fiyatları da ina-
nılmaz derecede arttı. Artık insanlar 
kitabı sorup almıyor. Soruyorlar ama 
fiyatını iyice araştırıp öyle alıyorlar. 
Biz kendimiz alırken de zorlanıyoruz 

satarken de. Bundan dolayı öğren-
ci de ikinci ele yönelim var. Artık 
öğrenciler, kitabın aslından ziyade 
korsanını sormaya başladılar. Ayrı-
ca Konya’da üniversite sayısının 5’e 
çıkması ile birlikte, öğrenci sayısı da 
artmış oldu. Tabi buda bize olumlu 
yönde yansıyacak” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

 Özellikle kâğıt fiyatlarında ki artışlar, kitap satışlarını olumsuz yönde etkilerken fiyatların da artmasına neden oldu. 
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‘Konya’da binde 5 sanayi alanı yetersiz!’
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-

dımcısı Hasan Büyükdede; tarım, 
orman ve sanayi alanları için 3 ba-
kanlığın ortak çalışma yaptığını be-
lirtirken, yapmayı hedeflediğim en 
önemli konulardan bir tanesini imaj 
çalışması olduğunu söyledi.  Bitkisel 
Yağ Sanayicileri Derneği tarafından 
her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel 
Yağlar Konferansı katılan Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede tarım ve sanayini ilişkisi-
ni değerlendirirken yapılan çalışma-
lar hakkında bilgiler verdi. 

Konferansın açılışında konuşan 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı-
sı Hasan Büyükdede, ‘’Bu dönem bir 
güzellik oldu. Hem Tarım ve Orman 
Bakanlığımızın yetkileri hem Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığımızın yetkili-
leri hem de Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı ve ekibimizle ortak çalışmalar 
yapmaya başladık. Özellikle bakan 
yardımcılarını bu konularda görev-

lendirdiler. Şahsen sanayi bölgelerin-
den, sanayi bölgeleri üretilmesinden, 
bölgeler üretilirken tarım alanlarıy-
la olan münasebetlerinden, orman 
alanlarıyla ilgili münasebetlerimiz-
den sorumlu hale geldik. Dolayısıyla 
3 bakanlık kendi arasında çok yakın 
temasta. Ortak sanayi bölgesinde iz-
lenebilecek yöntemleri, orman alan-
larının korunmasını, tarım alanlarının 
korunması ve yeterince sanayi alan-
larının üretilmesi bir çalışmanın içine 
girdik’’ dedi. 
‘’YAPMAYI HEDEFLEDİĞİM EN ÖNEMLİ 

KONULARDAN BİR TANESİ 
İMAJ ÇALIŞMASI’’ 

Yapmayı hedeflediği en önemli 
konulardan bir tanesinin imaj çalış-
ması olduğunu vurgulayan Büyük-
dede, ‘’En büyük sanayi alanlarından 
bir tanesi 100 milyon metrekareyle 
İstanbul. 5 bin 300 kilometrekare 
alandayız. İstanbul’da sanayi alanla-
rının toplamı yüzde 1,8. Bunun yüz-

de 0,3 kadarını dışarıya çıkarmaya 
çalışıyoruz. Yüzde 1,5’lara inecek. 
Tekirdağ çok büyüdü diyoruz binde 
5. Yani alanın içerisindeki payı, bir 
tarım alanlarıyla bir orman alanlarıyla 
mukayese edilmeyecek kadar komik 
alanlardayız. Konya’ya gidiyorsunuz 
binde 5, binde 5 bile değil. Koskoca 
Konya. Bir bakıyorsunuz Bursa’ya 
binde 5-6. Dolayısıyla sanayi bölgele-
ri bakımından kendisi kadar büyüme-
si lazım. Sanayiden gelmiş biri olarak 
tarımın, sanayi bölgelerinin doğru 
yapılanmasını, gereksiz tabuların or-
tadan kaldırılmasını, yeni alanlar üre-
tilmesini sağlamak gibi bir görevimiz 
var. Tarımı iyileştirmemiz gerekiyor, 
küçücük Hollanda küçükcük tarım 
alanını bizden fazla büyütüyorsa bi-
zim teknolojik açıdan problemli oldu-
ğumuz anlamına gelir. Onun üzerine 
gitmemiz gerekiyor. Zeytin zeytin 
diyoruz, bir bakıyoruz İspanya bizim 
10 misli üretim yapıyor. Tarım baka-
nımızla bu konuyu değerlendirmiştik. 

O da ‘’Ağaçlarımızdan gelen prob-
lemimiz var. İspanya’da daha topak 
ağaç yapıyorlar ve zeytinleri makine 
ile topluyorlar. Bizim zeytinimiz de 
problemimiz var. Belki yapıyı değiş-
tirmeye ihtiyacımız var. Nasıl büyük 
bir sektör olduğunu incelememiz ge-
rekiyor’’ şeklinde konuştu. 

Sanayi için bakanlığa gelen alan 
taleplerini dile getiren Büyükdede, 

‘’Biz, hem tarımı koruyarak, tarımı ve 
tarım makinelerini iyileştirerek daha 
verimli yaparak, hem de nitelikli sa-
nayi bölgeleri üretmemiz ihtiyacını 
karşılamamız gerekiyor. Bence Türki-
ye şu anda bir ölçek büyütüyor. Haki-
katen bakıyoruz, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na gelen sektör taleplerine 
artık böyle 10 bin metrekareler, 5 
bin metrekareler gibi konular gelmi-
yor. 10 milyon metrekareyle geliyor, 
bana 5 milyon metrekare yer verin 
diye geliyorlar. Büyük projeler gel-
meye başladı. Bunun da Türkiye’nin 
geleceğine olan güveni gösterdiğine 
inanıyorum’’ diye konuştu. 

‘’GELEN PROJELER 20-25 MİLYON 
METREKARE TALEPLE GELMEYE 

BAŞLADI’’ 
Büyük dede sözlerini şöyle son-

landırdı: ‘’Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’ndaki duruma baktığımızda farklı 
bir göz var. Türkiye’den beklenti, 
yatırım talepleri, taleplerin boyutları 

düşündüğümden çok daha büyük. 
Gelen projeler 20-25 milyon metre-
kare taleple gelmeye başladı. İstan-
bul’un içerisinden dışarıya çıkarmaya 
çalıştığımızda, 3 bin metrekare, 4 bin 
metrekarelerdeyse dışarıya ise 30 bin 
metrekare ile çıkmak istiyorlar. Bun-
ların boyut büyüterek dünya firma-
ları olmaya doğru gidişleri var. Biz o 
çerçevede çok iyi dengeler kurmamız 
gerekiyor. Hem tarımla hem de or-
manla kurmamız lazım. Şimdi Orman 
ve Tarım Bakanlığı ile bu konuda cid-
di bir çalışma var. 3 bakanlığın bir-
likte çalışacağı ama bu cari açıkların 
minimize edilmesini sağlayacak öneri 
paketlerinin getirilmesi dönemini ya-
şıyoruz. Bu da bize hem tarım bakı-
mından yeni yükümlülükler getiriyor. 
Bir taraftan da sanayicinin, sanayi 
alanları ihtiyacını cevap vermemiz 
gerekiyor. Onların liman ihtiyaçları-
na cevap vermemiz gerekiyor. Birçok 
sektör büyük bir atılım içerisinde’’.
n İHA 

Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Konya Mutfağı Yöresel Yemek Yarışma-
sı’na katılan Konyalı kadınlar, en güzel Konya yemeği için jüri karşısına çıktı

Geleneksel Konya 
yemekleri yarıştı 

 Birbirinden leziz geleneksel 
Konya yemekleri Meram’da yarıştı. 
Meram Belediyesi tarafından ger-
çekleştirilen ‘Konya Mutfağı Yöresel 
Yemek Yarışması’na katılan Konyalı 
kadınlar, en güzel Konya yemeği için 
jüri karşısına çıktı. Renkli görüntüle-
rin yaşandığı yarışma hakkında, ye-
mek kültürünün kadim medeniyeti-
mizin ayrılmaz bir parçası olduğunu 
söyleyen Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Konya yemekleriyle 
zengin bir şehir. Böyle etkinliklerle 
de ne denli derin ve büyük bir me-
deniyetin mirasçısı olduğumuzu 
bütün dünyaya göstermiş oluyoruz” 
diye konuştu.  

 “YEMEK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK 
ADINA ÖNEMLİ ORGANİZASYON” 

Meram Belediyesi ve Bacıyan-ı 
Meram Kadın Üretim ve İşletme 
Kooperatifi tarafından organize edi-
len “Ateşbaz Veli Mutfak Kültürü 
Günleri” kapsamında düzenlenen 
‘Konya Mutfağı Yöresel Yemek Ya-
rışması” sonuçlandı. Yarışmanın da 
ötesinde renkli bir şölen havasında 
geçen program Konya’nın gelenek-
sel yemek kültürünün yaşatılması 

adına da önemli bir organizasyon 
oldu.  ‘Bamya Çorbası, Patlican Orta 
yemeği ve Sacarası’ başlıkları altın-
da üç dalda gerçekleştirilen ödüllü 
yarışmaya katılan 33yarışmacı,de-
receye girebilmek için hünerlerini 
sergiledi. En az sekiz kişilik yapılan 
birbirinden güzel yemekler ve tatlı-
lar, 5 kişilik jürinin zorlu değerlen-
dirmesinin ardından halka ikram 
edildi. Jüri üyeliklerini Nevin Halı-
cı, Nermin Işık, Şerife Cicik, Harun 
Reşit Dönmez ve Tahir Sakman’ın 
yaptığı organizasyonda yarışmacıla-
rın katılım belgeleri Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru tarafından ve-
rildi. 

“ÇABAMIZ; KONYA’NIN DİLLERE 
DESTAN YEMEK ZENGİNLİĞİNİ 

DÜNYAYA TANITMAK İÇİN” 
Konya’nın yemek kültürünü 

yaşatmak adına gerçekleştirilen ya-
rışma hakkında bir açıklama yapan 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Konya mutfağının dillere des-
tan bir zenginliğinin bulunduğunu 
belirterek, şehrin mutfağının çok 
geniş bir yelpazede ve her damak 
zevkine hitap eden bir çeşitliliğe sa-

hip olduğunu ifade etti. Yemek kül-
türünün her medeniyetin önemli bir 
parçası olduğunu hatırlatan Başkan 
Toru, ‘Gastronomi, medeniyetlerin 
ayrılmaz parçası ve binlerce yıllık 
tarihin ve kültürün bir yansıması. 
Bizim medeniyetimizin de ne denli 
köklü ve büyük olduğunun kanıt-
larından biridir mutfağımızın zen-
ginliği. İşte ‘Konya Mutfağı Yöresel 
Yemek Yarışması” bu zenginliği 
yaşatma adına organize ettiğimiz 
önemli bir organizasyon” diye ko-
nuştu.  

“YENİLEN-İÇİLEN ŞEYLER, 
RUHUMUZDA VE İHLASIMIZDA İZLER 

BIRAKIR”
Gastronomi ve aşçılığın, Konya 

kültürünün en önemli parçası olan 
Mevlana ve Mevlevilik’in de en 
önemli saç ayağı olduğunu hatırla-
tan Toru, bu noktada en önemli isim 
olan Ateşbaz-ı Veli’yi adeta Kon-
ya’ya ve Meram’a yeniden hatırlat-
tıklarını hatta yeniden kazandırdık-
larını ifade etti. Bu noktada Ateşbaz 
Hazretlerini anma adına her yıl 
düzenlenen etkinliklerin bu yıl 27-
28-29 Eylül tarihlerinde ‘Aşımız aşk 

ola!’ sloganıyla gerçekleştirileceği-
ni belirten Başkan Toru, “Yemek 
ve sofra kültürü bizim için sıradan 
alelade işlerden değildir. Yemek 
bazen sanata dönüşür, bazen inan-
ca. Bizim inancımızda insan, yediği 
ve içtiği şeylerden ibarettir. Çünkü, 
yenilen ve içilen şeyler ruhumuzda 
ve ihlasımızda izler bırakır. Buna en 
çok dikkat çeken de Konya kültü-
rünün iskeletini oluşturan Mevlana 
ve Mevlevilik olmuştur. İşte tüm 
bunların ışığında yemek ve sofra 
kültürüne sahip çıkmak bir damak 
ve zevk işi değil, özünde bir medeni-
yete sahip çıkmaktır” diye konuştu.  

Birbirinden güzel yemekler kar-
şısında jürinin seçim yapmakta zor-
landığı yarışmada dereceye giren 
isimler ise şöyle;

Bamya Çorbası: Naime Atçeken
Patlıcan Orta Yemeği : Fat-

ma Bahar
Sacarası Tatlısı: Esra Zekey
Yarışmada dereceye girenlerin 

ödülleri Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede 
Mutfak Kültür etkinliklerinde sahip-
lerine takdim edilecek.
n HABER MERKEZİ 

Konya Teknik Üniversitesi, TEKNOFEST’e katılıyor
Konya Teknik Üniversitesi, 20-23 Eylül 

2018 tarihleri arasında İstanbul 3. Hava-
limanında yapılacak olan TEKNOFEST’e ( 
Teknoloji Festivali) 4 kategoride yarışmaya 
katılıyor 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Babür Özçelik, Konya Teknik Üniversi-
tesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Elektrik- Elektronik Mühendisliğini ziyaret 
ederek, Dekan Prof. Dr. Ferruh Yıldız, Elekt-
rik- Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Cemil Sungur ve yarışmaya katı-
lacak olan ekiplerle bir görüşme yaparak, 
yarışma ve yarışmaya katılacak araçlar hak-
kında detaylı bilgiler aldı. Rektör Özçelik, 
aldığı bilgiler sonucunda yapılan çalışmadan 
çok memnun kaldığını belirterek yarışmaya 
katılacak olan ekibe başarılar diledi.  Konya 
Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Elektrik- Elektronik ve 
Makine Mühendisliği öğrencilerinin katıla-
cağı yarışmalar şu şekilde: “Robo Taksi Ya-
rışması, İHA Destekli Kara Aracı Yarışması, 
TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışması S- Air 
Takımı, TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarış-
ması S-Quoid Takımı”
n HABER MERKEZİ

Babasının İhlas Ve 
İradesini, Ağabeyinin 
Rızasını Ve Evliyaullahın 
Duasını Alarak Zirvelere 
Yürüyen Osmanlı sultan-
larının ikincisidir. Babası 
osman gazi annesi mal 
hatundur. Osman gazi,-
sarı sakallı,uzunca boylu,-
mavi gözlüydü.Yumuşak 
huylu, merhametli, fakir 
halklı seven,dindar ,adalet 
sahibi , hesabını bilen ve 
hiçbir zaman telaşa kapılmayan,halka 
kendisini sevdirmiş bir beydi. Sık sık hal-
kın arasına karışır,onları ziyaret etmekten 
çok hoşlanırdı. Genç yaşından itibaren 
Bizans tefkurlarına karşı yapılan gazalara 
iştirak etmiştir. Esir alınan Yarhisar tekfu-
runun Müslüman olan kızı Nilüfer Hatun 
ile evlendi.

Orhan Gâzî, 1326’da Bursa’yı fet-
hetti. Bu sırada ölüm döşeğinde bulunan 
babası Osman Gâzî, buna çok sevindi 
ve bir fermanla oğlunu yanına çağırt-
tı. Orhan Gâzî de, babasının emrini alır 
almaz yanına koştu. Bir yanda hâfızlar, 
içli ve dokunaklı seslerle Kur’ân-ı Kerîm 
okumakta, bir yanda Ahî Şemseddîn, Ahî 
Hasan, Turgut Alp, Saltuk Alp ve diğer 
kumandanlar Osman Gâzî’nin yanına 
diz çökmüş gözyaşları dökmekteydiler. 
Orhan Gâzî’nin geldiğini farkeden Osman 
Gâzî, eliyle işâret ederek O’nu yanına 
oturttu. Sonra etrafındakilere O’nu ye-
rine tâyin ettiğini bildirdi. Evlâdlarına ve 
kumandanlarına, Orhan Gâzî’yeitâat edip, 
O’na bey’at etmelerini emretti. Ardından 
Orhan Gâzî’ye, Osmanlı Devleti’nin temel 
harcı mâhiyetindeki şu vasiyet ile son 
îkâzlarını yaptı:“Oğul! Biricik vasıyetim 
şudur ki, Allâh buyruğundan başka bir 
iş işleme, Bilmediğini ehlinden sorup öğ-
ren, İyice öğrenmediğin bir şeyi yapmaya 
kalkışma, Askerlerine in’âm ve ihsânını 
eksik eyleme Bil ki insan, ihsânınkuludur.
Oğul! Dîn işlerini her şeyden öne al Çünkü 
bir farzın yerine getirilmesini sağlamak, 
dîn ve devletin güçlenmesine sebep olur! 
Bunun için ulemâya hürmette ve onların 
hakkına riâyettekusûr etme ki, şerîat işleri 
düzgün yürüsün!Nerede bir ilim ehli du-
yarsan, ona rağbet et; ikbâl ve yumuşak-
lık göster Ancakdînî gayreti olmayanları, 
sefih hayat yaşayanları ve tecrübe edil-
meyen kimseleri, sakın devlet işine yak-
laştırma! Zîrâyaradanından korkmayan, 
yaradılanlara merhamet etmez!Zulüm ve 
bid’atlardan son derece uzak dur ki, seni 
yıkılışa sürüklemesin!.. Bil ki bizim mes-
leğimiz, Allâh yoludur ve maksadımız da 
O’nun dînini yaymaktır. Bizim dâvâmız, 
kuru bir kavga ve cihângîrlikdâvâsı değil, 
Allâh’ındîniniyüceltmekdir!.Cihâdıterket-
meyerekrûhumu şâd et!..

Oğul! Benim hânedânımdan her 
kim doğru yoldan ve adâletten ayrılırsa, 
mahşer günü Peygamberimizin şefâa-
tindenmahrûm kalsın!..Oğul! Allâhrızâsı 
için devlet hizmetlerinde ömrünü tüketen 
sâdık adamlarına dâimâvefâkâr ol! Onları 
gözet! Vefatlarından sonra da onların âi-
lelerinikoru!. Devlete mânen güç veren 
fazîlet sahibi sâlih âlimlere hürmet, ikrâm 
ve ihsânda bulun. Diğer bir ülkede olgun 
bir âlimin, bir ârifin, bir velînin bulundu-
ğunu duyarsan, onu nezâket ve tâzimle 
memleketine dâvet et! Dîn ve devlet işleri, 
onların bereket ve himmetleri ile istikâ-
metlensin!Sakın orduna ve zenginliğine 
mağrûr olma! Benim şu hâlimden ibret 
al ki, şu anda güçsüz bir karınca gibiyim. 
Hiç lâyık olmadan, Allâh’ın birçok lutuf-
larına mazhar oldum!..Sen de benim 
yolumdan yürü!.Allâh’ın ve kullarının 
hakkını gözet! Beytülmaldeki gelirin ile 
kanâat et! Devletin zarûrî ihtiyaçlarının dı-
şında sarfiyatta bulunma! Senden sonra 
gelecek nesil, seni kendilerine örnek al-
sın! Zulme meydan verme! Dâimâ adâlet 

ve insaf üzere ol! Her türlü 
işinde Allâh’a sığın, O’n-
dan yardım iste ve O’na 
ilticâet!.”

Bu sözlerle de biz-
zat Osman Gâzî tara-
fından beyliğin başına 
getirildiği tekrar te’yîd edi-
len OrhanGâzî, babasının 
vefatından sonra riyâset 
yükünün ağır mes’ûliyeti-
ninidrâki ile büyük bir asâ-
let ve nezâket göstererek 

onu ağabeyi Alâaddîn’eteklîf etti:Babamın 
bıraktığı tahta buyur sen otur!.. dedi.

Târihte eşine çok ender rastlanan bu 
tahta dâvet teklîfi üzerine ağabeyi Alâad-
dîn de, kendisinin almış olduğu mânevî 
ve yüce terbiye îcâbı gereği takdîr ede-
rek:“Hayır! Cennetmekân babamız bu 
vazîfeyi sana tevdî buyurdu. Onun duâ 
ve himmetleri senin üzerindedir. O, kendi 
zamanında seni nasıl askerin başına ser-
dar yaptıysa, şimdi dahî aynı vazîfe senin-
dir; beylik sana yaraşır…” dedi.

Yukarıda zikredilen Osman Gâzî’nin 
oğluna vasiyeti, 620 senelik cihan-şümûl 
bir devletin âdetâ anayasası olmuştur.
Orhan Gâzî, babasının bu yüce nasîhat-
lerini bir hayat düstûru olarak dâimâcân 
u gönülden tatbik etmiştir. Bunun bir 
bereketi olarak da, kendisine, babasının 
bıraktığı vatan topraklarını altı kat ge-
nişletmek, yâni 16 bin km²’den otuz üç 
yıllık padişahlık müddeti sonunda 95 
bin km²’ye ulaştırmak nasip olmuştur.
Babası Osman Gâzî’den aldığı emâneti, 
titizlik ve hassasiyet ile taşıyan Orhan 
Gâzî, oğlu Süleyman Paşa’nın bir kaza 
neticesinde vefatından sonra hastalandı. 
Veliahtlığa oğlu Murat Bey’i getirdi. O’na 
şu nasihatte bulundu:

“Oğul, saltanatının ihtişâmınamağ-
rûr olma! Unutma ki, dünyâ Hazret-i 
Süleyman’a (a.s.) bile kalmamıştır. 
O’nun da tahtı, âkıbetvîrân olmuştur. 
Zîrâ her dünyâ saltanatı fânîdir!. Lakin 
yaşanan hayat, herkes için büyük bir 
fırsattır. Allâh yolunda hizmet ve Pey-
gamberin şefâatlerine mazhariyet için 
bu imkân iyi değerlendirilmelidir!.Dün-
yâyaâhıret ölçüsü ile bakarsan, onun, 
ebedî olan âhıretseâdetinifedâ etmeye 
değmediğini görürsün!.Oğul! Rumeli 
hıristiyanları rahat durmayacaktır! Sen 
o cânibe yürü! Kostantiniyye’yi ya fethet 
veya fethe hazırla! Diğer Türk beyleri 
ile iyi geçinmeğe çalış! Halk bizi istese 
bile, beyler beyliklerinden vazgeçmek 
istemez! Bir zaman daha giderler. Sonra 
olmuş bir meyva gibi avucuna düşerler. 
Anadolu’da gâile çıkmaz ise, Rumeli’de 
işini rahat halledersin!. Bunun için Ana-
dolu’nun sessizliğini bozmamaya gayret 
et! Cennetmekân babam Osman Gâzî, 
Söğüt ve Domaniç’den ibaret bir avuç 
toprağı, kısa zamanda bu siyaset ile 
güçlü bir beylik yaptı. Biz ise Allâh’ın izni 
ile beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha 
öteye götüreceksin!Osmanlı’ya iki kıt’a 
üzerinde hükmetmek yetmez! zîrâi’lâ-yı-
kelimetullâh azmi iki kıt’aya sığmayacak 
kadar büyük bir da’vâdır!.Selçukluların 
vârisi biz olduğumuz gibi, Roma’nın da 
vârisi biziz!..Oğul! Kur’ân-ı Kerîm’in hük-
münden ayrılma! Adâletle hükmet! Gâzî-
leri gözet! Fakirleri doyur! Dîne hizmet 
edenlere, bizzat hizmet etmeyi şeref bil!.
Zâlimlericezâlandırmakta gecikme! En 
kötü adâlet, geç tecellî edendir! Sonunda, 
hüküm isâbetli dahi olsa, geciken adâlet 
de, bir nevî zulümdür!Oğul! Biz yolun 
sonuna geldik. Sen ise, başındasın. Allah 
saltanatını mübârekkılsın!..”Sakın bu ge-
çici mülkte mağrûr olma! Aslâşerîat yo-
lundan ayrılma! Madem ki saltanat sahibi 
oldun, o halde memleketinde dâimâadâ-
letli ol! Âlemin nizâmını böyle te’mîn et ki, 
saltanatta dâim olasın!

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 4
ORHAN GAZİ

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede
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Karatay'dan geleneksel aşure ikramı
Karatay Belediyesi tarafından bir-

lik, beraberlik, bereket ve paylaşmanın 
sembolü, Muharrem Ayı'nın 10. günü 
olan Aşure Gününde ilçedeki çeşitli 
camilerde aşure ikramı gerçekleştirildi.  

Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, mübarek Muharrem Ayı'nın 
onuncu gününün Aşure Günü olduğu-
nu belirterek; Karatay Belediyesi olarak 
ilçedeki camilerde aşure dağıtımı ger-
çekleştirdiklerini söyledi.  Başkan Han-
çerli,  beraberliği, kardeşliği, erdemi 
ve dayanışmayı pekiştiren Aşure Gü-
nünün tüm İslam aleminde hayırlara 
vesile olmasını temenni etti. Vatandaş-
lar, Karatay Belediyesi tarafından ger-
çekleştirilen aşure dağıtımından duy-
dukları memnuniyeti dile getirerek; 
geleneklerimizi unutturmayan, değer-
lerimizi yaşatan Başkan Hançerli’ye ve 
Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

Çumra Belediyesi, İlçe Müftülü-
ğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından 2014 yılından sonra Lise 
düzeyinde eğitim gören öğrencilere 
yönelik düzenlenen Diriliş Gençliği 
Temel Dini Bilgiler sınavından son-
ra İlçede ikamet eden anneler ve 
anne adayları için Diriliş Anneleri 
Temel Dini Bilgiler Sınavı bugün 
düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından basılan Seyfettin Yazıcı 
Hocanın Temel Dini Bilgiler kitabı 
yaklaşık bir yıl önce annelere dağıtıl-
mıştı. Bugün ise İlçede ikamet eden 
İlkokul- Ortaokul-Lise ve Üniversite 
mezunlarından oluşan 3 ayrı grupta 
100 sorudan oluşan sınav gerçekleş-
tirildi. 2500 anne ve anne adayının 
müracaat ettiği Diriliş Anneleri Te-
mel Dini Bilgiler Sınavı bugün saat 
11.00’da başlayıp 13.00’da sona 
erdi. Sınav sonucunda 3 ayrı ka-

tegoriden dereceye giren ilk 3 kişi 
toplamda 9 kişi Umre ödülü ile ödül-
lendirilecek. Çumra Belediye Başka-
nı Dr. Mehmet Oğuz bugün gerçek-
leştirilen sınav merkezlerini ziyaret 
ederek sınava müracaat edenlere 
başarılar diledi. Diriliş Anneleri Te-
mel Dini Bilgiler sınavına katılan 
Anne ve anne adaylarının heyecanı 
yüzlerinden okunuyor. Çumra Be-
lediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’a 
böyle bir organizasyon ve düşünce 
için teşekkür ettiler.  Bugün düzen-
lenen sınav sonuncunun 15 gün 
içerisinde açıklanarak ilan edileceği, 
Sınav sonucunun açıklanmasından 
sonra düzenlenecek olan ödül töre-
ninde ise Diriliş Gençliği sınavında 
ödül kazanan ve Diriliş Annelerin-
den ödül kazananların ödülleri tak-
tim edilecek.
n HABER MERKEZİ

Karatay'da mobil taziye 
aracı hizmete girdi

Gazeteci Rıza Poçan 
dualarla defnedildi

Karatay Belediyesi sosyal be-
lediyecilik alanındaki projeleriyle 
vatandaşların mutluluklarına ortak 
olurken acı günlerinde de yanların-
da oluyor. Karatay Belediyesi'nin, 
hizmete sunduğu mobil taziye ara-
cı vatandaşların acılı zamanlarında 
cenaze işlemlerini hızlandırarak ve 
sıkıntı çekmemelerini sağlayarak 
zor günlerinde yanlarında olacak. 
Mobil taziye aracı hakkında bilgi 
veren Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli; "Bize göre be-
lediyecilik doğumdan ölüme kadar 
tüm alanlarda vatandaşa hizmeti 
gerektiriyor. Biz de vatandaşla-
rımızın iyi günlerinde yanlarında 
olduğumuz gibi, acılı günlerinde 
de beraber olmaya gayret göste-
riyoruz. Bu kapsamda hemşehri-
lerimizin sevinçlerini paylaşmak 
amacıyla, Sağlık İşleri Müdürlüğü 
ekiplerimiz "Hoş Geldin Bebek" 
projesi kapsamında Karatay'ın yeni 

sakinlerini evinde ziyaret ederek 
ailelerimizin mutluluklarına ortak 
oluyor. Yeni mobil taziye aracımız-
la da hemşehrilerimizin acılarını 
paylaşarak yanında olmaya devam 
edeceğiz. Daha önce çadır kurarak 
hemşehrilerimize yardımcı oluyor-
duk. Şimdi mobil taziye aracımızı 
da hemşehrilerimizin hizmetine 
sunduk. Hemşehrilerimizin bir ta-
lepte bulunması halinde hangi Ma-
halle olursa olsun doğrudan evle-
rine giderek hizmet vereceğiz. Her 
mevsim şartlarına uygun fonksi-
yonel bir araç. 30 kişinin ağırla-
nabildiği bir kapasiteye sahip olan 
mobil taziye aracımızın içerisinde 
bulunan ses sistemleri sayesinde 
rahatlıkla Kur'an okunabilecek ve 
dua edilebilecek. Taziye aracımız 
görevini tamamladıktan sonra top-
lanıp, temizlenerek diğer günler 
için hazır hale getirilecek" dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya basınının emektarların-
dan Sorgu Gazetesi Sahibi Gazete-
ci Rıza Poçan (64)  yaşında geçirdiği 
kalp krizi sonucu vefat etti. Gaze-
teci Rıza Poçan  Altınekin'ın Akköy 
Mahallesi'nde öğle namazına mü-
teakip kılınan cenaze namazının 
ardından son yolcuğuna uğurlandı. 
Cenaze namazına Poçan ailesinin 
yakınları, sevenleri ve dostları ile 
meslektaşları katıldı. Yenigün Ga-
zetesi olarak merhum Rıza Poçan'a 
Allah'tan rahmet, yakınlarına da 
sabr-ı cemil niyaz ederiz.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ilgın ve Kadınhanı 
ilçelerinde yatırımları inceleyerek esnafları ziyaret etti, ilçe sakinleriyle buluştu

'Yerli ürün kullanımında
hassasiyet göstermeliyiz'

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe 
buluşmaları kapsamında Ilgın ve 
Kadınhanı ilçelerinde yatırımları 
inceleyerek vatandaşlarla buluştu.  
İlk olarak Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından tamamlanan Ilgın Şehit Ali 
Gümüş İmam Hatip Ortaokulu’nda 
Medeniyet Okulu açılış programına 
katılan Başkan Altay, yine Büyük-
şehir tarafından okula kazandırılan 
çim sahada çocuklarla birlikte maç 
yaptı. 

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet 
Karahan ile birlikte sınıfları ziyaret 
ederek Medeniyet Okulu kapsamın-
da okula kazandırılan Z Kütüphaneyi 
inceleyen Altay, yeni eğitim öğretim 
yılının hayırlı olmasını diledi. Öğren-
cilerin anne ve babalarını uyararak 
okul alışverişinde yerli ürün kulla-
nımına dikkat etmesini isteyen Baş-
kan Altay, “Sadece okul alışverişin-
de değil, bütün alışverişlerde yerli 
ürünleri kullanmaya dikkat edelim. 
Sizler anne babalarınızı uyarırsanız 
evlerde bir hassasiyet oluşur. Sizler-
den umutluyuz. Hep birlikte Türki-
ye’yi daha ileri götürmek için gayret 
etmemiz lazım” dedi. 

Daha sonra, Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından prestij cadde düzen-
lemesi yapılan Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi’nde incelemelerde bulunan 
Altay, “Yeni Büyükşehir Yasası son-
rası Ilgınımıza 4,5 yılda 115 milyon 

liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu-
nun önemli bir kısmı prestij cadde 
yapımı. Yaklaşık 15 milyon liralık 
maliyetle 8 kilometre uzunluğunda 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin kap-
lama işlemi tamamlandı. Son etapta 
tretuvar işlemlerini yapıyoruz. Böy-
lece Ilgınımız çok güzel bir caddeye 
kavuşuyor. Hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” diye konuştu. 

BAŞKAN ALTAY KADINHANI’NDA
 İLÇE SAKİNLERİYLE BULUŞTU 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, Ilgın İtfaiye 
Merkezi’ni de ziyaret ettikten sonra 
Kadınhanı’na geçti. Kadınhanı esna-
fını ziyaret ederek muhtarlar ve ilçe 

halkıyla buluşan Başkan Altay, Yeni 
Büyükşehir Yasası sonrası Kadınha-
nı’na 110 milyon liranın üzerinde 
yatırım yaptıklarını belirterek, yapıl-
ması gerekenlerin de en kısa sürede 
gerçekleştirileceğini söyledi. Tür-
kiye’nin içinde bulunduğu ekono-
mik saldırıyı kısa sürede aşacağına 
inandıklarını belirten Altay, bunun 
için hep birlikte gayret göstermek 
gerektiğini dile getirdi. 

Altay, ilçe sakinlerinin Aşure 
Günü’nü de tebrik etti. Şakir Ersoy 
Ortaokulu’nda Medeniyet Okulu 
dönem açılışına katılarak sınıfları ve 
okula kazandırılan Z Kütüphaneyi 
ziyaret eden Başkan Altay, çocuk-

lara çeşitli hediyeler verdi. Altay, 
Medeniyet Okulu kapsamında okula 
gelen Bilim TIR’ında da inceleme-
lerde bulundu. 

Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 
Kadınhanı Şube Müdürlüğü’nü de 
ziyaret ederek Kadınhanı İtfaiye 
Merkezi inşaatında da inceleme-
lerde bulunan Başkan Altay, itfaiye 
hizmetlerinin ihtiyaç duyulduğunda 
en kısa sürede en hızlı müdahaleyi 
gerektirdiğini söyledi. Kadınhanı İt-
faiye Merkezi’ni yenilediklerini kay-
deden Altay, 1,6 milyon liraya mal 
olacak yatırımın en kısa sürede ta-
mamlanacağını vurguladı.
n HABER MERKEZİ 

Diriliş Anneleri sınav heyecanı yaşadı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe buluşmaları kapsamında 
Ilgın ve Kadınhanı ilçelerinde yatırımları inceleyerek vatandaşlarla buluştu.
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3-16 yaş aralığındaki çocuklara 
özel olarak yaptırılan ve onların yaş 
gruplarına uygun olarak yönetilen 
ve uygulanan bir metodolojiye sa-
hip olan Cross ActıonKıds, çocuklar 
için sağlıklı ve kaliteli yaşamı hedef-
liyor. Cross ActıonKıdsortamında 
çocuklar, ölçülebilen sonuçlar veren 
eğlenceli ve merak uyandıran eg-
zersizlere dâhil oluyorlar. Spor adına 
Konya’da en büyük eksikliklerden 
birinin yetenekli olan her çocuğun 
spor yapıp, yeteneksiz olan çocukla-
rın ise hareketsiz kalması olduğunu 
söyleyen ve bunun üzerine Cross 
Action Kids’i açtıklarını dile getiren 
Cross Action Yetkilisi Birsen İvgen, 
Croos Action Kids hakkında bilgiler 
verdi. İvgen, “Biz  çocuklarınsadece 
hareket etmelerini istiyoruz. Hare-
ket etmelerini istediğimiz için, bize 
haftada 2 gün 1’er saat ayırmaları 
yeter. Böylelikle obezitenin önüne 
geçmeyi de hedefliyoruz. Ben ve or-
tağım Özlem Pala ile burada aktifiz.  
Antrenörlerimiz mutlaka dereceleri 
olan, milli takım bazına yükselmiş, 
bu konu ile ilgili sertifikalarını en az 
2. Kademede tamamlamış özellikte” 
dedi. 

“ÖNCELİKLERİ, SAĞLIKLI VE 
KALİTELİ YAŞAM OLMALI”

Cross Action Yetkilisi Birsen İv-
gen,Cross Actıon hakkında bilgiler 
verdi. İvgen sporu eğlence ile har-
manladıklarını ifade ederek sözleri-
ne şu şekilde devam etti: “13 yıldır 
Konya’da yaşıyorum. Spor adına 
Konya’da gördüğüm en büyük ek-
sikliklerden biri yetenekli olan her 
çocuğun spor yapıp, yeteneksiz olan 
çocukların ise hareketsiz kalmasıydı. 
Onlara yönelik hiçbir faaliyet yapıl-
mıyordu. Yetenekli öğrenciyi her 
branşa yönlendirebilirsiniz ama bu-
rada hiç yeteneği olmayan çocukları, 
teknolojiye bağlayan bir hayat stan-
dardı devam ediyor. Bu çocukları 
hareket ettirmek amacıyla bir uy-
gulama yapmamız gerekiyordu ve 
Cross Actıon’u Konya’ya getirmeye 
karar verdik. Cross Actıon, 3-16 yaş 
aralığında ki çocuklara özel olarak 
yaptırılan ve onların yaş gruplarına 
uygun olarak yönetilen ve uygu-
lanan bir metodolojiye sahip olup, 
“güç-kondisyon” bağlantısını esas 
alan bir program bütünüdür. Ergen-
lik döneminde ki çocukların birçoğu 
şuan ya psikologlarda ya da diyetis-
yenlerde. Spor en son düşünülüyor. 
Biz asıl burayı hedef aldık. Burada da 
en çok dikkat ettiğimiz şey, eğlenceli 
hale getirmek oldu. Hareket eğitim-
lerimizi eğlenceli şeylerle harmanla-
yarak güzel bir ders içeriği hazırla-
dık. Önceliklerinin sağlıklı ve kaliteli 
yaşam olması gerekiyor”

“HAFTADA 3 GÜN FİZYOTERAPİST 
BULUNDURUYORUZ”

Haftada 3 gün salonda fizyote-

rapist bulundurduklarını ifade eden 
İvgen, okul programlarına göre za-
manları ayarladıklarını belirterek, 
“Günümüzde tam zamanlı okullar 
daha çok talep ediliyor. Bundan do-
layı çocuklarımızda ancak akşam 
5’ten sonra vaktini değerlendire-
biliyor. Bu yüzden aktif ve müsa-
bık spor yapan öğrencilerin hepsi 
günde en az 2 saat zaman ayırmak 
zorunda. Ama biz sadece hareket 
etmelerini istiyoruz. Hareket etme-
lerini istediğimiz için, bize haftada 
2 gün 1’er saat ayırmaları yeter. 
Bu alışkanlık vücuda oturacağı için 
daha sonraki zamanlarda ilaveler 
yapabiliyoruz. Mesela hedef, fazla 
kilolardan kurtulmaksa önce bedeni 
buna alıştırıyoruz daha sonra okul 

programına göre saatleri ve günleri 
fazlalaştırabiliyoruz. Hafta içi saat 
5’ten sonra gruplarımız var. Cumar-
tesi’de sabah 10’da başlayıp akşama 
kadar her saat değişen gruplarımız 
var. Seanslarımız 1’er saat ama ak-
tif olarak 1’er saat. Bu seanslarda 
da çocuğun yaşına göre değişen 
programlar var. Programlarımız her 
haftada değişiyor. Örneğin; omur-
lara yönelik, duruş bozukluklarına 
yönelik, düztaban ve x bacak gibi 
rahatsızlıkları da fizyoterapistimiz 
aracılığı ile tespit edersek, ona yöne-
lik çalışıyoruz. Amacımız devamlılığı 
sağlayarak çözüm bulmak ve bunun 
da velilerin görmesini istemek. Me-
sela hiçbir spor okulu fizyoterapist-
le veri vererek çalışmıyor. Ama biz 
fizyoterapistimizi haftada 3 gün bu-
lunduruyoruz. Çocuğu gözlemleme 
şansınız var” diye konuştu. 

“SPORUN DIŞINDA EĞİTİME DE 
ÖNEM VERİLİYOR”

Çocuklara, sporun dışında aklı 
ve zeka oyunları ve İngilizce eğitimi 
verdiklerini dile getiren İvgen cüm-
lelerini şu şekilde aktardı: “3 tane 
eğitmenimiz var. Ben ve Özlem Ha-
nım da burada aktifiz.  Antrenörle-
rimiz mutlaka dereceleri olan, milli 
takım bazına yükselmiş, bu konu ile 
ilgili sertifikalarını en az 2. Kademe-
de tamamlamış özellikte. Dışarıdan 
katılan ders ücretli antrenörlerimiz-
de var. CrossActıon dışında diğer 

eğitim atölyelerimizi de hayata ge-
çiriyoruz. Cross Actıon planlanırken, 
akıl ve zeka oyunlarının mutlaka 
içinde olması gerektiği söylenmiş. 
Bedensel olarak siz fiziğinizi çalıştı-
rarak yatırım yapıyorsunuz ama be-
yin frekanslarını harekete geçirecek, 
strateji üretecek bir şeyler lazım. Bu-
nun en güzel yanı akıl ve zeka oyun-
ları lego. Biz bunun odasını yaptık 
ve her yaşa göre farklı oyunlar aldık. 
Akıl ve zeka oyunlarımızda ciddi içe-
riği olan oyunlar var. O yüzden bize 
kayıt olan üyelerimiz, aynı zamanda 
lego veya akıl-zeka oyunları dersine 
girebilir. Bir dil kursu ile de anlaş-
mamız bulunuyor. Oradan yabancı 
hocalarımız geliyor ve Cross Actıon 
derslerini İngilizceye çevirerek ya-
pıyorlar. İngilizceyi çocuklara oyun 
yolu ile öğretiyoruz. Bundan dolayı 
kelime hazineleri daha çok artıyor.
Ayrıca yetişkinlere de bir program 
var. Buraya üye olan çocuklarımızın 
aileleri çok ilgi gösterdi. İlerleyen za-
manlarda onlara da eğitim vermeye 
başladık. Aile ve çocuk aynı saat içe-
risinde ders alıp çıkabiliyorlar. Eğit-
men ve mekan olarak bu donanıma 
sahibiz. Telefon ve tableti spora ge-
len çocukların kullanması yasak. Ço-
cuklar geldikleri zaman telefonlarını 
öğrenci işlerimize teslim ediyorlar. 
Buradayken vakitlerini aktif olarak 
sporla geçirsinler istiyoruz”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Programı uluslararası platformda hazırlanan ve sağlıklı bir yaşam hedefleyen Cross ActıonKı-
ds faaliyetlerine devam ediyor. Cross Action Kids Konya Yetkilisi Birsen İvgen, “Çocukların sa-
dece hareket etmelerini istiyoruz. Böylelikle kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sahibi olacaklar” dedi

‘Çocukların hareketsiz 
kalmasını istemiyoruz’

 Cross Action Yetkilisi Birsen İvgen
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Spor Toto Süper Lig’de ilk 5 haftada rakip fileleri 5 kez havalan-
dıran Fenerbahçe’de gollerin tamamını yabancı futbolcuların atması 
dikkat çekti. Sezona, yeni yönetim ve yeni hocayla birlikte giren Fener-
bahçe, ilk 5 haftada 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle kendisine 11. sırada 
yer buldu. Sarı-lacivertliler, ligin başından bu yana attığı 5 golü de 
yabancı futbolcuların atması dikkat çekti. Süper Lig’in ilk haftasında 
sahasında Bursaspor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de golleri Al-
Nasr’a transfer olan Giuliano ve Al-Ahli’ye giden Josef atarken, Kay-
serispor mücadelesinde ise gollerini Ayew ve Slimani kaydetmişti. 
Geçtiğimiz hafta Konya’da oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde 
de sarı-lacivertlilerin golünü Eljif Elmasîn atmasıyla Fenerbahçeli yer-
li futbolcular golle tanışamamış oldu. 
n İHA

Fenerbahçe’nin 
golcüleri yabancılar

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Akhisarspor ile 
oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Flor-
ya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde 
gerçekleştirilen idmanda futbolcular, gruplar halinde turnuva usulü 
ayak tenisi oynadı. Antrenman, yenilenme ve soğuma hareketlerinin 
ardından sona erdi. Antrenman öncesi, yardımcı antrenör Levent Şa-
hin ve futbolculardan Martin Linnes’in doğum günü kutlandı. Galata-
saray, Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün saat 11.00’de 
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla de-
vam edecek. 
n İHA

Galatasaray’da 
Akhisarspor hazırlıkları

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda kar-
şılaşacağı E. Y. Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Spor 
Toto Süper Lig’in 6. haftasında Çaykur Rizespor, cumartesi günü saat 
13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Evkur Yeni Malatyaspor’a ko-
nuk olacak. Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarının Rize etabını 
bu sabah saatlerinde, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, teknik sorumlu 
Mehmet Ali Karaca yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayarak, 
Malatya seyahatine başladı. 

Karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Mustafa Öğretme-
noğlu yönetecek. Öğretmenoğlu’nun yardımcılığını ise Murat Ergin 
Gözütok ve Mustafa Sönmez yapacak. 
n İHA

Çaykur Rizespor’da 
Malatya hazırlıkları bitti

Evkur Yeni Malatyaspor’da geçen 
ay içerisinde açılan lisanslı ürün satışı 
mağazasında ürünlere yoğun ilgi göste-
rildiği belirtildi. 

Malatya Park AVM’deki satış ma-
ğazasına özellikle başka illerden gelen 
Malatyalıların büyük ilgi gösterdiği, 
mağazanın zaman zaman bu taleplere 
karşılık vermede zorlandığı ifade edildi. 
Aksesuardan, süs eşyasına kadar bir 
çok ürünün satıldığı mağazanın kısa sü-
rede büyük ilgi gördüğünü belirten sarı 
kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi 
Aziz Yalçınkaya, “Malatyalılar hem ku-
lübe destek çıkıyor hem de mağazadan 
alışveriş yapıyor. Kışlık ürünler başta ol-
mak üzere şapka, atkı, anahtarlık, eşof-
man, şort, tişört, forma, en çok tişört ve 
forma satışı yapılıyor. Genelde insanlar 
sarı-kırmızı ve sarı-siyah takım forma-
larını satın almayı tercih ediyor. Talebi 
karşılayamadığımız günler de oluyor. 

Mağazamıza gelen taraftarlar hiçbir 
şekilde ürünün fiyatını bile sormadan 
beğenip kabinde deniyor, beğendiyse 
ödemesini direkt yapıyor. Kendi şehri-
nin takımına, kulübüne destek olmak 
için gelip ürün aldıklarını ifade ediyor. 
Talebe göre ürünleri getirip Malatyalıla-
rın beğenisine sunarak satın almalarını 

kendi takımlarına sahip çıkmalarını sağ-
lıyoruz” dedi. 

Futbolculardan kampanyaya destek 
Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor’da 

‘Lisanslı ürün al takımına sahip çık’ 
kampanyasına sarı kırmızılı oyuncular-
dan da destek geldi. Golcü Khalid Bou-
taib, kaleci Fabıan Fornolle ve orta saha 

oyuncusu Michael Pereira mağazadan 
forma alarak kampanyaya destek verdi. 

ERKAN KAŞ’A KULÜBE 
YOLU GÖZÜKTÜ

Evkur Yeni Malatyaspor’da sezon 
başında Kayserispor’dan transfer edilen 
Erkan Kaş, ilk forma giydiği Beşiktaş 
maçında yaptığı hatalar ve performan-
sıyla eleştirilerin hedefi oldu. 

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Di-
rektör Erol Bulut’un Erkan Kaş’ı kesip, 
yerine sakatlığı düzelen Rahman Buğra 
Çağıran’ı oynatmayı planladığı öğre-
nildi. Beşiktaş karşısında yenilen ikinci 
golde adamını kaçıran tecrübeli fut-
bolcu, maç sonrası eleştirilerin hedefi 
oldu. Bulut’un Erkan’ı kötü performansı 
nedeniyle bu hafta kulübeye çekip, ye-
rine sakatlığı düzelen Rahman Buğra’yı 
oynatmayı planladığı, bu düşüncesini 
de genç oyuncuyla paylaştığı öğrenildi. 
n İHA

Yeni Malatyaspor lisanslı ürün mağazasına yoğun ilgi

Bursaspor, Spor Toto Süper 
Lig’in 6. haftasında sahasında kar-
şılaşacağı Başakşehir’i mağlup 
ederek ligdeki ilk galibiyetini alma-
yı hedefliyor. Spor Toto Süper Lig’in 
6. haftasında Bursaspor, bugün 
sahasında Medipol Başakşehir’i 
konuk edecek. Lige 1 mağlubiyet 
ve 4 beraberlikle başlayan yeşil-be-
yazlılar, seyircisinin desteği ile ilk 
galibiyetini almak istiyor. Geride 
kalan 5 haftada turuncu-lacivertli 
ekibin ise 4 galibiyet 1 mağlubiyeti 
bulunuyor. 

SÜPER LİG’DE 23. RANDEVU 
İki takım yarın oynayacakları 

karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 
23. kez mücadele edecek. Daha 
önce oynanan 22 müsabakada ye-
şil-beyazlılar 7 kez sahadan gali-

biyetle ayrılırken, 9 mücadele ise 
Başakşehir’in üstünlüğü ile sonuç-
landı. 6 karşılaşmada ise kazanan 
taraf çıkmadı. Bursa’da oynanan 10 
lig maçında ise yeşil-beyazlı ekip 
rakibine galibiyetlerde 5’e 3 üstün-
lük sağladı. Geriye kalan 3 karşılaş-
ma ise beraberlikle noktalandı. 

BURSASPOR 6 MAÇTIR 
YENEMİYOR 

Yeşil-beyazlı ekip, İstanbul 
ekibi ile çıktığı son 6 maçta da ga-
libiyet elde edemedi. Bu maçlarda 
5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan 
Bursa temsilcisi, turuncu-lacivertli 
takıma karşı son galibiyetini 2014-
2015 sezonunda Bursa’da oynanan 
karşılaşmada 4-1’lik skorla almıştı. 

BURSASPOR’DA 18 
BİN KOMBİNE SATILDI

Bursaspor’da bu sezon 18 bin 
163 adet kombine satıldığı açıklan-
dı. Bursaspor’un 2 Temmuz itiba-
riyle satışına başlanan 2018-2019 
sezonu kombinelerinin satışı sona 
erdi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan 
açıklamada, “2 Temmuz-18 Eylül 
tarihleri arasında toplam 18 bin 
163 adet kombine satılmış olup, 
kombine biletlerimize ilgi gösteren 
taraftarlarımıza teşekkür ederiz” 
denildi. Bursaspor’da GOLDSİT 
1963 Tribünü 270, VIP 1. Balkon, 
244 VIP 2. Balkon 41, Batı Alt Tribü-
nü 671, Doğu Alt Tribünü 2 bin 799, 
Doğu Üst Tribünü 3 bin 911, Tofaş 
Tribünü 4 bin 424, Güney Kale Ar-
kası 5 bin 793, toplamda ise 18 bin 
163 kombine satıldı. 
n İHA

Bursaspor’un Başakşehir karşısında hedefi ilk galibiyet

Trabzon’da geçen 
sezon endişesi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımın geçtiğimiz sezon yaşadığı 
endişenin izlerini takım üzerinden silmeye çalışıyor. Sık sık oyuncularıyla bir araya gelen dene-

yimli teknik adam, karamsar havayı Göztepe galibiyetiyle dağıtmayı amaçlıyor

Spor Toto Süper Ligin 6. haftasın-
da sahasında Göztepe’yi konuk edecek 
olan Trabzonspor’un, ilk 5 haftada aldığı 
sonuçlar geçtiğimiz sezonu hatırlatması 
endişeye yol açtı. Bordo-mavili takım, 
geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı güç-
lü isimlerle sezona 2-1’lik Konyaspor 
galibiyetiyle büyük umutlarla başlamış, 
deplasmanda ise Fenerbahçe ile 2-2 
berabere kalarak gelecek adına umut 
vermişti. Bu maçın ardından yine dep-
lasmana çıkan Karadeniz ekibi, Göz-
tepe’ye 3-2 mağlup olmuş evinde ise 
Gençlerbirliği’ni 3-1 ile geçerek, dep-
lasmanda Başakşehir ile 2-2 berabere 
kalmıştı. Trabzonspor, bu maçın ardın-
dan sahasında 3-0 önde getirdiği Alan-
yaspor maçını ise 4-3 kaybetti. Söz ko-
nusu haftalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik 
ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. 

BU SEZONDA DA BENZER TABLO 
Bordo-mavililer bu sezonda da 

benzer bir tablo ile karşı karşıya kalmış 

durumda. Ekonomik sıkıntılara rağmen, 
kadrosunda bulundurduğu yıldız isimle-
rin yanına mütevazi bütçelerle transfer-
ler yapan Trabzonspor, sezona 2-0’lık 
Başakşehir mağlubiyetiyle başladı. 
Evinde ise Sivasspor’u 3-1’le geçen 
bordo-mavililer deplasmanda ise Anka-
ragücü ile 2-2 berabere kaldı. Sahasın-
da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Gala-
tasaray’ı 4-0 yenerek flaş bir skora imza 
atan Trabzonspor, beklentileri yukarı 
çekerken, Alanyaspor deplasmanında 
aldığı 1-0’lık mağlubiyet ise geçtiğimiz 
sezonun endişesine yol açtı. Bordo-ma-
vililer ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlu-
biyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan 
topladı. 

KARAMAN ENDİŞEYİ 
DAĞITMAKTA KARARLI 

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal 
Karaman, bordo-mavili takımın geçtiği-
miz sezon yaşadığı tablonun bir benzeri-
ni bu sezon da yaşama endişesi üzerine 

harekete geçti. Bu yönde oluşturulmak 
istenilen havayı dağıtmakta kararlı olan 
tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla sık 
sık bir araya gelerek toplantılar yapıyor. 
Karamsar havayı Göztepe ile oynana-
cak maçı kazanarak dağıtmayı planla-
yan Karaman, bütün oyuncularından 
daha çok sorumluluk almalarını istedi. 

KARAMAN’IN GÖZÜ 
BURAK YILMAZ’DA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal 
Karaman, maç eksiği nedeniyle Alan-
yaspor ile oynanan maçın kadrosuna 
dahil etmediği golcü oyuncu Burak Yıl-
maz’ı yakından takip ediyor.

Bu sezon attığı gollerle değil, 
Trabzonspor’u, alacaklarından dolayı 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şi-
kayet etmesiyle gündeme gelen Burak 
Yılmaz, bu sezon sadece 27 dakika for-
ma giyebildi. Bordo-mavili yönetim ile 
polemik yaşayan golcü oyuncu aradaki 
buzları eritse de tam anlamıyla kırgın-

lıklar giderilmiş değil. Yaşanan süreç 
nedeniyle yönetimi, Ünal Karaman’ı 
ve taraftarları üzen golcü oyuncu Spor 
Toto Süper Ligin 6. haftasında Göztepe 
ile oynanacak olan müsabakayı iple 
çekiyor. Maç eksiği nedeniyle Aytemiz 
Alanyaspor maçında riske edilmek is-
tenmeyen oyuncu tamamen iyileşmiş 
durumda. 

YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR 
Alanyaspor mağlubiyetinin ardın-

dan Spor Toto Süper Ligin 6 haftasında 
sahasında Göztepe’yi konuk edecek 
olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle 
ayrılmayı hedeflerken, yönetimle ya-
şadığı polemik sonrası yeni bir sayfa 
açmak isteyen Burak Yılmaz’da zorlu 
karşılaşmaya sıkı hazırlanıyor. İdman-
larda istekli görüntüsüyle dikkat çeken 
oyuncu atacağı gollerle yeniden kendi-
ni göstererek aradaki buzları tamamen 
eritmeyi hedefliyor. 
n İHA
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Uluslararası Dağ Bisikleti 
Şampiyonası MTB Cup ve Ma-
raton Serisi, 22-23 Eylül tarih-
lerinde “Temiz Bir Dünya İçin 
Pedal Çevir” temasıyla Sakarya 
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde ger-
çekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Beledi-
yesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Dairesi Başkanı Orhan Bayrak-
tar, yaptığı yazılı açıklamada, 
uluslararası alanda önemli bir 
organizasyona ikinci kez ev sa-
hipliği yapmaktan mutluluk duy-
duklarını belirtti. 

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde 
ilk kez yarış düzenleneceğini, 
tesisin şu an yarışlara hazır-
landığını bildiren Bayraktar, 
“Şampiyonaya bu yıl yaklaşık 30 

ülkeden 250 sporcu katılacak. 
Bu sporcular arasında ünü dün-
ya çapına yayılmış olanlar var. 
Büyükşehir bisiklet takımımız-
dan sporcularımız da yarışlara 
katılacak. Organizasyonlar sa-
dece ülkemizde değil, uluslara-
rası alanda da yayın anlamında 
takip edilecek. İki gün sürecek 
organizasyonda yurt içi ve yurt 
dışından gelecek misafirlerimi-
zi en iyi şekilde ağırlayacağız.” 
ifadelerini kullandı.

Bayraktar, organizasyonun 
ilk gününde MTB Cup mücade-
lesinin gerçekleştirileceğini ak-
tararak, şunları kaydetti:

“Yarışlar elit erkekler, elit 
kadınlar, genç erkekler ve genç 
kızlar olmak üzere 4 farklı kate-

goride yapılacak. 4 bin 300 ki-
lometre uzunluğundaki parkur, 
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde ger-
çekleştirilecek. 23 Eylül Pazar 
günü ise maraton yarışlarının en 
üst seviye kategorisi olan Dün-
ya Dağ Bisikleti Maraton Serisi 
yarışları gerçekleştirilecek. Elit 
erkekler ve elit kadınların katı-
lacağı yarışlar, 88 kilometrelik 
parkurda gerçekleştirilecek. 
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden 
başlayıp Serdivan istikametinde 
devam edecek parkur yine baş-
langıç yerinde son bulacak. Tüm 
takım ve sporculara başarılar 
diliyorum. Vatandaşlarımızı da 
hafta sonu gerçekleştirilecek bi-
siklet şölenine davet ediyorum.”
n AA

Bedensel Engelliler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, 
12-21 Ekim tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek. Şampiyo-
nayı Konya’yı ve Türkiye’yi temsilen daha önce elde ettiği ba-
şarılar ile birçok madalya kazanan Yılmaz Fazıloğulları da ka-
tılacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan 
(TBESF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Türkiye’yi 
21 sporcu temsil edecek. Dünya Bilek Güreşi Federasyonu 
(WAF) tarafından organize edilecek şampiyonada kategori-
lerinde mücadele edecek Türk sporcular şöyle: Erkekler (Sağ 
ve sol kol): 55 kilo: Mehmet Kaya ve Sezer Uslucuk, 65 kilo: 
Muhammed Safa Bakan, 75 kilo: Gökhan Seven, +75 kilo: 
Ümit Burunlular ve Şaban Mazak. Kadınlar (Sağ ve sol kol): 
65 kilo: Leyla Gökalp Koca, +65 kilo: Meryem Yıldırım. Ayakta 
yarışacak sporcular: Erkekler (Sağ ve sol kol): 60 kilo: Muhar-
rem Bektaş, 70 kilo: Kenan Eroğlu, 80 kilo: Ahmet Bozdemir, 
80 kilo: Yılmaz Fazıloğulları, 90 kilo: Murat Cırık, +90 kilo: Ol-
cay Avşar. Kadınlar (Sağ ve sol kol): +65 kilo: Zeynep Yılmaz. 
Bedensel Engelliler 21 Yaş Altı Gençler: Erkekler (sağ ve sol 
kol): 55 kilo: Şehmus Ertem, +55 kilo: Fatih Kamuz, Bedensel 
Engelliler Ampute: Erkekler: 80 kilo: Arif Başar Durak (sağ 
kol), 85 kilo: Celali Bulut (sol kol), 85 kilo: Candoğan Gümüş 
(sağ kol), +85 kilo: Ahmet Burak Eryılmaz (sağ kol).
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Konyalı sporcu şampiyonaya katılacak

Anadolu Selçukspor 
kazanmaya gidecek
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör Tayfun Türkmen açıklama-

larda bulundu. İlk 3 haftada üç beraberlik alan yeşil beyazlı takımın hocası Türkmen, deplas-
manda oynanacak olan Sivas Belediyespor maçına kazanmak için gideceklerini belirtti

Ligdeki ilk üç maçından da beraberlik ile ayrılan Yavru Kartal Konya Anadolu 
Selçukspor’da gözler Sivas Belediyespor maçına çevrildi. Takımının son durumu hak-
kında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tayfun Türkmen, eksikleri konusunda 
çalıştıklarını ve Sivas maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. 
Türkmen ayrıca, Türkiye Kupası’nda da Konya’yı en iyi şekilde temsil edeceklerini 
sözlerine ekledi.

SİVAS’A KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ
Konya Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü Tayfun Türkmen yaptığı açıklamada, 

biraz daha zaman ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, “Geride kalan üç haftada üç be-
raberlik aldık. İşin güzel, pozitif yanları var, negatif yanları da var bizim için. Güzel 
yanı kaybetmemiş olmamız.  Fethiye’de 2-0 geriden dönüp puan aldık. Son maçta 
yine 1-0 geriye düştük ama puan almayı başardık. Galibiyeti alacak bir oyunu 
sergiledik. Bunlar işin güzel yanları. Diğer pencereden bakarsak, bugün 6 veya 

7 puanda olabilirdik. Tüm bunları futbolcu arkadaşlarımız ile değerlendiriyo-
ruz. Elbette bunda birçok etken var. Biraz daha zamana ihtiyacımız olduğu 
gerçek. Bizim anlattıklarımızı, istediklerimizi sahaya uygulama konusunda 
genç arkadaşlarımıza zaman gerekiyor. Gelecek adına çok pozitif şeyler 
düşünüyoruz. Her antrenman, her maç yaptıklarımızın üzerine koyduğu-
muz birçok şey var. Bunları arkadaşlarımıza anlattık. Yapmadığımız, ya-
pamadığımız bazı şeyleri onlara gösterdik. Eksikleri tamamlama adına 
çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Cumartesi günü 
deplasmana kazanmak için gideceğiz. Rakip kim olursa olsun bunun 
inancıyla çalışacağız ve hazırlanacağız. Oyuncularımız ile birebir 
görüşmelerimiz, toplantılarımız tamamen bunun üzerine olacak. Bu-
gün hedeflediğimiz maçı kazanalım isterken bir yandan da fiziksel, 

taktiksel ve metal açıdan geleceğe nasıl doğru bir şekilde hazırla-
yabiliriz onun çalışmalarını da yapıyoruz. Sivas deplasmanında 

önemli bir rakip ile karşılaşacağız. Ama oraya kazanmak için 
gideceğiz. İnşallah da sahada olan arkadaşlarımız bunun 
mücadelesini verecek ve iyi bir sonuçla döneceğiz” dedi.

TÜRKİYE KUPASI KAZANAN  BİR ŞEHİRİZ
Ziraat Türkiye kupasında Fatih Karagümrükspor ile 

eşleşmesini de değerlendiren teknik direktör Tayfun Türk-
men, “Prensip olarak her zaman oynayacağımız ilk maçı 

hedef seçip ona hazırlanmak istiyoruz. Oyuncularımız-
dan da bunun istedik. Teknik ekip olarak biz gerekli 
planlamamaları yapacağız. Oyuncularımız ilk maça 
konsantre olacaklar.  Sivas deplasmanından üç gün 
sonra evimizde kupa maçına çıkacağız. Bu şehir için 
kupa önemli. Türkiye kupasını kazanan bir şehiriz 
biz.  Bu anlamda kupada şehrimizi temsil edeceksek 
bunu en iyi şekilde yapmayı isteriz. Fakat Cumartesi 

günü oynayacağımız Sivas Belediyespor maçı birinci 
önceliğimiz. Kupa maratonunda şehrimizi en iyi şekilde 

temsil etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu. 
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Sporcular ‘temiz dünya için’ pedal çevirecek

Çumra’da yatırımlar 
tüm hızıyla sürüyor

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Çumra ilçesinde 
yapılan spor yatırımlarını anlattı. Oğuz, yaptığı açıklamada, 
ilçede 21 halı saha, 3 spor salonu, gençlik merkezi ve yarı 
olimpik yüzme havuzu bulunduğunu hatırlattı. Yapımı devam 
eden 3 bin kişilik şehir stadının son aşamaya geldiğine dik-
kati çeken Oğuz, “Çocuklarımız, gençlerimiz her yaş grubun-
da Konyamızı ve ülkemizi temsil ediyor. Balkan şampiyonu 
olan bisikletçimiz var, tekvandocumuz var, karate takımımız 
var, futbol takımlarımız var. 2017 yılında Konya’yı Türkiye ge-
nelinde temsil eden U17 takımımızdı.” dedi. Oğuz, Çatalhö-
yük Çumra Belediye Spor Kulüp Başkanı Ömer Yıldırım, teknik 
heyet ve sporculara teşekkür ederek, 2018-2019 yılının başa-
rılarla dolu bir yıl olmasını diledi.
n AA

Selçuklu’nun yeni sezon 
formaları belli oldu

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basketbol’un 
yeni sezonda giyeceği formalar belli oldu. Sosyal medya he-
sabından görücüye çıkarılan yeni sezon formalar taraftarın 
beğenisine sunuldu. Lacivert ve beyaz renklerin ağırlıklı ola-
rak kullanıldığı formalar yeni transferler tarafından tanıtıldı. 
Selçuklu Basketbol Takımı’nın yeni sezon formaları Konyalı 
basketbolseverlerin beğenisini topladı.
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Güreşte Türkiye 
dördüncü oldu

Slovakya’da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyo-
nası’nda Türkiye, grekoromen stilde dördüncü sırada yer aldı. 
Trnava kentinde süren organizasyonda grekoromen stil müsa-
bakaları sona erdi. Türk Milli Takımı, 1 altın ve 2 bronz olmak 
üzere elde ettiği 3 madalya ile bu stilde dünya dördüncüsü 
oldu. Grekoromen stilde 4 altın ve 2 bronz madalya kazanan 
İran, dünya birinciliğini elde etti. Rusya, elde ettiği 2 altın ve 
5 bronz madalya ile ikinci sırada yer aldı. Ermenistan ise 1 al-
tın ve 2 bronz madalya ile sıralamada üçüncü oldu. Türkiye’yi 
grekoromen stilde temsil eden güreşçilerden Kerem Kamal 
altın, Erkan Ergen ile Muhittin Sarıçiçek ise bronz madalya 
kazanmıştı.  n AA



RPS

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

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Konyaspor’da 
son rötuşlar

Atiker Konyaspor, dün öğle saatlerinde Kayacık Tesis-
leri’ndede yaptığı antrenmanla Kayserispor ile sezonun 
6.haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları-
na devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı 
antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısın-
ma hareketleri ve 5’e 2 ile başlarken, pas çalışması ile 
sürdü. Oyuncular taktik çalışmanın ardından yapılan şut ve 
gol çalışması ile antrenmanı tamamladı. 
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Deplasman Kartalı!
Son yıllarda başarılarını iç saha performansına borçlu olan Atiker Konyaspor’da 
bu sezon tablo değişebilir. Sezonun ilk 3 iç saha maçında 4 puan toplayan Ana-
dolu Kartalı, deplasmanda oynadığı 2 maçta da aynı puanı hanesine yazdırdı. 
Yeşil beyazlılar, Kayserispor deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılırsa 

deplasman performansı iç saha performansının üstüne çıkacak
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftası bugün 

oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Zor-
lu haftada temsilimiz Atiker Konyaspor , yarın 
deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. 
Saat 18.00’da başlayacak Kadir Has Stadı’nda 
oynanacak ve hakem Cüneyt Çakır tarafından 
yönetilecek. Geçen hafta Fenerbahçe’ye evin-
de 1-0 mağlup olan Konyaspor, zorlu maçını 
kazanarak üst sıralardaki seyrini sürdürmeyi 
amaçlıyor.

DEPLASMAN KARNESİ NETLEŞECEK
Atiker Konyaspor yarın Kayserispor ile oy-

nayacağı zorlu karşılaşmaya hem Fenerbahçe 
mağlubiyetinin telafisi, hem de üst sıralarda 
kalma adına büyük bir eşik olarak bakıyor. 
Yeşil beyazlılar bu zorlu maçtan puan ya da 
puanlar alırsa üst gruptaki yerini sağlamlaştı-
rırken, diğer yandan da deplasman karnesini 
geleneğinin üstüne çıkaracak. Son dönemdeki 
başarılarını iç saha performansına borçlu olan 
Anadolu Kartalı, Kayserispor maçından puan 
ya da puanlar çıkarması durumunda uzun süre 
sünra ilk kez deplasman performansı ev per-
formansının üzerine çıkacak.

İÇERDE DIŞARDA 4
İlk 5 maç sonunda 8 puanda bulunan 

Konyaspor bu puanların 4’ünü iç sahada 
alırken, 4’ünü ise deplasmanda kazandı. Er-
zurumspor’u mağlup eden ve Bursaspor ile 
berabere kalan Konyaspor iç sahadan 3 maçta 
4 puan çıkarabilmişti. Deplasmanda ise Yeni 
Malatyaspor’u mağlup eden ve Antalya dep-
lasmanından 1 puan çıkaran yeşil beyazlılar 2 
maçta 4 puan kazanmayı başarmıştı. Kayseri 
deplasmanından çıkacak puan ya da puanlar, 
6. Hafta sonunda Konyaspor’un deplasman 
performansını ev performanısa göre daha iyi 
hale getirecek.

ZORLU SERİ
Öte yandan Kayserispor’a karşı zorlu bir 

sınav verecek olan Konyaspor’u kritik maçlar 
bekliyor. Kayserispor maçının ardından Gözte-
pe deplasmanına gidecek olan Anadolu Kartalı 
iç sahada ise Beşiktaş’ı ağırlayacak. 
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Spor Toto Süper Lig’in 6. 
Haftasında deplasmanda Kayse-
rispor ile karşılaşacak olan Kon-
yaspor’un zorlu maçını Hakem 
Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın 
yardımcılıklarını Bahattin Duran 
ve Tarık Ongun yaparken maçın 
dördüncü hakemi Volkan Bayars-
lan. Çakır son olarak Şampiyonlar 
Ligi’nde Liverpool’un PSG’yi ağır-
ladığı maçta düdük çalmıştı.  

Spor Toto Süper Lig’in 6. haf-
tasında oynanacak karşılaşmalar-
da düdük çalacak hakemler belli 
oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş 
arasında oynanacak derbiyi Fırat 
Aydınus yönetecek.  Spor Toto 
Süper Lig’in 6. haftasında oyna-
nacak müsabakalarda görev ya-
pacak hakemler açıklandı. Mer-
kez Hakem Kurulu’ndan yapılan 
açıklamaya göre; 21, 22, 23 ve 24 

Eylül tarihlerinde oynanacak maç-
ları yönetecek hakemler şöyle: 

BUGÜN: 20.00 Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor - MKE An-
karagücü: Serkan Çınar, 20.00 
Bursaspor - Medipol Başakşehir: 
Ümit Öztürk 

YARIN: 13.30 Evkur Yeni 
Malatyaspor - Çaykur Rizespor: 
Mustafa Öğretmenoğlu, 16.00 
Kayserispor - Atiker Konyaspor: 
Cüneyt Çakır, 19.00 Trabzonspor 
- Göztepe: Hüseyin Göçek 

23 Eylül Pazar: 16.00 Kasım-
paşa - Aytemiz Alanyaspor: Öz-
gür Yankaya, 19.00 Antalyaspor 
- Demir Grup Sivasspor: Serkan 
Tokat, 19.00 Akhisarspor - Gala-
tasaray: Yaşar Kemal Uğurlu 

24 Eylül Pazartesi: 21.00 Fe-
nerbahçe - Beşiktaş: Fırat Aydınus 
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Kayserispor maçının
hakemi Cüneyt Çakır

Spor Toto Süper Lig’in 6. hafta-
sında oynanacak maçları yönetecek 
hakemler belli oldu. Merkez Hakem 
Kurulu (MHK) tarafından belirlenen ha-
kemlerin isimleri, Türkiye Futbol Fede-
rasyonu (TFF) resmi internet sitesinde 
yayınlandı. Belirlenen isimlere göre 
Cumartesi günü Kayseri’de oynanacak 
Kayserispor-Konyaspor maçını Cüneyt 
Çakır yönetecek. 

Cüneyt Çakır, bugüne kadar 33 
kez Kayserispor maçında düdük çaldı. 
Bu maçlarda Kayserispor, 7 kez ka-
zanırken 14 kez berabere kaldı 12 kez 
de mağlup oldu. Cüneyt Çakır, Kayse-
rispor’un 16 kez iç saha maçında düdük 
çaldı. Sarı Kırmızılılar, sahasında 3 kez 
kazanırken 7 kez berabere kaldı 5 kez 
de mağlup oldu. 

Cüneyt Çakır, Kayserispor ile Kon-
yaspor arasındaki maçlarda da 2 kez 

düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 1 
kez kazanırken 1 kez de berabere kaldı. 
23 Kasım 2008 tarihinde oynanan maç 
0-0 berabere biterken 12 Kasım 2010 
tarihinde Konya’da oynanan müsaba-
kayı ise Kayserispor 1-0 kazanmıştı. 

Son olarak geçen sezon Kayse-
rispor’un sahasında 3-1 mağlup olduğu 

Galatasaray maçını yöneten Cüneyt 
Çakır, Cumartesi günü 3. kez Kayse-
rispor-Konyaspor maçında düdük ça-
lacak. Bu maçta Cüneyt Çakır’a Bahat-
tin Duran ile Tarık Ongun yardımcılık 
yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise 
Volkan Bayarslan olarak açıklandı. 
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Kayserispor Çakır ile
 kazanmakta zorlanıyor

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, Türkiye’nin düzenlemeye aday 
olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için “Tur-
nuvayı düzenleme sırası Türkiye’de olmalı, UEFA’dan değişime oy 
bekliyoruz.” dedi. Türkiye ve Almanya’nın aday olduğu 2024 Avrupa 
Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) ev sahipliğini kazanacak ülke, 
27 Eylül Perşembe günü İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenecek 
organizasyonda açıklanacak.

Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesis-
leri’nde, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Servet 
Yardımcı, “Artık Türkiye zamanı, UEFA’dan değişime oy bekliyoruz. 
Turnuvayı düzenleme sırası Türkiye’de olmalı. Umut ediyorum ki 
UEFA değişim için oy kullanacak ve turnuvayı düzenleme hakkını 
Türkiye’ye verecek.” ifadelerini kullandı.

“BU KEZ FAZLASIYLA HAZIRIZ”
Türkiye’nin bu turnuvaya 4. kez aday olduğunu hatırlatan Yar-

dımcı, şöyle konuştu: “Bu kez biz fazlasıyla hazırız. Çünkü sözleri-
mizin ve yükümlülüklerimizin de ötesine ulaştık. Bu mücadeleyi 
başka bir ülkenin üstlenmesi adına değişim istiyoruz. Rusya, Dünya 
Kupası’nı ilk kez ve en başarılı şekilde düzenledi. Türkiye de niye ilk 
kez ve en başarılı şekilde Avrupa Şampiyonasını düzenleyemesin?”

Türkiye’nin coğrafik konumuna da değinen UEFA Yönetim 
Kurulu Üyesi Yardımcı, Türk Hava Yolları’nın gün geçtikçe büyü-
düğünü ve yaklaşık 200 farklı noktaya uçtuğunu belirterek, 
turnuvanın farklı noktalara da yayılması için bunun 
fırsat olduğunu ve Türkiye’nin her açıdan turnuvayı 
düzenlemeye hazır olduğunun altını çizdi. Servet 
Yardımcı, “Şimdi geleneksel bir Avrupa ülkesi 
yerine Türkiye’nin bu büyük organizasyonu 
düzenleme ayrıcalığını üstlenme zamanı 
olmalı.” vurgusunu yaptı. 

Türkiye ve Almanya’nın UEFA’ya 
adaylık dosyalarını daha önce verdi-
ğini hatırlatan Yardımcı, dosyaların 
incelendiğini ve yarın  değerlen-
dirme sonuçlarını açıklacağını 
belirterek, “Hangi adayın daha 
fazla şansa sahip olduğunu, 
UEFA’nın aday dosyalarının 
değerlendirme sonuçlarını 
açıklayacağı yarın göreceğiz.” 
bilgisini verdi. 
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Servet Yardımcı: Şimdi Türkiye zamanı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasın-
da zirveyi, aynı puana sahip Fransa ile Belçika paylaştı.  FIFA’nın internet 
sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Li-
gi’nde İzlanda’yı 3-0 mağlup eden Belçika, son dünya şampiyonu Fransa 
ile puanını eşitleyerek zirveye ortak oldu.

Fransa ve Belçika’nın bin 729 puanla zirveyi paylaşması, son 25 yıl-
dır uygulanan FIFA sıralamasında ilk kez gerçekleşti. İki ülkeyi, bin 663 
puanla Brezilya takip etti.A Milli Takım, bin 456 puanla 38. sıradaki yerini 
korudu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ekim’de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle: 1. Belçika, 2. Fransa, 3. Bre-
zilya,4. Hırvatistan,5. Uruguay, 6. İngiltere, 7. Portekiz, 8. İsviçre, 9. İs-
panya, 10. Portekiz.   n SPOR SERVİSİ

Zirveyi iki ülke 
birden paylaştı
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