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Daud Khan Sadoza’dan açıklama

Referans Oto Ekspertiz açıldı

“15’inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali”nde, üçüncü 
gününde sahne alan Afganistanlı müzisyen Daud Khan Sado-
za, “Biz buraya gelirken dua ettik ve ilham kendi kendine geldi. 
Kuru aletlerden çıkan ses, sevgiliye olan aşkın sesi” dedi.

Referans Oto Ekspertiz hizmete açıldı. Oto Ekspertiz Genel Mü-
dürü Yakup Karaca, “Arıza tespit cihazı ile yeni sistemlere zarar 
vermeden güvenli ekspertiz hizmeti veriyoruz” dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE
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90 farklı eser
görücüye çıktı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) ve Meram Elektrik Dağı-
tım A.Ş. (MEDAŞ) işbirliği tarafın-
dan gerçekleştiren Konya Sanat 
Etkinlikleri sergisi açıldı. 90 farklı 
eserin bulunduğu sergi 30 Eylül’e 
kadar ziyaret edilebilecek. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Teknik Isıl 
İşlem’den aşure

Teknik Isıl İşlem Sanayi,Ticaret 
Limited Şirketi tarafından vatan-
daşlara aşure ikram edildi. 1.Or-
ganize Saray Camii’nde Cuma 
namazının ardından cemaate aşu-
re ikramında bulunuldu. 
n HABERİ SAYFA 4’TE 

Asım’ın nesli 
yetiştiriliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
önemli bir hizmeti olan Bilgeha-
nelerde Asım’ın Nesli Gençlik 
Kampı tamamlandı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı U. İbrahim Al-
tay, öğrencilerin daha donanımlı, 
bilgili olmaları için çalışmayı sür-
düreceklerini söyledi.
n HABERİ SAYFA 2’DE  

Konya’dan bir ilk
Konya bir ilke 

imza atarak Yılın 
Ahisi ödülünü ka-
zandı. Yılın Ahisi 

seçilen Bozkırlı 
Osman Kalay usta 
ödülünü Cumhur-

başkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay’ın 

elinden aldı

KIRŞEHİR’DE 
KONYA ÖDÜL ALDI

31’nci Ahilik Haftası Kutlamaları kapa-
nış töreni Kırşehir’de yapıldı. Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(KONESO) Başkanı Muharrem Ka-
rabacak ile TOBB Başkan Yardımcısı 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk’ün de hazır bulunduğu tören-
lere bu yıl Konya damgasını vurdu. 
Bozkırlı tahin üreticisi Osman Kalay 
2018 Yılının Ahisi seçilerek ödüllendi-
rildi.

KONYA ADINA 
BÜYÜK BAŞARI

Tören sonrası duygularını dile getiren 
KONESOB Başkanı Muharrem Kara-
bacak, yılın ahisi seçiminde Konya’nın 
ilk kez bir yılın ahisi çıkardığına vurgu 
yaparak, “Konya’mızla ve Konya’mızın 
esnaf sanatkarlarıyla gurur duyuyoruz. 
Konya bu yıl, 81 il arasında yılın ahisi 
seçiminde büyük bir başarıya imza 
attı. Bu önemli başarıda emeği geçen-
lere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
n HABERİ SAYFA 12’DE

TEKNOFEST’te 
Selçuk birinciliği 0504 Aşkın Yaşar 

güven tazeledi 06 Polis Ekinci’ye 
son görev 

‘Konya örnek olacak’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi talimatının 
ardından yıkımına devam edilen eski stadyum ala-
nında incelemelerde bulundu. Örnek bir proje için 
çalıştıklarını belirten Altay, “Bu çok büyük bir viz-
yon” dedi.
n HABERİ SAYFA 11’DE 

TYB’den Yalvaç gezisi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafın-
dan, “Yazılacak çok şeyimiz var” başlığı altında Yal-
vaç’ a gezi düzenlendi. TYB Başkanı Prof. Dr. Hayri 
Erten amaçlarının Konya ve civarını halka tanıtmak 
olduğuna dikkat çekti.
n HABERİ SAYFA 13’TE

MEDAŞ, Elektrik Mühendisleri ve Elektrikçiler Odası 
temsilcileri ile biraraya geldi. Toplantıda konuşan ME-
DAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, MEDAŞ olarak üst 
düzey hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi. 
Uçmazbaş, “Çözüm ortaklarımızla yaptığımız istişare-

ler, Şirketimizi Türkiye’de müşteri memnuniyetinde en 
üst seviyeye taşıdı. Ben inanıyorum ki iletişim her soru-
nu çözer ve birçok sorunu da daha oluşmadan engel-
ler” dedi. 
 n HABERİ SAYFA 2’DE 

Sorunlar istişareyle çözülüyor

Süper Lig temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da galibiyet sevinci 
yaşanıyor. Kayserispor’u 2-0 
yenen Anadolu Kartalı’nda 
Kulüp İkinci Başkanı Selçuk 
Aksoy, Kaptan Selim Ay ve son 
dönemde performansı ile dik-
kat çeken Jens Jonsson açıkla-
malarda bulundu.
n HABERİ SPOR’DA

Konyaspor’da 
keyifler yerinde
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MEDAŞ, çözüm ortaklarıyla biraraya geldi
MEDAŞ, Elektrik Mühen-

disleri ve Elektrikçiler Odası 
temsilcileri ile biraraya geldi. 
MEDAŞ’ın ev sahipliğinde ger-
çekleşen kahvaltılı toplantıya 
MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uç-
mazbaş, Elektrik Mühendisleri 
Odası Konya İl Temsilcisi Sait 
Şahin, Elektrikçiler Odası Başka-
nı Arif Yeşildaş, temsilci yardım-
cıları, mühendisler ve elektrikçi-
ler katıldı.

Toplantıda konuşan Sait Şa-
hin, Genel Müdür Uçmazbaş’a 
organizasyon için teşekkürlerini 
iletti. Üyelerinin diğer dağıtım 
bölgelerinde de iş yaptıklarını 
yalnız MEDAŞ’ın müşteri odak-
lı yaklaşımının mühendisleri ve 
dolayısıyla 6 ildeki vatandaşların 
tamamını ilgilendiren süreçler-
de hızlı aksiyon alıyor olmasın-
dan duyulan memnuniyeti iletti. 
Şahin, “Mühendisler ve elekt-
rikçiler olarak bizler MEDAŞ’ın 
çözüm ortağı olduğumuzu son 
yıllarda yakından hisseder olduk. 
Dileriz bu model (çözüm ortak-
lığı müessesesi) tüm Türkiye’ye 
örnek olur.” dedi.

Toplantının devamında 
Elektrikçiler Odası Başkanı Arif 
Yeşildaş, “MEDAŞ’ın kurumsal 
kültürü, masanın her iki tarafın-

dan bakabilmeyi amaçlıyor. Bu 
hakikaten vatandaşla MEDAŞ 
arasında köprü konumunda olan 
bizler için çok önemli. MEDAŞ’ın 
belirli periyotlarla gerçekleştirdi-
ği bu tür toplantılar, gün içinde 
sürekli temasta olan meslek er-
babı ve MEDAŞ çalışanlarının 
birbirlerini daha iyi anlamalarına 
ve dolayısıyla kaynaşmalarına 
imkan sağlıyor” diyerek toplantı 
için MEDAŞ’a teşekkür etti.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol 
Uçmazbaş ise MEDAŞ olarak, 
müşteri daha azına razı olsa bile 
daima en üst düzeyde hizmet 
vermeyi amaç edindiklerini, bu 
nedenle tüketicilerin ilk irtibat 
noktası olan Elektrikçi ve Elekt-
rik Mühendislerinin her bir geri 
bildiriminin çok önemli olduğu-
nu belirtti. 

Uçmazbaş, “Çözüm ortak-
larımızla yaptığımız istişareler, 
Şirketimizi Türkiye’de müşte-
ri memnuniyetinde en üst se-
viyeye taşıdı. Ben inanıyorum 
ki iletişim her sorunu çözer ve 
birçok sorunu da daha oluşma-
dan engeller” dedi. Katılımcılara 
göstermiş oldukları teveccühten 
ötürü teşekkür ederek sözlerini 
noktaladı.
n HABER MERKEZİ 

Bilgehane Asımın Nesli
Gençlik Kampı tamamlandı

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Medeniyet Okulu kap-
samında öğrencilere yönelik 
hizmet veren Bilgehanelerde 
Asım’ın Nesli Gençlik Kampı 
tamamlandı. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Medeniyet Okulu Projesi 
kapsamında hizmete sunduğu 
Bilgehanelerde eğitim gören 
öğrenciler, yaz tatilinde çok sa-
yıda etkinliğin yanı sıra Asımın 
Nesli Gençlik Kampı’na da ka-
tıldılar. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Bilgehanelere kayıt yaptıran 
öğrencilere yönelik hem ders-
lerine katkı sağlamaları hem de 
tatillerini dolu dolu geçirmeleri 
için etkinlikler düzenlendiğini 
söyledi. 

Öğrencilerin milli ve mane-
vi değerleri öğrenirken; spor, 
faaliyetleri, kültür gezileri, zeka 
oyunları turnuvaları, cami bu-
luşmaları gibi çok sayıda faali-
yete katıldığını kaydeden Altay, 
Asımın Nesli Gençlik Kampı’na 
da katılan öğrencilerin daha 
donanımlı, bilgili ve her alanda 
etkili olmalarına katkı sağlamak 
için çalışmaya devam edecekle-

rini söyledi. 
Mersin’deki Gençlik ve 

Spor Bakanlığı Yıldırım Beya-
zıd Gençlik Kampı’nda Asımın 
Nesli Gençlik Kampı’na katılan 
öğrenciler, Silifke gezisinin yanı 
sıra Cennet-Cehennem Mağa-
rası ile Kız Kalesi’ni de görme 
fırsatı buldu. Sohbet program-
ları da gerçekleştiren öğrenciler 
bol bol denizin tadını çıkardı. 
Öğrenciler ayrıca futbol, bas-
ketbol, voleybol ve okçuluk tur-
nuvalarına da katıldı.
n HABER MERKEZİ

Referans Oto Ekspertiz hizmete açıldı. Oto Ekspertiz Genel Müdürü Yakup Karaca, “Arıza 
tespit cihazı ile yeni sistemlere zarar vermeden güvenli ekspertiz hizmeti veriyoruz” dedi

İkinci el araç alımında 
arızaları güvenli tespit

Referans Oto Ekspertiz, Oto 
Galericiler Sitesi içerisinde dualarla 
açıldı. İkinci el araçların her türlü 
testinin yapılabildiği merkezin açılı-
şına çok sayıda davetli katıldı. 

Referans Oto Ekspertiz Genel 
Müdürü Yakup Karaca, “Araçlar 
üzerinde yeni sistemlerin giderek 
daha fazla kullanılması sebebi ile sa-
dece profesyonel arıza tespit cihazı 
ile yeni sistemlere zarar vermeden 
güvenli ekspertiz hizmeti veriyoruz” 
dedi. 

Bu sayede araç alım satımlarında 
tarafların güvenle alışveriş yapmala-
rının en önemli unsuru olan sağlam 
ya da arıza raporunu güvenle müş-
terilerine sunduklarını belirten Ka-
raca, şunları kaydetti: “Arıza Tespiti 
Ekspertizi Sürekli gelişen otomotiv 
teknolojileri ve araçlarda elektronik 
uygulamaların yaygınlaşması sebe-
biyle test cihazları her geçen gün 
önem kazanıyor. Araçlar üzerinde 
yeni sistemlerin giderek daha fazla 
kullanılması sebebi ile sadece pro-
fesyonel diyagnostik cihazlar ile yeni 
sistemlere zarar vermeden güvenli 
servis hizmeti veriyoruz. Bu sayede 
araç alımlarında birçok sorunu orta-
dan kaldırmış oluyoruz. Haftanın 7 
günü vatandaşlarımızın hizmetinde 
olacağız. İşyerimiz sabah 08:00 ile 
19:30 arasında açık olacak. Firma 
olarak araçların motor testlerini 
karbon testi ile gerçekleştireceğiz. 
Otomobil sektöründe  elde ettiğimiz 
bilgi ve birikimi ile müşterilerimize 
bizlere getirdikleri araçlar hakkında 
detaylı ve güvenilir bir şekilde yön-
lendireceğiz. Üç farklı cihazımız ile 
araçların kontrollerini gerçekleştire-
ceğiz.  Konyalı hemşerilerimize en 
iyi hizmeti verebilmek için elimiz-
den gelen tüm gayreti göstereceğiz. 
Açılışımıza katılarak bizleri yalnız 
bırakmayan herkese teşekkür ede-
riz. Açılışımıza özel 30 Eylül tarihi-
ne kadar geçerli full paket ekspertiz 
89.90 TL.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay
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Hazreti Mevlana’nın 811’inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “15’inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali”nde, üçüncü 
gününde Afganistanlı müzisyen Daud Khan Sadoza sahne aldı. Afganistanlı müzisyen Daud Khan Sadoza ve ekibi büyük beğeni topladı

‘Çıkan ses, sevgiliye olan aşkın sesi’
Hazreti Mevlana’nın 811’inci 

doğum yılı etkinlikleri kapsa-
mında düzenlenen 15’inci Konya 
Uluslararası Mistik Müzik Festi-
vali’nin üçüncü gününde Afga-
nistanlı müzisyen Daud Khan Sa-
doza sahne aldı. Müzikseverlerle 
bir araya gelen Afganistanlı Daud 
Khan Sadoza, Farsça şarkılar ses-
lendirdi. Afganistanlı müzisyen 
Daud Khan Sadoza ve ekibi büyük 
beğeni topladı. Mevlana Kültür 
Merkezi Sultan Veled Salonunda 
gerçekleşen konsere İl  Kültür 
ve Turizm Müdürü Abdüssettar 
Yarar ile çok sayıda yerli ve ya-
bancı sanatsever katıldı. Konser 
sonrasında Yenigün Gazetesine 
açıklamalarda bulunan Afganis-
tanlı sanatçı  Daud Khan Sadoza, 
“Hz. Mevlana’nın  enstrüman ile 
ilgili bir rubaisi var. Bu kupkuru 
odundan, bu kupkuru aletten bu 
muhteşem ses nasıl çıkıyor diye. 
Biz müzisyenler için müzik ilham 
etmek için ilham bekleriz. Ama 
biz buraya gelirken dua ettik ve 
ilham kendi kendine geldi. Kuru 
aletlerden çıkan ses, sevgiliye 
olan aşkın sesi. Dünyanın her ta-
rafında sahne aldım. Festivallere 
katıldık, ama burası dünyanın her 
yerinde yapılan festival ve kon-
serlerden oldukça farklı ve daha 
özel idi. Mistik Müzik Festivalin-
den sahne almaktan ve Konya’da 
bulunmaktan gerçekten çok mut-
luyum. Seyirciler de oldukça gü-
zeldi” ifadelerini kullandı. Kon-
serin artında İl  Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar tara-
fından Afganistanlı sanatçı  Daud 
Khan Sadoza ve ekibine günün 
anısına plaket ve çiçek hediye 
takdim edildi.

DAUD KHAN SADOZAİ

Kabil/ Afganistan’da doğan 
Daud Khan, Rebab eğitimini ül-
kesinin geleneksel folklor tarzı 
kadar klasik tarzının da ünlü re-
bap yorumcusu olan Ustad Mu-
hammad Umar’dan tarafından 
temsil edilen klasik rebap tarzı 
geleneği sadece birkaç sanatçı 
tarafından devam ettirilmekte-
dir. Daud Khan, üstadının özgün 
tarzını muhafazaya etmeye çalış-
maktadır. Bunun yanı sıra ,Daud 

Khan, Hindistan’nın büyük sarod 
üstadı Amjad Ali Khan ile birlik-
te,Rebap soyundan gelen ve bir 
kuzey- Hint enstrümanı olan Sa-
rod2u çalışmıştır. Daud Khan tüm 
Avrupa’da sık sık performans ser-
gilenmekte ve uluslar arası mü-
zik festivallerine katılmaktadır. 
Alman radyo ve televizyon prog-
ramlarında da canlı performnas 
sergileyen sanatçı,1988 ve 1995 
yıllarında iki kez Hindistan’da Us-

tad Hafız Ali Khan ödülü ile onur-
landırılmıştır. Daud Khan Alman-
ya-Köln’de Üstad Amjad Ali Khan 
tarafından kurulan Hint Müzik 
Akademisi’nin de başkanıdır. Bu 
akademide Rebap ve Sarod üs-
tadları’nın öğretme geleneğini iz-
lemektedir. “Tribute to Afghanis-
tan” CD koleksiyonu yayınlanan  
Daud Khan birçok CD yapımında 
da enstrümantalist olarak katıl-
mıştır.   n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

15. düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali 2. gününde büyük beğeni topladı. Konya İl Kültür Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, bu yıl ki ana temanın Hz. Mevlana’nın ‘Musiki dinlemek hak aşıklarının gıdasıdır’ sözü olduğunu söyledi

Cerrahi zikri ilgi gördü
Hz.Mevlana’nın 811’inci doğum 

yıldönümü etkinlikleri kapsamın-
da 15.si düzenlenen Mistik Müzik 
Festivali 2.gününde büyük beğendi 
topladı. İstanbul Tarihi Türk Müziği 
Topluluğu tarafından sahnelenen 
Cerrahi ayini, halk tarafından ilgi 
görerek, duygulu anların yaşanma-
sına neden oldu. Mevlana Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen programa 
Konya İl Kültür Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, KOSKİ Genel 
Müdürü Ercan Uslu ve çok sayıda 
kişi katıldı. Açıklamalarda bulunan 
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, 15. Uluslararası 

Mistik Müzik Festivalinin bu yıl-
ki ana temasının Hz. Mevlana’nın 
‘Musiki dinlemek hak aşıklarının 
gıdasıdır’ sözü olduğunun altını çiz-
di. Ayrıca bugüne kadar 47 ülkeden 
133 grubun Konya Mistik Müzik 
Festivalinde sahne aldığını da söz-
lerine ekleyen Yarar, Mistik Müzik 
Festivalinin ilk gününün 10 Muhar-
reme denk gelmesinin de programa 
ayrı bir değer kattığını vurguladı. 

ANA TEMA VE MOTTO HZ. 
MEVLANA’NIN SÖZÜ OLDU

Mistik Müzik Festivalinin, bu 
yıl ki ana temasının ve mottosunun 
Hz. Mevlana’nın; ‘Musiki dinlemek 

hak aşıklarının gıdasıdır’ sözü oldu-
ğunu vurgulayan Konya İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Abdüssettar Ya-
rar, sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Konya Valiliği ve İl Kültür Turizm 
Müdürlüğü Tarafından, Hz. Mevla-
na’nın 811. Doğum yıldönümü et-
kinlikleri çerçevesinde hazırlanan, 
15. Uluslararası Konya Mistik Mü-
zik festivalinin 2.günündeyiz. 15. 
Uluslararası Konya Mistik Müzik 
Festivalinin, bu yıl ki ana teması ve 
mottosu Hz. Mevlana’nın; ‘Musiki 
dinlemek hak aşıklarının gıdasıdır’ 
sözü olmuştur. İslam Tasavvuf ta-
rihinde Mevlana kadar, müziğe ve 

semaya önem vermiş başka bir mu-
tasavvıf yoktur. Onun eserlerinden 
özellikle; Divan-ı Kebir başta olmak 
üzere müzik sadece müzik değil, 
aynı zamanda manevi hallerin ifade 
ediliş biçimidir. Gündelik dilin an-
latamadığı birçok manevi durum, 
müziğin namelerinden, ‘sazendele-
rin perdesinde’ ifadesini vurmakta-
dır” 

BUGÜNE KADAR 47 ÜLKEDEN 
133 GRUP KATILDI

Mistik Müzik Festivaline bugüne 
kadar 47 ülkeden 133 grubun ka-
tıldığını da dile getiren Yarar, “Hz. 
Mevlana’nın doğum yıldönümü çer-

çevesinde bu yıl 15.si yapılacak olan 
Mistik Müzik festivaline şimdiye 
kadar, 47 ülkeden 133 grup ile yüz-
lerce sanatçı katılmıştır. Bu yıl Öz-
bekistan, Afganistan, Azerbaycan, 
Irak, Kerkük, Lübnan, Fas ve En-
dülüs’ün esintilerini taşıyan İspan-
ya’dan ayrıca, gönül coğrafyamızın 
batısından doğusuna, kuzeyinden 
güneyine, müziğin gönülleri buluş-
turan düsturu ile bir arada olacağız. 
Mistik Müzik Festivaline ‘Ehli Beyt 
Aşkına’ özel konseri ile başlanmış-
tır. Dünya tarihinin şahit olduğu en 
büyük hak mücadelesinin verildiği 
gün olan ’10 Muharrem’ ilk defa bu 

yıl Mistik Müzik Festivalinde özel bir 
program ile yad edilmiştir. 20 Eylül 
günü Saat 20.00’de başlayan fes-
tivalimiz, 30 Eylül günü Hz. Mev-
lana’nın doğum yıldönümündeki 
kapanış programı ile sona erecektir. 
Birkaç yıl önce dünyadaki büyük 
müzik ve kültür lobilerinin dünya-
nın en önemli mistik müzik festival-
lerinden 8.si olarak tescil etmiş ol-
duğu Konya Mistik Müzik Festivali 
dünyanın her yerinde bilinmektedir. 
Son değerlendirmelere göre dünya-
nın en iyi 3 festival arasında da yer 
almıştır” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

15’inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali’nin üçüncü gününde Afganistanlı müzisyen Daud Khan Sadoza sahne aldı.
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Teknik Isıl İşlem Sanayi,Ticaret Limited Şirketi tarafından 1. Organize Saray Cami’nde aşure ikramında bulunuldu

Teknik Isıl İşlem’den aşure ikramı
Teknik Isıl İşlem Sanayi,Ticaret Limited Şir-

keti tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. 
1.Organize Saray Camii’nde Cuma namazının 
ardından cemaate aşure ikramında bulunuldu. 
Aşure programında konuşan Teknik Isıl İşlem 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Büyükdişikitli 
, firma olarak geleneksel hale getirdikleri aşure 
ikramını bu yılda düzenlediklerini ifade ederek, “ 
Her yıl 1. Organize Saray Camii’nde gerçekleştir-
miş olduğumuz aşure ikramını bu yılda düzenli-
yoruz.  Allah, yaşanan acıları bir daha yaşatmasın. 
Allah kardeşliğimizi, birliğimizi daim eylesin, bu-
günlerin kadrini, kıymetini bilerek yaşamayı na-
sip etsin. Bizim aramızda ayrılık yoktur. Hele hele 
şu yaşadığımız dönemlerde ne kadar çok birbiri-
mize sıkı sıkı sarılırsak memleketimiz daha hızlı 
yükselecektir. Ben, bu vesileyle Muharrem ayını 
kutluyorum. Muharrem ayının hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Aşure geleneğini ve göreneği 
Anadolu coğrafyasında doya doya yaşıyoruz. Mu-
harrem ayının tüm İslam alemine ve ülkemize 
hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuş-
tu. Cami cemaati ve esnaflar ise Teknik Isıl İşlem 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Büyükdişikitli’ye 
aşure ikramından dolayı teşekkür etti.
n İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Selçuk, TEKNOFEST’te 
birincilik elde etti

Eğitimci Fatma Tetik, 
kansere yenildi

Konya Teknik Üniversitesi 
Uzay Teknolojileri Topluluğu’na 
bağlı Selçuk Roket Takımı, Tür-
kiye Teknoloji Takımı (T3) ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’n-
ce düzenlenen TEKNOFEST’te, 
Yüksek ve Alçak İrtifa katego-
rilerinde başarı elde etti. Roket 
Takımı’na Yüksek İrtifa Kategori-
si’ndeki ödülünü Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan takdim 
etti.

Selçuk Roket Takımı, SUR ve 
Ro-Ta 1500 adlı iki roketiyle Yük-
sek ve Alçak İrtifa kategorilerin-
de TEKNOFEST İstanbul Roket 
Yarışması’na katıldı. Roket Takı-
mı, yarışmanın sonucunda, her 
iki kategoride de başarı sağlaya-

rak Yüksek İrtifa kategorisindeki 
birincilik ödülünü Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın elle-
rinden aldı. Yarışmada, Yüksek 
ve Alçak İrtifa kategorilerinde, 
Model Uydu, Robotaksi ve diğer 
yarışmalarda derece alan yarış-
macılara ödülleri takdim edildi.

Konya Teknik Üniversitesi 
Uzay Teknolojileri Topluluğu’na 
bağlı Selçuk Roket Takımı, 2016 
yılından itibaren makine, elekt-
rik-elektronik, malzeme ve bil-
gisayar mühendisliği dallarında 
lisans eğitimi alan 12 kişilik ekip-
le çalışmalarını sürdürüyor. Ekip, 
bugüne kadar toplamda 6 roket 
projesi gerçekleştirdi.
n HABER MERKEZİ

Ahırlı ilçesinin sevilen isimle-
rinden Emekli Öğretmen Mustafa 
Tetik’in eşi Eğitimci Fatma Tetik 
bir süredir tedavi gördüğü kan-
ser hastalığına yenilerek, hayatını 
kaybetti. 

Eğitimci Fatma Tetik bir süre-
dir tedavi gördüğü kanser hastalı-
ğına yenilerek 65 yaşında 

Hakkın rahmetine kavuştu. 
Merhume Fatma Tetik, Ahırlı 

merkez ilçe camide kılının cenaze 
namazından sonra ilçe mezarlı-
ğına defnedildi. İki çocuk annesi 
olan Merhume Fatma Tetik’in 
cenaze namazına akrabaları, aile 
yakınları, çok sayıda sevenleri 
ve eğitim camiası katıldı. Fatma 
Tetik’e cenabı haktan rahmet, 
kederli ailesi ve tüm sevenlerine 
sabırlar dileriz.
n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) işbirliği tarafından 
gerçekleştiren Konya Sanat Etkinlikleri sergisi açıldı. Sergi 30 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek

90 eserle sanat esintisi

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) ve Meram Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) işbirliği 
tarafından gerçekleştiren Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi öğre-
tim elemanları tarafından hazır-
lanan Konya Sanat etkinlikleri 
çerçevesinde düzenlenen sergi 
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) Sanat Galerisinde ya-
pıldı. Gerçekleştiren açılışa İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Ab-
düssettar Yarar, NEÜ Güzel Sa-
natlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Çaycı, NEÜ İlahiyat Fa-
kültesi Dekanı Ramazan Altun-
taş, öğretim üyeleri,  öğrenciler 
ile çok sayıda sanatsever katıldı.

24 ÖĞRETİM ÜYESİNE AİT 
TOPLAMDA 90 FARKLI 

TARZLARDA YAPILMIŞ ESERLER 
İLE SANATSEVERLE BULUŞUYOR

Sergi açılışında konuşan 
NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 
MEDAŞ’ın sergi için sunduğu 
imkanlardan dolayı teşekkür 
ederek, “Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi olarak geçen yıl itibariyle 

içinde bulunduğumuz Meram 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) 
Sanat Galerisi yetkileri ile gö-
rüşmemiz neticesinde bir yıl 
boyunca 10 ay süre ile burada 
Konya sanat etkinliklerini ger-
çekleştirmeyi planladık. Bugün 
Konya Sanat etkinliklerinin ilk 
sergisi için buradayız. İnşallah 
her ayın 21-30 arasında NEÜ 
Güzel Sanatlar Fakültesi bu sa-
londa farklı etkinlikler ile sanat-
severle buluşacak. Konya’daki 

sanat ortamını ve sanat biriki-
mini Konyalı sanatseverlerin il-
gisine sunmayı amaçlamaktadır. 
Dolayısıyla bunun ilkinde bura-
dayız. Fakültemizin 24 öğretim 
üyesine ait toplamda 90 farklı 
tarzlarda yapılmış eserler ile sa-
natseverle buluşuyoruz. Sergi-
miz inşallah Konya ve üniver-
sitemiz için hayırlı uğurlu olur. 
Bu hususta özellikle MEDAŞ’ın 
bize göstermiş olduğu bu ko-
laylık ve temin etmiş olduğu bu 

mekandan dolayı teşekkürleri-
mizi sunuyoruz. Bunun dışında 
tabi fakültemizin elemanlarının 
emeği burada teşhir ediliyor. 
Dolayısıyla onlara da müteşek-
kiriz. İnşallah bundan sonra da 
kişisel, karma ve bunun dışında 
çalıştay tarzında veya workshop 
tarzında çalışmalar devam ede-
cektir. Konya’nın kadim kültürü-
nü ifşa etme, modern anlayışını 
insanlara sunma, buradan bir 
nebze olsun sanatın esintisini 
insanlarla buluşturma gayesiyle 
buradayız. Burası da çok önemli 
bir mekan. Bu mekan da doğru-
su ziyadesiyle bizi memnun etti” 
ifadelerini kullandı. Konuşmala-
rın ardından sergiye katılan pro-
tokol üyeleri ve sanatseverler 
sergi gezerek sergilenen ürünler 
hakkında bilgi aldı. 

24 öğretim üyesine ait top-
lamda 90 farklı tarzlarda yapıl-
mış eserlerin yer aldığı sergi, 
30 Eylül Pazar gününe kadar 
MEDAŞ Sanat Galerisinde sa-
natseverlerle buluşmaya devam 
edecek.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Ahmet Çaycı
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TEB 5. Bölge Konya Eczacı 
Odası Başkanlığı’nda 1 Eylül 
2017- 31 Ağustos 2018 Se-
çimsiz Mali Olağan Genel Ku-
rulu gerçekleştirilirken, yöne-
tim, denetim  kurulu raporları 
okundu ve ibrası gerçekleşti-
rildi. Başkan Adem Açıkgöz 
ve yönetimi tam not alarak bir 
kez daha güven tazeledi. Türk 
Eczacılar Birliği 5. Bölge Konya 
Eczacılar Odası Başkanlığı se-
çimsiz mali genel kurul toplan-
tısı geçtiğimiz hafta sonu Oda 
bünyesinde yer alan  Merhum 
Ahmet Keleşoğlu Sosyal Tesis-
leri Uzman Ecz. Harun Kızılay 
Konferans Salonunda y apıldı. 

Saygı duruşu ve istiklal 
marşının hep birlikte okunma-
sının ardından Divan Kurulu  
verilen teklif ile oluşturuldu. 
Daha sonra yönetim kurulu 
üyeleri sırasıyla,  yönetim ku-
rulu faaliyet raporu, mali rapor, 
denetleme kurulu raporlarını 
okudular. Ardından Divan Baş-
kanı Ahmet Başçı her birinin 

ibrası ayrı ayrı gerçekleştirdi.  
2018-2019 yılı bütçe tasarısı-
nın sunularak görüşüldü ve ib-
rası yapıldı. Ayrıca yönetim ku-
ruluna bölümler arası aktarma 
yapma yetkisi verildi. Seçimsiz 
Mali Olağan Genel Kurulu dilek 
ve önerilerle son buldu. 

Konya Eczacı Odası Başka-
nı Ecz. Adem Açıkgöz, “Konya 
Eczacı Odası 1 Eylül 2017-31 
Ağustos 2018 seçimsiz mali 
olağan genel kurul toplantımı-
zı nezih bir ortamda yönetim 
kurulu, Ankara Eczacı Odası 

Başkanı Süleyman Gün ve 
yönetim kurulu üyeleri ve 
delegelerimizin katılımıyla 
gerçekleştirdik. Seçimsiz 
Mali Olağan Genel Kuru-
lumuza katılan ve emeği 
geçen tüm arkadaşlarımıza 
odam adına teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Seçim mali genel kurul 
sonrası katılımcı delegelere 
Muharrem ayı münasebe-
tiyle aşure ikramında bulu-
nuldu.
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanlığı tarafından düzenle-
nen Meram İlçesi genişletilmiş iş yeri 
temsilciler toplantısı hafta sonu Bera 
Merkez Otel’de  gerçekleştirildi. İşti-
şare toplantısında yeni eğitim yılında 
yapılacak çalışmalar ve yeni hedefler 
belirlendi.

Türkiye Kamu-Sen Konfederas-
yonu  çatısı altında sendikal faaliye-
tini sürdüren Türk eğitim-Sen Konya 
1 Nolu Şuba Başkanlığı, 2018-2019 
eğitim-öğretim yılındaki çalışmalar 
ve hedeflerini belirlemek amacıyla 
Bera Otel kubbeli salonda Meram 
İlçesindeki  temsilciler ile biraraya 
geldi.

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, “2018-
2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde 
çözülmesi gereken sorunlar ve çözüm 
yolları hakkında sizleri bilgilendirmek 
adına paylaşımında bulunmak istiyo-

ruz. Karşılaşılan sorunlar ve bize göre 
çözümleri şöyle; Bölgeler arasındaki 
eşitsizlikler mutlaka giderilmelidir. 
Okullaşma oranları mutlaka artırıl-
malıdır. 2013-2014 eğitim-öğretim 
yılında ilkokulda okullaşma oranı 
yüzde 99,57 iken, 2017-2018 eği-
tim-öğretim yılında ilkokulda okul-
laşma oranı yüzde 91,54’e düşmüş-
tür. Okullaşma oranlarının eğitimin 
her kademesinde yüzde 100 oranına 
ulaşması gerekmektedir.

Ülkemizdeki öğretmen ve eği-
tim çalışanlarının maaşları artırıl-
malıdır. OECD 2018 Bir Bakışta 
Eğitim Raporunda; satın alma gücü 
paritesi dikkate alınarak yayınlanan 
verilerde, OECD ülkeleri ortala-
masına göre ilkokulda göreve yeni 
başlayan bir öğretmen yılda brüt 32 
bin 258 dolar, en üst derecedeki bir 
öğretmen ise yılda brüt 54 bin 156 
dolar kazanmaktadır. Aynı raporda 

Türkiye, ilkokul öğretmenleri maaş 
sıralamasında, 35 OECD ülkesi ara-
sında 25’inci sırada yer almaktadır. 
Türkiye’de öğretmenlerin maaşları 
ek ders ücretleri hariç yılda net 6 bin 
246 dolar ile 7 bin 298 dolar arasın-
da değişmektedir. Ülkemizde sadece 
öğretmenler değil, tüm eğitim ça-
lışanları düşük ücretler almaktadır. 
Yapılması gereken ülkemizde eğitim 
çalışanlarının maaşlarını insanca ya-
şayabilecekleri düzeye çıkarmaktır. 
Her eğitim-öğretim yılı başında veri-
len eğitime-öğretime hazırlık ödene-
ği tüm eğitim çalışanlarına verilmesi 
sağlanmalıdır” dedi.

“Karma eğitim ile ilgili tartış-
malara üzülerek şahit oluyoruz. Bi-
lindiği gibi 1739 sayılı Milli Eğitim 
Temel Kanunu’nun 15. Maddesinde 
Okullarda kız ve erkek karma eğitim 
yapılması esastır denilmektedir. Gö-
rüldüğü üzere okullarda karma eği-

tim yapılması hususu kanunda çok 
net olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla 
karma eğitim tartışma malzemesi 
yapılmamalı, bu konu siyasi, ideolo-
jik çekişmelere alet edilmemelidir” 
diyen Ata, “Okullara verilen ödenek-
ler artırılmalı, hizmetli kadrosu güç-
lendirilmeli, okullar kaderleri ile baş 
başa bırakılmamalıdır. Her okulun 
güvenliği sağlanmalı, okullar kame-

ralarla donatılmalı, şiddet olaylarının 
önüne geçilmelidir.Eğitim sistemi, 
müfredat, mevzuat konuları başta 
olmak üzere yapılacak değişiklikler 
hayata geçirilmeden önce paydaşla-
rın görüşü alınmalıdır.Sınav Sistem-
leriyle oynanmamalı, geleceğimizin 
teminatı yavrularımızın istikballeri 
siyasete kurban edilmemelidir.Mes-
lek Liselerine gereken önem veril-

meli, Meslek Liselerine yönlendirme 
ilkokuldan sonra mutlaka yapılmalı-
dır. Okul ve Sanayi işbirliği ile Mes-
lek Lisesi mezunlarının istihdamları 
sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü yetkili-
lerinden bu sorunların çözülmesi ko-
nusunda desteklerini talep ediyor ve 
arzuluyoruz” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

İlke Grubu, seçim
çalışmalarını sürdürüyor

MEVKA’dan gıda
güvenliği eğitimi 

Konya Barosu İlke Grubu, seçim 
çalışmalarını ilçelerde aralıksız sür-
dürüyor.

Konya Barosu’nun 13-14 Ekim 
2018 tarihlerinde gerçekleştirecek 
olan Olağan genel kurulunda Av. 
Mustafa Aladağ’ın başkanlığında 
seçimlere hazırlanan Konya Barosu 
İlke Grubu seçim çalışmalarını Mer-
kez’de ve ilçelerde aralıksız sürdü-
rüyor.

Konya Barosunun olağan ge-
nel kurulu 13 Ekim 2018 günü 
Selçuklu Kongre Merkezinde, 14 
Ekim 2018 günü ise Konya Adliye 
Sarayında seçimi(oy kullanımı) ger-
çekleştirilecek.Mustafa Aladağ’ın 
başkanlığını yaptığı İlke grubu se-
çim çalışmalarını Konya Merkez  ve 
İlçelerde aralıksız sürdürmektedir.

Konya Baro Başkanı ve İlke 
Grubu Baro Başkan Adayı Av. 
Mustafa Aladağ ve yönetim kurulu 
adayları seçim çalışmalarını ilçe-
lerde sürdürüyor.  Konya Barosu 
İlke Grubu Baro Başkan Adayı Av. 
Mustafa Aladağ, “  İlke grubu ola-

rak tüm meslektaşlarımızı bugüne 
kadar kucakladık ve bundan sonra 
da kucaklamaya devam edeceğiz. 
İlke grubu her zaman olduğu gibi 
herhangi bir siyasi, ideolojik kurum, 
kuruluş, cemaat ve partinin ipoteği 
altında değiliz. İlke grubu listesini 
oluştururken bağımsız baro ilkesine 
yakışır bir şekilde, tüm meslektaşla-
rımızı kucaklayacak, geniş tabanlı, 
dünya görüşünün ne olduğuna bak-
maksızın genç, dinamik ve aynı za-
manda tecrübeli bir kadro oluştur-
maya özen gösterdik. Bağımsız baro 
ilkesine yakışır bir şekilde samimi, 
içten ve etkin bir hizmet anlayışı 
sergileyeceğimizin sözünü  tuttuk 
ve tutmanın sözünü meslektaşları-
mıza veriyoruz.  İlke grubu seçim-
leri kazandığında Konya barosu ka-
zanacaktır. Konya Barosu tarihten 
gelen birimi ile güçlü bir baro olma-
ya devam edecektir. Görev yeniden 
verildiği takdirde Etkin, güçlü ve ka-
rarlı bir baro ile meslektaşlarımıza 
hizmete devam edecektir” dedi
n HABER MERKEZİ 

Mevlana Kalkınma Ajansı 
2018 Yılı 4. Dönem Teknik Des-
tek Programı kapsamında Konya 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
tarafından başvurusu yapılan ve 
destek almaya hak kazanan Gıda 
Güvenliği Temel Standartları Eği-
timi Projesi’nin sözleşmesi Mev-
lana Kalkınma Ajansı Genel Sek-
reter V. Savaş Ülger ile Konya İl 
Tarım ve Orman Müdür Yardım-
cısı V. Fevzi Tosun arasında im-
zalandı. Proje kapsamında, Konya 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 
Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe 

Müdürlüklerinde görev yapan 
ve gıda denetimlerinden sorum-
lu 40 kontrol görevlisine, 20’şer 
kişilik iki grup halinde toplamda 
4 gün olmak üzere, BRC (British 
Retail Consortium) Global Gıda 
Standartları Eğitimi verilmesi he-
deflenmektedir. Bunun yanı sıra 
destek kapsamında eğitim ala-
cak kontrol görevlilerince eğitim 
alamayan 60 kontrol görevlisine 
Global Gıda Standartları Eğitimi 
verilmesi de hedefler arasında yer 
almaktadır.
n HABER MERKEZİ

Konya Veteriner Hekimler Odası, 47. Dönem Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 
Yapılan seçimlerin ardından mevcut başkan Prof. Dr. Aşkın Yaşar güven tazeledi

Veterinerler Odası’nda 
Yaşar, güven tazeledi

Konya Veteriner Hekimler Oda-
sı 47. Dönem Olağan Genel Kurulu 
oda binasında yapıldı. Seçimde tek 
aday olan Prof. Dr. Aşkın Yaşar gü-
ven tazeledi.  Saygı Duruşu ve İstik-
lal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
genel kurul Divan heyetinin teşek-
külü ile devam etti. Gerçekleştiren 
Olağan Genel Kurula Oda Başkanı 
Prof. Dr. Aşkın Yaşar ile çok sayıda 
oda üyesi ve veteriner katıldı. 
BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ DEVAM 

ETTİRECEĞİZ 
Genel kurulda konuşan Konya 

Veteriner Hekimler Odası Başka-
nı Prof. Dr. Aşkın Yaşar, “Suni to-
humlama mobil uygulama Nisan 
2018’de IV. Veteriner Hekimliği 
Kurultayında DSY Merkez Birliği ile 
yapılan protokol çerçevesinde çözül-
dü.  2018 yılı başında uygulamaya 
geçilen veteriner tıbbi ürünlerde 
e-reçete ve İTS eksik ve aksayan 
yönleriyle yavaş yavaş oturmaya 
başladı. Bölgemizde serbest veteri-
ner hekim arkadaşlardan yeterince 
destek alamıyoruz. Onları oda ile 
bütünleştirmek ve aktive etmek du-
rumundayız. Bu nedenle 2 ya da 4 
hafta da bir 15-20’li gruplar halinde 
odamızda cumartesi kahvaltılarında 
saha sorunlarını değerlendirme ve 
ayda bir akşamları bilimsel, sosyal 
bir konuda eğitim ve fikir alışverişi 
organizasyonlarımız bu dönemde 
devam ettirilecek. Tecrübe, mesleki 
birikim ve dinamizmle daha güçlü 
olarak yola devam etmek istiyoruz. 
Umudumuz sizlere layık bir yönetim 
anlayış ve iradesini ortaya koymaya 
devam etmektir. İstikrar başarının 
anahtarıdır ve şuana kadarki kaza-
nımlarımızdan taviz vermemiz söz 
konusu değildir. Görevde bulundu-
ğumuz sürece hak ve yetkilerimizi 
korumak, birlik ve beraberliği sağ-

lamak, mesleğimizi toplumda hak 
ettiği saygıya ulaştırmak en önemli 
amacımız olmaya devam edecektir” 
dedi. 

Yeni dönemdeki gerçekleştire-
cekleri faaliyetler hakkında da bilgi 
veren Yaşar,  “Meram Veteriner 
Hekimler Odası  Binasının tamam-
lanması, güçlü Bir Basın-Yayın Ko-

misyonu Oluşturulması, profesyonel 
bir web sitesi,online işlemler sayfası 
(kayıt, borç görme, ödeme vs), Odayı 
temsilde ve güncel yakalamada et-
kin olma,meslektaşlarla iletişimi ar-
tırma, yerinde ziyaret ve denetim,-
sosyal ve bilimsel etkinlikleri artırma 
ve zamana yayma, üyeleri Oda faa-
liyetlerinde aktif kılma, ülke hayvan-
cılığına ve hayvancılık politikalarına 
katkı, mesleki sorunlar üzerine isti-
şare toplantılarını arttırma. Katılım-
cı ve demokratik yönetim şeklimizi 
önce yönetim organlarımızla ve siz-
lerle birlikte güçlendirmek istiyoruz. 
Yükün dürüstlükse gücün düşer, 
ama başın düşmez felsefesi ile yö-
netim anlayışımızı sürdürmeye de-
vam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
Konuşmaların ardından seçimlere 
geçildi. Tek liste ile girilen seçimde 
mevcut başkan Prof. Dr. Aşkın Ya-
şar güven tazeledi.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYE-
LERİ : Aşkın Yaşar , Oğuzhan Avcı, 
İbrahim Halil Sözmen, Yıldıray Akın,   
İbrahim Halil Sözmen, Yıldıray 

Akın,Süleyman Özcan. YÖNETİM 
KURULU YEDEK ÜYELERİ :Ayşegül 
Hancı,Burak Dik,Gökhan Dinçer,U-
mut Renklibay,Hamdi Horasan. 

DENETİM KURULU ASİL ÜYE-
LERİ: Hasan Hüseyin Hadimli, Fer-
da Sevinç. Haysiyet DİVANI ASIL 
ÜYELERİ: Hüdaverdi Erer,Behiç 
Serpek,Ramazan Gürbüz,Ayhan 
Baran,Ahmet Evci. 

HAYSİYET DİVANI YEDEK 
ÜYELERİ: Fahrettin Alkan,Zeliha 
Eskici,Zülkif Tüfekçi,Muammer Ere-
keci.

 KONSEY DELEGELERİ ASİL 
ÜYELERİ: Adnan Öztürk,Nurettin 
Özmen,Alkan Bayram,Beycan Kal-
kan,Hüseyin Karabacak,Mustafa 
Ekrem Acar,Serkan Savaş,Zafer Bu-
lut,Mehmet Levent Kaynar. 

KONSEY DELEGELERİ YEDEK 
ÜYELERİ: Yusuf Zülali Gökten,Ha-
san Hüseyin Ağaçdelen,İsa Günal, 
İbrahim Terlemez,Seyfullah Kürk-
çü,Hüsamettin Güçlü,İsmail Parlak, 
Metin Kara, Hüseyin Yafes
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Eczacılarda Mali Genel Kurul gerçekleşti

‘Okullar kaderleri ile başbaşa bırakılmamalı’

Prof. Dr. Aşkın Yaşar

Ecz. Adem Açıkgöz



İçişleri Bakanlığı Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdür-
lüğü’nün, geçen yıl Aralık ayında 
başlattığı mahkeme kararı aran-
maksızın bir kereye mahsus ad ve 
soyad değişikliği yapılabilmesine 
olanak sağlayan uygulamasına 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Uygulama başladığı günden bu-
güne Türkiye genelinde 30 bin 
344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi de 
soyadını düzeltti. 

İçişleri Bakanlığından yapı-
lan yazılı açıklamaya göre, Nüfus 
Hizmetleri Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair 7039 sayılı Kanun geçen yıl 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmişti. Nüfus Hiz-
metleri Kanunu’nda yapılan bu 
değişiklikle Soyadı Kanunu’nun 
3’üncü maddesine aykırı yazılan, 
yazım ve imla hatası veya düzelt-
me işareti kullanılmasından kay-
naklanan anlam değişlikleri bulu-
nan ad ve soyadları il ve ilçe idare 
kurulunun vereceği kararla bir 
kereye mahsus mahkeme kararı 
aranmaksızın değiştirilebilecekti. 
2017 Aralık ayında başlayan uy-
gulamaya vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. Ülke genelinde il ilçe 
nüfus müdürlüklerine yapılan 
başvurular kapsamında 30 bin 
344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi 
de soyadını düzeltti. İsim düzelt-
me talebi en fazla 7 bin 501 kişi 

ile Marmara Bölgesi’nden geldi. 
Marmara’yı 5 bin 671 kişi ile İç 
Anadolu, 3 bin 852 kişi ile Akde-
niz, 3 bin 573 kişi ile Güneydoğu 
Anadolu, 3 bin 389 kişi ile Doğu 
Anadolu, 3 bin 295 kişi ile Ege, 3 
bin 63 kişi ile Karadeniz bölgeleri 
takip etti. 

İl bazında bakıldığında en çok 
ad düzeltmesi İstanbul’da yapıldı. 
İstanbul’da 4 bin 318 kişi ismini 
düzeltirken, İstanbul’u 2 bin 177 
kişi ile Ankara, bin 368 kişi ile İz-
mir, 952 kişi ile Diyarbakır, 888 
kişi ile Kayseri, 837 kişi ile Koca-
eli, 792 kişi ile Antalya, 768 kişi 
ile Bursa, 746 kişi ile Konya izledi. 

Bugüne kadar 75 bin 248 ki-
şinin soyadını değiştirdiği uygu-
lamada, Koyun, Çakal, Deli, Çoş-
kun, Satılmış, Uğuz, İşik, Çıplak, 
Çinar, Dana, Kör, Ördek en fazla 
değiştirilen soyadları oldu. Kadın-
larda en çok düzeltilmesi istenen 
isim “Rabiye” olurken, erkekler-
de ise “Ümüt” oldu. 249 kadın 
“Rabiye” ismini, 197 erkek de 
“Ümüt” ismini değiştirdi. “Hava, 
Esma, Sade, Sümeyya, Küpra, Fir-
des, Meyrem, Hadice, Mehriban, 
Buşra” en çok değişen diğer kadın 
isimleri olurken, “Yunis, Memet, 
Abubekir, Serdal, Zekeriye, Çoş-
kun, Gökan, Ferat, Kazim, Sala-
hattin” isimleri de en çok değişti-
rilen erkek isimleri oldu.
n HABER MERKEZİ 
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Karaman’da sosyal medya üzerinden uyuş-
turucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına 
alınan 2 şahıstan 1’i tutuklandı.  Karaman 
Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde 
H.H.T.’nin ve M.A.’nın uyuşturucu ticareti 
yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmala-
rın ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şu-
besi ekipleri H.H.T. ve M.A. isimli şüphelileri 
13 gram bonzai ve 2 adet tüfekle birlikte 
yakalayarak gözaltına aldı. Hakim karşısına 
çıkan şüphelilerden H.H.T. tutuklanırken, 
M.A. ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin, tek-
nik takibe takılmamak için telefonla konuş-
madıkları, sadece sosyal medya platformları 
üzerinden alıcılarla irtibata geçerek satış 
yaptıkları öğrenildi.  n İHA

Kulu ilçesinde, şarampole inerek önüne 
kattığı ağaçla birlikte bir süre ilerleyen 
otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.  
Kaza, Kulu - Konya yolu üzerinde meyda-
na geldi. Konya istikametine giden Mü-
zeyyen Ş’nin (38) kullandığı 06 HB 1172 
plakalı otomobil sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampo-
le inerek önüne kattığı ağaçla birlikte 20 
metre ilerledi. Kazada otomobil sürücüsü 
ile 5 ve 9 yaşlarındaki iki kızı yaralanırken 
sürücünün eşi kazadan yara almadan kur-
tuldu. Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan 
yaralıların tedavisi sürüyor.
n İHA 

Zehir tacirlerine
operasyon

Kulu’da trafik 
kazası: 3 yaralı 

Park halindeki otomobilden 32 bin 500 lira çalan mo-
tosikletli 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.  Bir banka 
şubesinden 32 bin 500 lira çeken Halil Hekimoğlu, 42 
KM 279 plakalı otomobiline binip merkez Karatay ilçesi 
BÜSAN Sanayi Sitesi’ne gitti. Makine parçası almak için 
aracını bir iş yerinin önüne park edip ayrılan Hekimoğlu, 
bir süre sonra otomobilinin yanına geldiğinde camın kırık 
olduğunu gördü. Paranın bıraktığı yerde olmadığını fark 
eden Hekimoğlu, hemen polisi aradı. Kısa sürede olay 

yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yakınlar-
daki güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının 
ifadeleri doğrultusunda, N.P. (19), B.Ö. (16) ve U.C.K’yi 
(14) Galericiler Sitesi içinde, çaldıkları paralarla yakaladı. 
Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçi-
rilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Mü-
dürlüğüne götürüldü. Araçtan çalınan 32 bin 500 lira ise 
polis ekipleri tarafından Halil Hekimoğlu’na teslim edildi.
n AA

Otomobilden para çalanlar yakalandı

Görev başında kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti. Polis memu-
ru düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Aksaray’da toprağa verildi

Polis Ekinci’ye son görev 

Görev başındayken kalp krizi geçiren polis memu-
ru Alpaslan Ekinci (49), kaldırıldığı hastanede hayatını 
kaybetti. Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay 
ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi’ndeki polis merkezin-
de meydana geldi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 
bağlı Fatih Polis Merkezi’nde görev yapan evli ve 2 ço-
cuk babası Alpaslan Ekinci, çalışırken aniden fenalaş-
tı. Meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan 25 
yıllık polis memuru Ekinci’ye, gelen ambulansta kalp 
masajı yapıldı. Yolda duran kalbi yeniden çalıştırılan 
Ekinci, Konya Numune Hastanesi’nde tedaviye alındı. 
Ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ 
Konya’da görevi sırasında kalp krizi geçirerek ha-

yatını kaybeden polis memuru düzenlenen cenaze 
töreninin ardından memleketi Aksaray’da toprağa ve-
rildi. 

Evli ve 2 çocuk babası olan Ekinci’nin cenazesi 
memleketi Aksaray’a getirildi. Somuncu Baba Külliye-
si ve Kültür Merkezi’nde Aksaray İl Emniyet Müdür-
lüğü tarafından cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze 
törenine Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, po-
lis memurları ve çok sayıda yakını katıldı. Gerçekleş-
tirilen törenle öğle namazını müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Alpaslan Ekinci’nin cenazesi Er-
vah Mezarlığı’nda toprağa verildi.
n AA 

Konya’da 746 kişi 
ismini değiştirdi 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Konya’nın Karapınar ilçesinde 
30 metre derinliğinde 20 metre ça-
pında yeni obruk oluştu. 

İlçeye 15 kilometre mesafede 
Sırnık mevkisindeki boş arazide 
yaklaşık 30 metre derinliğinde 20 
metre çapındaki yeni obruk bölge-
de yaşayanları tedirgin etti.  Obruk, 
stabilize yolla 2 kişiye ait mısır tar-
lalarının bir bölümünü ne içine aldı. 
İlçenin Karakuyu mevkisinde sık sık 
oluşan obrukların ardından bu defa 
başka bir bölgesinde obruk oluşması 
vatandaşlarda endişeye yol açtı.  Ob-

ruk oluştuğu sırada mısır tarlasında 
hasat yapan biçerdöver sürücüsü 
toz bulutlarının yükseldiğini fark 
etti. Sürücü araçtan inip bölgeye 
vardığında 20 metre çapında altı su 
dolu 30 metre derinliğindeki obruk 
ile karşılaştı ve çevredekilere haber 
verdi. 

Aynı yerde çiftçilik yapan Kenan 
Bozkurt, bu bölgede ilk defa bir ob-
ruk oluştuğunu söyledi.

Pancar sökümünden yeni gel-
diğini ifade eden Bozkurt, “Sesler 
geldiğini duydum ama obruk oldu-

ğu hiç aklıma gelmedi. Çöken yerde 
kamyon, traktör ve başka araçlar da 
geçiyordu. Yoldan karşıya geçmek 
isteyen vatandaşlar obruğu görünce 
korkmuşlar. Aslında tedirginlik biz-
de de başladı.” diye konuştu.  Sırnık 
mevkisinde çiftçilik yapan Oğuz Ba-
rutçu ise Karapınar’ın dört bir tara-
fında obruklar oluştuğunu ve emni-
yette olmadıklarını söyledi. 

Daha önceleri bulundukları 
mevkide obruk belirtisinin olmadığı-
nı aktaran Barutçu, şunları kaydetti: 
“Büyük bir gürültü ile obruk oluş-

muş. Obruklara alıştık. Yakın tarlada 
hasat yapılıyordu. Bu alanda da bir-
kaç güne hasat başlayacaktı. Gündüz 
saatlerinde obruk olması sevindirici. 
Zira gece olsa yoldan araçlar geçse 
facia olurdu. Kendimizi güvende his-
setmiyoruz, emniyetimiz kalmadı. 
Yetkililer bir şeyler yapmalı. Merke-
ze yakın yerlere gittikçe yaklaşıyor. 
Altta su var. Su çekildikten sonra 
kesin derinliği bilinebilir.” 

Bölgede haber yapmak için bulu-
nan gazeteciler de obruk oluşumuna 
şahit oldu.   n AA

20 metre çapında yeni obruk oluştu
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‘Gelişim için okul öncesi eğitim önemli’
Özel Balkan Kreş ve Gündüz 

Bakımevi Bosna-Hersek Mahallesi 
Bakyapı Prestij Park Konutları’nda 
hizmete girdi. Kreşin açılışına Bak-
yapı Prestij Park Konutları yöneti-
cileri, öğrenci velileri ve çok sayıda 
öğrenci katıldı. Çocuklara yönelik 
çeşitli aktivitelerin de yer aldığı açı-
lışta konuşan Özel Balkan Kreş ve 
Gündüz Bakımevi Müdürü Gülcan 
Turbil, “Kreşimizin çok nezih bir 
yerde hizmet yerde hizmet verecek 
olmasından dolayı çok mutluyuz. 
Özel Balkan Gündüz Bakımevi ve 
Kreşi bir eğitim yuvası olduğu ka-
dar bir aile ortamı da olacak. Burada 
tüm velilerimizi ailemizin bir parçası 
olarak görüyoruz. Bize güvenerek 
çocuklarını emanet ettiler. Biz de 
onların çocuklarını ailemizin bir par-
çası olarak görüyoruz. Kreşimizde 
değerler eğitimi, resim, müzik eğiti-
min yanı sıra yabancı dil, spor ders-

leri de verilecek. Öğrencilerimize en 
iyi eğitimi vermenin ve onlara aile 
ortamı yaşatmanın çabası içerisinde 
olacağız. Bizleri bu mutlu günümüz-
de yalnız bırakmayan herkese min-
nettarız” dedi.

Okul öncesi eğitimin öneminin 
arttığına dikkat çeken Turbil, şun-
ları söyleedi: “Okul öncesi eğitim 
ve kreş eğitimi çocuğun hem sosyal 
hem de zihinsel yönden gelişimi için 
oldukça önemlidir.  Okul öncesi eği-
tim süresince çocuklar ilköğretime 
hazırlanırken, paylaşmayı, dayanış-
mayı, sosyalleşmeyi ve birlikte ça-
lışmayı öğrenirler. Okul öncesi eği-
timin amacı çocuklarda öğrenmeye 
ilgi uyandırmak ve çocuğun varolan 
yeteneklerini görünür kılmaktır.  Bu 
dönem, araştırmacılar için çocuğun 
yüksek öğrenme potansiyeline sahip 
olduğu bir dönem olarak görülmek-
tedir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre 

koşullarında ve sağlıklı etkileşim 
ortamında yetişen çocuklar, daha 
hızlı ve başarılı bir gelişim gösterir-
ler.  Sağlıklı ve istenilen davranışlara 
sahip çocuklar yetiştirmek, onların 
gelişim özelliklerini ve bu özellikler 
doğrultusunda gereksinimlerinin 
neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Er-
ken çocukluk dönemindeki gelişme-
lerle, okul öncesi eğitim artık anne 
babanın yalnız başına başarabileceği 

bir konu olmaktan çıkmış durumda-
dır.Bilindiği gibi, 3 ile 6 yaş arası ço-
cukta pek çok gelişimsel değişmenin 
yaşandığı yıllardır. Normal gelişim 
gösteren bir çocuk, 6 yaş civarında 
pek çok motor becerileri kazanmış, 
çeşitli fiziksel becerilerini kullan-
maya başlamıştır.  Bilişsel gelişim 
açısından ise, fiziksel ve sosyal çev-
resi ile ilgili yoğun bir bilgi birikimi 
oluşturmaya ve çevresinde gelişen 
olayları anlamaya başlamıştır. Bu 

açıdan okul öncesi eğitim gerçek-
ten önemlidir.” Turbil, sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Özel Balkan Kreş 
ve Gündüz Bakımevi’nde müzik, 
yabancı dil, boyama derslerinin yanı 
sıra sinema, tiyatro ve gezi etkin-
likleri de düzenlenecek. Kreşimizde 
çocuklarımıza yüzme dersi de ve-
receğiz. Kreşimiz Konya’nın birkaç 
yüzme havuzlu kreşlerinden biridir. 
Bosna-Hersek, Kosova, Sancak, Ya-
zır ve Beyhekim Mahallesi sakinleri-
ne kaliteli bir hizmet sözü veriyoruz. 
Öğrencilerimize yabancı dil dersleri 
ve zumba dersleri vereceğiz. Öğ-
rencilerimize değerler eğitimi ve-
receğiz. Zeka oyunlarının yanı sıra 
değerler eğitimi hocamız tarafından 
siyer-i nebi dersleri, dini dersler de 
verilecek. Ailelerle iç içe sürekli ile-
tişim halinde olacağız. Kreşimizin 
hayırlı olmasını diliyoruz” diye ko-
nuştu.  n EMİNE ÖZDEMİR

‘Konya ekonomisine destek 
olmaya devam edeceğiz’

Derebucak Belediyesi’nden 
eğitim-öğretime destek

Konya’da bir dizi ziyaretler ger-
çekleştiren KONSİAD Genel Baş-
kanı Çelik, tüm Konyalıları Kasım 
ayında İstanbul Yenikapı Meyda-
nında gerçekleştirilecek “Yöresel 
Konya Günleri”ne davet etti.  KON-
SİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, 
22-25 Kasım 2018 tarihleri arasın-
da İstanbul Yenikapı Meydanında 
gerçekleştirilecek “Yöresel Konya 
Günleri” etkinlikleri kapsamında 
Konya’da bir dizi ziyaretler gerçek-
leştirdi. Konya Valisi Yakup Can-
bolat ile başlayan ve iki gün süren 
ziyaretlere KONSİAD Konya Şube 
Başkanı Hasan Hüseyin Aydın ile 
Genel Merkez ve Konya Şubesi Yö-
netim Kurulu Üyeleri de katıldı. 

“KONSİAD olarak her zaman 
sadece Konya ve Konyalıya değil, 
tüm dünya üzerindeki kardeşleri-
mize, milli ve manevi değerlerimizi 
sahip çıktık” diyen KONSİAD Ge-
nel Başkanı Kemal Çelik, geçmişte 
dernek olarak hep Konya bölgesine, 
iş dünyasına, istihdamına ve eko-
nomisine her fırsatta destek olma-
ya çalıştıklarını, bundan sonra da 
destek olmaya devam edeceklerini 
söyledi. Konya Şubesi olarak ilçe-

lerde gerçekleştirdikleri ‘Ekonomi 
Zirvelerini’ hatırlatan KONSİAD 
Konya Şube Başkanı Hasan Hüse-
yin Aydın’da, “Konya insanı, Konya 
sanayisi, ekonomisi ve istihdamına 
yönelik yaptığımız çalışmaları, İs-
tanbul’da gerçekleştireceğimiz ‘Yö-
resel Konya Günleri’ etkinliğimiz ile 
ülkemize ve tüm dünyaya sesimizi 
duyurarak taçlandırmak istiyoruz. 
Bu konuda tüm hemşehrilerimizin 
desteğini bekliyoruz” dedi. KONSİ-
AD heyeti iki günde sırasıyla Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Selçuk Üniversitesi ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ile AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk, KSO Başka-
nı Memiş Kütükcü, MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
Konya Büyükşehir Belediye Meclis 
Üyesi Ali Selvi, KOMÜT ve KOM-
TİMDER gibi Konya’nın önde gelen 
STK Başkanları ile ATİKER AUTO-
GAS SYSTEMS & LPG TANSK Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Ali 
Atiker ziyaret etti.  n HABER MERKEZİ 

Atlas Fuarcılık tarafından Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya ve El Sanatları Festivali açıldı. Atlas Fuarcılık Yetki-
lisi Mehmet Tangüç, hedeflerinin Anadolu’nun zenginliklerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi

Yöresel lezzetler 
Meram’da buluştu 

Meram Son Durak’ta “Yöre-
sel Ürünler, Hediyelik Eşya ve 
El Sanatları Fuarı” kapılarını zi-
yaretçilere açtı. Atlas Fuarcılık 
organizesinde Meram Son Du-
rak tarihi köprü karşısında ‘Yö-
resel ürünler Hediyelik Eşya ve 
El sanatları Festivali’  başladı. 
Festival, 30 Eylül’e kadar 12.00-
24.00 saatleri arasında Konyalı-
lar ile buluşacak. 

Yöresel Ürünler Hediyelik 
Eşya ve El Sanatları festivali hak-
kında bilgi veren Atlas Fuarcılık 
yetkilisi Mehmet Tangüç, “At-
las Fuarcılık olarak 21-30 Eylül 
tarihleri arasında Meram Son 
Durak Tarihi Köprü Karşısında 
Yöresel ürünler hediyelik eşya ve 
el sanatları festivalini Konyalılar 
ile buluşturuyoruz. Festivalimi-
zin amacı Anadolu’nun yöresel 
ürünlerinin tatlarının el emeği-
nin, el sanatlarının sergilemek ve 
satışlarını gerçekleştirmek. 

Yine yöresel lezzetleri kıyıda 
köşede kalmış ürünleri gün yü-
züne çıkarmayı vitrin oluşturarak 
markalaşmanın sağlanmasını pa-
zara erişimini kolaylaştırmayı ve 
ikili bağlantılar sağlayarak ticaret 
hacminin geliştirilmesi hedeflen-
mektedir” dedi. 

“Amacımız medeniyetlerin 
beşiği Anadolu’nun tüm zengin-
liklerini gelecek nesillere aktar-

mak, ulusal ve uluslar arası zincir 
market yöneticileriyle ticari söz-
leşme hazırlamaktır” diyen Tan-

güç, “Coğrafi işaretli ürünlerin 
tanıtımının yapılmasının sayısı-
nın artırılması sağlanmaktır.  At-

las Fuarcılık olarak Türkiye gene-
linde çeşitli fuarlar düzenliyoruz.

 Fuarımıza Türkiye’nin dört 
bir yanında yöresel ürünler yer 
almakta. Konya’da yaşayan ve 
memleketlerinin lezzetlerini öz-
leyen tüm vatandaşlarımızı fua-
ra bekliyoruz.  Konyalıların hafta 
sonu fuarımıza olan ilgisinden 
oldukça memnun idik. 

Fuardan haberi olmayan ve 
fuarımıza gelmeyen tüm vatan-
daşlarımızı fuarımıza mutlaka 
bekliyoruz. Fuarımızda lezzet-
lerini hemşerilerimiz mutlaka 
tatsınlar ve fuarı kaçırmasınlar. 
Atlas Fuarcılık olarak yöresel 
lezzetleri Konyalılar ile buluş-
turmaktan oldukça memnunuz ” 
ifadelerini kullandı.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA Derebucak ilçesinde bulunan 

eğitim kurumlarına yönelik yürü-
tülen eğitime destek çalışmaları-
nın bu yıl da devam edeceği bildi-
rildi. Derebucak Belediye Başkanı 
Ahmet Kısa, kendisine eşlik eden 
AK Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü 
ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nü ziyaret etti. Milli Eğitim 
Müdürü Bilal Akçay’ı makamında 
ziyaret eden Başkan Kısa, yeni eği-
tim öğretim yılının eğitim camiası-
na hayırlı uğurlu olması dileğinde 
bulundu.

Derebucak Belediyesinin il-
çedeki eğitime ve eğitim kurum-
larına daha önce verdiği destek 

çalışmalarının bundan sonra da 
daha da artarak devam edeceğini 
belirten Başkan Kısa, “Bu anlam-
da eğitim odaklı bu yıl yine birçok 
projeye imza atacağız. Okullarımı-
zın fiziki durumunun iyileştirilmesi 
konusunda bugüne kadar bayağı 
bir mesafe kat ettik. Bundan sonra 
eğitim kurumlarımızın fiziki şartla-
rı daha da iyi olacak” diye konuştu. 

Akçay ise, Belediye Başkanı 
Kısa’ya eğitime verdiği destekten 
dolayı teşekkür ederek, bu yıl plan-
lanan faaliyetlerde Belediye ile iş-
birliğini sürdüreceklerini sözlerine 
ekledi.
n AA

Mehmet Tangüç
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 

Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

* BAY PAKETLEME ELEMANI
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

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

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
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• 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

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 
88 76

GÜVENİLİR
VE

DOĞRU
HABERİN
ADRESİ

www.konyayenigun.com
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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Alakova Caddesi 5 mahalleyi rahatlatacak
Meram Belediyesi, ilçenin dört 

bir tarafını modern asfaltla donat-
maya devam ediyor. 5 mahallenin 
kilit noktasında bulunan Alakova 
Caddesi üzerinde yürütülen alt 
yapı ve asfaltlama çalışmalarında 
sona gelindi. Görevi devraldıkları 
günden bu yana Meram’da yaşam 
kalitesini artırmak amacıyla başlat-
tıkları çalışmaları aralıksız sürdür-
düklerini söyleyen Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, ana caddesin-
den en ücra sokağına kadar Me-
ram’ın dört bir yanına aynı kalitede 
hizmet götürdüklerini ifade etti.  
Merkezde bulunan ana cadde ve 
sokaklardan, en ücra mahallelerin 
yollarına kadar Meram’ın dört bir 
yanında, gece gündüz demeden 
yürütülen alt yapı ve asfalt sefer-
berliğinin son perdesi olan Alakova 
Caddesi üzerindeki asfalt çalışma-
larında sona gelindi. 5 Mahallenin 

ulaşımında kilit noktada bulunan 
Alakova Caddesi  ile Özbayram 
Sokağın birleşme noktasında ger-
çekleştirilen çalışmalar tamam-
landığında Alakova, Loras, Tela-
fer, Karaaslan Aybahçe ve Yeni 
Bahçe Mahallelerinin ulaşımında 
büyük rahatlık yaşanacak. Gelece-
ğin Meram’ı için gerçekleştirilen 
bu önemli projeyi ve çalışmaları 
yerinde inceleyen Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru, Fen İşleri 

ekiplerinden çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. 

“MERAM’IN DÖRT BİR YANINA 
AYNI HASSASİYETLE HİZMET 

GÖTÜRÜYORUZ”
Görevi devraldıkları günden bu 

yana Meram’da yaşam kalitesini 
artırmak amacıyla başlattıkları ça-
lışmaları aralıksız sürdürdüklerini 
söyleyen Meram Belediye Başka-
nı Fatma Toru, Başkan Toru, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü; “Sona 

geldiğimiz asfalt çalışmalarında 
şu an 5 mahalleyi ilgilendiren kilit 
bir noktada çalışmalarımızda sona 
yaklaşıldı. Alakova Caddesi’nin alt 
yapı, yol genişletme çalışmaları ta-
mamlandı asfaltlama çalışmalarını 
tamamlamak üzereyiz. Bu caddeyi 
Karaman Yolu’na bağlayan Öz-
bayram Sokak’ta toplam 5 km’lik 
yolun çalışmalarını da bitirmiş du-
rumdayız. Sokağımızın daha önce 
5 metre olan genişliğini 20 metre-

ye çıkardık. 5 km’lik bu çalışma ile 
Özbayram Sokak adeta sokaklıktan 
caddeliğe terfi etti. Buradaki top-
lam çalışmamız 25 km’yi buldu. Alt 
yapı çalışmalarının tamamlandığı 
Alakova Caddesinin 7 metre olan 
genişliği de 25 metreye çıkarıldı.  
En kısa zamanda açılacak olan bu 
yolun halkımıza hayırlı uğurlu ol-
sun” diye konuştu. 

Bütün bu özverili çalışmala-
rının daha modern ve daha yaşa-

nabilir bir Meram için olduğunu 
kaydeden Başkan Fatma Toru, 
Fen İşleri Ekiplerinin çalışmalarını 
inceledikten sonra mahallelilerle 
bir süre sohbet etti, çocuklara da 
oyuncak dağıttı. Bölgede bulunan 
Alakova Otobüs Hareket Merke-
zini de ziyaret eden Fatma Toru, 
görevleri başında bulunan otobüs 
şoförleri ile de hasbihal etti. Daha 
önceleri dar yollar yüzünden bü-
yük sıkıntı yaşatıklarını söyleyen 
otobüs şoförleri, Başkan Toru’nun 
göreve gelmesinden sonra yapılan 
yatırımlarla yolların hem genişle-
diğini ve çok daha kaliteli bir hal 
aldığını ve bu sayede yaşadıkları 
sıkıntıların asgari düzeye indiğini 
söylediler ve Başkan Toru’ya bu 
hizmetlerinden tolayı teşekkür et-
tiler. Toru’nun bu ziyareti şoförler-
le çektirilen hatıra fotoğrafı ile son 
buldu.  n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
çevre ve hava kirliliğinin azaltılması 
amacıyla yapılan çalışmaların yoğun 
olarak sürdürüldüğünü açıklayarak, 
Mahalli Çevre Kurulu kararlarıyla 
sınır değerlerin altındaki yakıtların 
şehir merkezine girişine ve yakılması-
na müsaade edilmeyeceğini açıkladı. 
Şehrin hava kalitesini amacıyla yoğun 
bir çalışma sürdüren Konya Büyükşe-
hir Belediyesi, Konya Temiz Hava Ey-
lem Planı çerçevesinde Mahalli Çevre 
Kurulu’nda alınan kararları kamuoyu-
na duyurdu. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı’ndan konuyla ilgili 
yapılan açıklama şöyle: 

“Bilindiği gibi özellikle kış döne-
minde evsel ısınma nedeniyle atmos-
fere atılan emisyon miktarında ciddi 
bir artış görülmektedir. Şehrimizin 
2017 yılında aldığı rüzgâr hızı ortala-
ma 3,73 m/sn.dir. Bu hız kış aylarında 
(Ekim – Mart) ise 3,28 m/sn. seviye-
sindedir. Rüzgâr hızı oldukça düşük 
bir seviyede olan şehrimizin hâkim 

rüzgâr yönü ve yapılaşması göz önün-
de bulundurulduğunda dış ortama 
verilen her bir emisyon kaynağı ile 
mücadele kaçınılmazdır. 

2013-2019 yıllarını kapsayan 
Konya Temiz Hava Eylem Planı çer-
çevesinde bu güne kadar devam eden 
çalışmalara ödün verilmeden devam 
edilecektir. İlimiz Mahalli Çevre Ku-
rulu kararlarında kabul edilen sınır 
değerleri sağlamayan yakıtların şehir 
merkezine girişine ve yakılmasına 
müsaade edilmeyecektir. Sınır de-

ğerlerin altında olan tüm yakıtların 
fazladan hava kirliliğine sebep oldu-
ğu bilinen bir gerçektir. Bu konu ile 
ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı özel olarak 
Yakıt Denetim Ekipleri oluşturmuş-
tur. Oluşturulan bu ekiplere, Mahalli 
Çevre Kurulu kararı gereği İl Emniyet 
Müdürlüğü 24 saat süre ile kesintisiz 
olarak Polis desteği sağlayacaktır. İlçe 
Belediyelerinden zabıta desteği, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğünden teknik 
destek, Defterdarlık’tan (Alo 189 Ma-

liye) personel desteği alınmıştır. Gü-
venlik birimlerince gece gündüz yol 
kontrolleri yapılacak ve alınan karar-
lar titizlikle uygulanacaktır. Özellikle 
İlimizin hava kalitesini koruma adına 
gelecek ihbarlar mücadele açısından 
büyük önem arz etmektedir.  Va-
tandaşlarımızın ve esnafımızın konu 
hakkında duyarlı olmaları, tespit edi-
len olumsuzlukları Konya Büyükşehir 
Belediyesi Açık Kapı’ya (ALO 153) bil-
dirmeleri gerekmektedir. Kamuoyuna 
saygı ile duyurulur.” n HABER MERKEZİ 

Başkan Tutal, asfalt
çalışmalarını inceledi

Çipan: Eskiden beri 
ülkücü olmak şereftir

MHP  Genel merkezi tarafından 
20-21 Eylül 2018 tarihleri arasından 
Ankara’da düzenlenen, “Kadınlar 
Güçlensin. Türkiye Büyüsün” prog-
ramına konuşmacı olarak katılan 
MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide 
Çipan, “Orta Asya bozkırlarından, 
Anadolu’ya, oradan da beş kıtaya ya-
yılan kültürün, tarihin mirasçılarıyız. 
Bizim içinde olmadığımız bir tarih 
yoktur. Yalnızca Bizim, Aziz Türk 
Milletinin yazdığı tarih haktır” dedi.

“Kadınlar Güçlensin.Türkiye Bü-
yüsün” programında konuşmacı ola-
rak katılan MHP Selçuklu İlçe Baş-
kanı Güzide Çipan, katılımcı MHP’li 
bayanlara yaptığı konuşmasında şu 
sözlere yer verdi: “Öncelikle, Devle-
timizin ve milletimizin varlık müca-
delesi verdiği, beka sorunuyla karşı 
karşıya kaldığı, tarih yaşayıp tarih 
yazdığımız bu dönemde düzenlenen 
bu toplantı için, ve bu toplantıda siz-
lere hitap etme, kendimi ifade etme 
imkanı verdiği için sayın Nevin Taş-
lıçay başkanıma minnettarım. İnanı-
yorum ve görüyorum ki bu toplan-
tının sonucu, Kadim Türk tarihine, 
aynı Merhume Halide Edip’in Sultan 
Ahmet mitingi gibi kaydedilecektir. 
Daha çocuk yaşta öğrenmiştim ki, 
bu tarihin öğrenileceği, yaşanılacağı, 
yazılacağı tek yer Ocak’tır. Bu gün 
burada sizlere kendimden başka 
anlatacağım bir şeyim yoktur... Zira, 

Cennet Mekan Başbuğumdan öğ-
rendiğim ilk öğretilerden birisi Ülkü-
cünün Haddini Bilmesi Düsturudur. 
Haddimi bilerek, onlara da rahmet 
dileyerek vurgulamak isterim ki, 
Oğuz Boyunun, Bozoklar Kolundan 
olan Kayı boyunun Aktürk Obasına 
mensup bir ailenin evladıyım. Huzu-
runuzda bu gün, Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin, Selçuklu İlçe Başkanı ola-
rak bulunmaktayım. Teşkilatımızda 
eminim ki sizler kadar değilse de 
geçmişte görevler üstlendim” dedi. 

Çipan, “Bu gün hepimiz men-
sup olduğu davada görevliyiz... Ama 
bir zaman sonra, hayatın doğal akışı 
gereği, görevlerimizi yeni isimlere 
devredeceğiz, ben mesela bir zaman 
sonra eski ilçe başkanı olacağım, 
bazılarımız çoktan eski milletvekili, 
bazılarımız eski MYK üyesi oldular. 
Bazılarımız daha başka görevler ve-
rildiği için görevlerini devrettiler... 
Eski görevli olmak şereftir. Eski teş-
kilatçı olmak, eskiden beri teşkilatçı 
olmak, eskiden beri ülkücü olmak 
şereftir. Allah beni ve dava arkadaş-
larımı eski Ülkücü şerefsizliğine dü-
şürmesin” ifadelerini kullandı. MHP 
Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çi-
pan’ın sözlerini tamamlamasının 
ardından günün anısına Nevin Taş-
lıçay tarafından kendisine bir plaket 
takdim edildi.   
n HABER MERKEZİ 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Bahçelievler ve 
Saadetler Mahallesinde yapılan 
asfaltlama çalışmalarını yerinde 
inceledi. Başkan Tutal, Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafından doğalgaz 
çalışması tamamlanan Saadetler 
ve Bahçelievler Mahallesindeki 
sokakların asfaltlama çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. İncelemelerin 
ardından Başkan Tutal, daha son-
ra Şehit Özgür Öncel İlkokulunu 
ziyaret ederek okul idarecileri ve 
öğrencilerle buluştu. 

Şehit Özgür Öncel İlkokulu 
idarecileri ile okullarında çalışma-
lar ve eksiklikler hakkında fikir alış 
verişinde bulunan Başkan Tutal, 
“Eğitim camiasından geliyorum bu 
yüzden okullarımızdaki eksiklikler 
konusunda her zaman imkanları-
mız elverdiği ölçüde destek oluyo-
ruz. Çevre düzenlemeleri, kamelya 

ve banklarını ihtiyaçları doğrultu-
sunda karşılıyoruz. Belediye ola-
rak fiziki konularda öğretmen ve 
öğrencilerimizin daha iyi şartlarda 
eğitim almaları için elimizden gele-
ni yapmanın huzurunu yaşıyoruz. 
Daha iyi bir gelecek için durmadan 
çalışıyoruz” dedi. Okul bahçesine 
çıkarak öğrencilerle sohbet ettiği 
sırada Şehit Özgür Öncel İlkokulu 
öğrencisi Hümeyra Kaya Başkan 
Tutal’ın yanına gelerek kendisini 
için okul bahçesinde bulunan spor 
sahası girişine engelli rampası ya-
pılması talebinde bulundu. Başkan 
Tutal, Hümeyra Kaya’nın bu isteği 
karşısında yanında bulunun fen iş-
leri ekiplerine talimat vererek okul 
bahçesinde bulunan bahçesinde 
bulunan spor sahasının uygun bir 
yerine engelli rampası yapılması 
için çalışmanın başlatılmasını iste-
di.   n İHA

CHP Konya il Başkanlığı Yerel seçimler öncesi düzenlediği Yerel Yönetimler Çalışta-
yı’nda,  sosyal demokrat belediyeciliğe Türkiye’nin ihtiyacı olduğuna dikkat çekildi

‘İktidar alternatifiyiz’
Anemon Otel düzenlenen Ça-

lıştay’a CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, Konya Milletvekili Abdüllatif 
Şener, Tuzlukçu Belediye Başkanı 
Nurettin Akbuğa, İl yönetim kurulu 
üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Şe-
rife Tunç, ilçe başkanları ve gençlik 
kolları katıldı. 

Yerel Yönetimler Çalıştay’ının 
açılış konuşması yapan CHP Konya 
İl Başkanı Barış Bektaş, Türkiye’nin 
sosyal demokrat belediyecilik anla-
yışına ihtiyacı olduğunu belirterek, 
“ Sosyal demokrat belediyecilik 
toplumcudur ve önceliğinde insan 
olan, halkçı belediyecilik anlayışıdır. 
Katılımcılığın önünü açan, kentsel 
demokrasiyi temel alan, toplumun 
değişik kesimlerine karar alma sü-
reçlerinde söz ve karar hakkı tanı-
yan, adil, saydam ve ayrımcı olma-
yan bir belediyeciliktir. Onun içinde 
CHP’nin sosyal demokrat belediye-
cilik anlayışına ülkemizin ihtiyacı 
vardır” dedi.

EKONOMİK KRİZİN TAM 
ORTASINDAYIZ

Ülke olarak, her ne kadar yöne-
tenler tarafından inkar ediliyor olsa 
da ciddi bir yönetsel ve ekonomik 
krizin tam ortasındayız diyen Barış 
Bektaş; “Ülkenin en büyük soru-
nu ve aslında ekonomik krizin de 
kaynağı olan demokrasi ve hukuk 

sorunudur. Geldiğimiz noktada eko-
nomik krizden bahsetmek dahi suç 
haline getirilmiştir” dedi. 

Bektaş ülkemizde yerel yöne-
timlerde kayırma üzerine bir sistem 
oluşturulduğuna dikkat çekerek, 
“AK Partili belediyeler, ne yazık ki, 
kentin geleceğini sağlıklı bir şekilde 
planlayıp, bu planlar ile kenti gele-
ceğe doğru yöneltme konusunda 
son derece yetersizler. Yerel yöne-
timde de genelde olduğu gibi say-
damlıktan uzak ve kayırma üzerine 
kurulu bir sistem yaratılmıştır. AK 
Parti iktidarında Kamu İhale Kanu-
nu en çok değişen yasamız olmuş-

tur. Popülizm ve iş bitiricilik üzerine 
kurulu bu belediyecilik anlayışından 
acilen kurtulup sosyal demokrat 
belediyeciliğe geçmek zorunlu hale 
gelmiştir” diye konuştu. 

TÜRKİYE EKONOMİK KRİZE 
SÜRÜKLENDİ

Çalıştay’da konuşan CHP Konya 
Milletvekili Abdüllatif Şener Türki-
ye’nin içinde bulunduğu ekonomik 
tabloyu değerlendirerek, “Türki-
ye bir ekonomik krize sürüklendi. 
Cumhuriyet tarihinin en ağır bir 
ekonomik krizini yaşayacağımız 
anlaşıldı. Bundan bütün kesimler 
zarar görecektir. Yanlış ekonomi 

politikalarını uygulayan bu iktidar 
üretim yerine ranta yönlendiriyor. 
Demokrasiyi ortadan kaldırmaya 
devam ediyor. Ülke bu hale geldi. 
Krizden çıkış yerine derinleştiriyor. 
Bu krizin sorumluluğunu kabullenip 
ciddi şeyler yaparlarsa krizi atlatabi-
liriz. Herkes iktidarı uyarıp yanlışla-
rını söylemelidir. Ülkemizin bu dar 
boğazdan kurtuluşunun tek adresi 
CHP’dir. Her CHP’linin en fazla oy 
olabilmek için çalışması gerekiyor. 
Mart 2019’da yapılması planlanan 
yerel seçimler bunun için önemlidir. 
CHP, iktidar alternatifi bir partidir. 
Onun için oyumuzu arttırmak zo-
rundayız. Bu bir milli ve vatanse-
verlik görevidir. Yerel seçimlerde 
Konya’da başarılı olmak için el bir-
liğiyle mücadele etmeliyiz. 2008’de 
teğet geçtiği söylenen krizde Mart 
2009’da AK Parti’nin oyu yüzde 
46’dan 38’e düştü. Bugün yaşanan 
ekonomik krizle AK Parti iktidarda 
kalamayacaktır. Yerel seçimlerde 
de 5 puan daha oy kaybederse AK 
Parti Gider. Her yerde CHP’nin Tür-
kiye’nin yönetimine talip olduğunu 
söyleyeceğiz. Büyükşehirlerin birço-
ğunda kaybedecekler. İnanıyorum 
ki kararlılıkla doğru mücadele ettiği-
mizde CHP iktidar partisi olacaktır” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Sınır değerler altındaki yakıtlara izin verilmeyecek

Barış Bektaş  Abdüllatif Şener
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi 
talimatının ardından yıkımına devam edilen eski stadyum alanında incelemelerde bulundu

‘Büyük bir vizyon’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, eski stad-
yum alanının Millet Bahçesi’ne dönü-
şüm çalışmalarını inceledi. 

1950’den beri şehre hizmet 
eden, birçok önemli olaya şahitlik 
etmiş ve şehrin hafızası konumunda 
yer alan stadyumun Millet Bahçesi’ne 
dönüşümüyle ilgili çalışmaların hızla 
sürdüğünü ifade eden Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, ana kütlede yıkım faaliyetleri-
nin yürütüldüğünü kaydetti. 

40 gün içerisinde yıkımın ta-
mamlanmış olacağını kaydeden 
Altay, “Burada öncelikle geri dönü-
şümde kullanılabilecek malzemele-
rin ekonomiye katkısının sağlaması 
için bir dönüşüm projesi yürütülüyor. 
Önce değerli ürünler çıkarılarak yıkım 
gerçekleştiriliyor. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın talimatıyla birçok şehirde 
olduğu gibi Konya’da da stadyum ala-
nımız Millet Bahçesi olarak kullanıla-
cak. Türkiye’de ilk kez böyle bir proje-
nin başlangıcını yapmaktan mutluluk 
duyuyoruz. İnşallah burası Konyalıla-
rın kullanımına açılacak, şehrin kal-
binde 100 bin metrekarelik bir alan 
yeşil alan olarak değerlendirilecek. 
Yürüyüş yollarıyla, spor alanlarıyla, 
kafeteryalarıyla, meyve bahçeleriyle 
Türkiye’ye örnek bir proje yapmak 

için gayret gösteriyoruz. Bu çok bü-
yük bir vizyon. Şehrin merkezinde 
kalmış bu kadar büyük alanların 
hiçbir ticari faaliyette kullanılmadan 
şehrin insanına açılması çok önemli. 
Bu sayın Cumhurbaşkanımızın ülke-
mize kazandırdığı bir vizyon. Biz yeni 
stadyumu yapmış bir belediye olarak 
buna katılmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. Şu anda Konya Büyükşe-
hir Stadyumu da dünyanın en güzel 
beş stadyumundan biri seçilmiş ve 
birçok müsabakaya hizmet eden bir 
stat olarak faaliyet gösteriyor. 42 bin 
kişilik stadyum alanı standartlarıyla 

da ülkemize yakışır bir alan olarak 
hizmet veriyor” dedi. 

ESKİ STADYUMUN ANILARININ 
YAŞATILMASI İÇİN BAZI BÖLÜMLER 

KORUNACAK 
Eski stadyumun birçok anıyı için-

de barındırdığını ve birçok önemli 
insana da ev sahipliği yaptığını belir-
ten Başkan Altay, “Birçok kişi burada 
spora başladı. Bu vesileyle spor ha-
yatına katkı sunan herkese teşekkür 
ediyoruz. Vefat edenlere Allah’tan 
rahmet diliyoruz. Bu stadın anıları-
nın yaşatılması için de bazı bölüm-
lerinin korunmasını amaçlıyoruz. 

İnşallah buraya gelenler eski bir stat 
olduğunu da hatırlayacaklar. Yeni 
yapmış olduğumuz spor alanlarıyla 
da öncelikle Konya gençliğinin spora 
kazandırılması için önemli faaliyetler 
yürütülüyor. 42 bin kişilik stadyum, 
10 bin kişilik spor ve kongre merkezi, 
bunların yanında yapılan diğer spor 
alanları da Konya’nın spor standardı-
nı oldukça yükseltti. İnşallah bu statta 
olduğu gibi yatığımız spor alanlarında 
Türkiye’ye şamil önemli spor insanla-
rının yetişmesine de vesile olacağız” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ekol Koleji’nden öğretmen
ve öğrencilere aşure ikramı

2018 – 2019 eğitim – öğretim 
yılında, birikimli ve deneyimli öğ-
retmen kadrosuyla, Anasınıfından, 
İlköğretime ve Anadolu Lisesine 
çağın koşullarına göre eğitim hiz-
meti veren Ekol Koleji sosyal haya-
ta ve manevi değerlere de önem 
veriyor.  Muharrem Ayı nedeniyle 
öğrenci velilerine, öğretmen ve öğ-
rencilerine aşure ikram etti. 

Ekol Koleji Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Ünlü, ve yönetim 
kurulu üyeleri Özgür Ünlü, İlker 
Özkan katıldı. Muharrem Ayı do-
layısıyla okul bahçesinde ilk, orta-
okul ve lise öğrenci velilerine aşure 

ikram ederek, velilerle uzun uzun 
sohbet etti.

Ünlü, aşure ikramında veli-
lerle yaptığı görüşmelerde, yeni 
eğitim-öğretim yılında her zaman 
olduğu gibi, öğrencilerin başarısını 
en üst düzeyde tutacaklarını, yap-
tıkları bu çalışmalarda öğrenci ve-
lilerinin de desteklerine ihtiyaçları 
olduğunu dile getirdi.

Velilerinde, etkinlikten dolayı 
okul yönetimine memnuniyetini 
dile getirdiği program, aşure ikra-
mı ve hoş sohbetin ardından toplu 
aile fotoğrafı ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

Dünya Alzheımer Günü’nde farkındalık oluşturmak için Karatay’da biraraya geldiler 

Alzheımer Günü’nde buluştular
Dünya Alzheimer Günü dola-

yısıyla yapımı Karatay Belediyesi 
tarafından tamamlanan Alzheimer 
Gündüz Yaşam Merkezinde dü-
zenlenen programa AK Parti Konya 
Milletvekili Gülay Samancı, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Rektö-
rü Prof.Dr.Muzaffer Şeker,  Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet 
Koç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Mü-
dürü Bilal Erdoğan, Türkiye Alzhe-
imer Derneği Konya Şube Başkanı 
Prof. Dr. Figen Güney, Konya SM-
MMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, 
hayırsever Aynur Kasabalı, hayır-
sever işadamı Mehmet Ali Atiker, 
Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi, Alzheimer hastaları 
ve hasta yakınları katıldı.

Programda Türkiye Alzheimer 
Derneği Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Figen Güney’in sunumu ile baş-
ladı.  Prof. Dr. Figen Güney Alzhe-
imer hastalığının tanımlanmasının 
tarihçesi ile başladığı sunumunda 
hastalığın belirtileri ve seyri ile ilgili 
bilgiler verdi. Alzheimer hastalığı-
nın adının, 1906 yılında alışılma-
dık bir akıl hastalığından öldüğü 
düşünülen bir kadının beyin doku-
sundaki değişiklikleri betimleyen 
Dr. Alois Alzheimer’dan gelmekte 
olduğunu belirten Prof. Dr. Figen 
Güney, Alzheimer hastalığının be-
yin hücrelerinin ölümü ve beyin 
hacminin azalması ile karakterize, 
kesin nedenleri bilinmeyen nörolo-
jik bir hastalık olduğunu söyledi. 

TÜRKİYE’DE BİR İLK: ALZHEİMER 

GÜNDÜZ YAŞAM MERKEZİ
Prof.Dr. Figen Güney, yapı-

mı Karatay Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen, tefrişi hayırsever 
işadamı Mehmet Ali Atiker’in ön-
cülüğünde hayırsever işadamları 
tarafından yapılan Alzheimer Gün-
düz Yaşam Merkezi’nin Türkiye’de 
bir ilk olduğunu dile getirerek; has-
taların merkezde uzmanlar eşliğin-
de sabah egzersizleri, resim boya-
ma, el işi gibi aktivitelerle rehabilite 
edildiğini belirtti. Güney, Karatay 
Belediyesi tarafından tahsis edilen 
servis aracı ile uzmanlar eşliğinde 
evlerinden alınan hastaların reha-
bilitasyon sonrasında tekrar servis-
le evlerine bırakıldığını söyledi.

Prof. Dr. Figen Güney, Alzhei-
mer hastalarının ve hasta yakınla-
rının yaşam kalitelerini yükseltmek 
ve hastalığa dikkat çekmek için 
yapılan çalışmalardan dolayı başta 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli olmak üzere emeği geçen 
herkese çok teşekkür etti. 

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, belediye olarak gö-
revlerinin toplumun tüm kesimle-
rine hizmet etmek olduğuna dikkat 
çekerek; çocuklar için çocuk bahçe-
leri, gençler için basketbol sahaları, 
bu ülkeye ve topluma emek vermiş 
büyüklerimiz için ise emekli konak-
ları, Alzheimer hastaları için  de 
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi 
yaptıklarını belirtti.

Başkan Hançerli üç merkez il-
çede de Alzheimer Gündüz Yaşam 
Merkezi olmasını arzu ettiğini belir-

terek, Alzheimer hastası olmak gibi 
hasta yakını olmanın da büyük zor-
lukları olduğuna değindi.

Başkan Hançerli, hasta yakınla-
rının, Alzheimer hastalarını birkaç 
gün yatılı olarak emin ellere bıraka-
rak gittikleri yere gönül rahatlığı ile 
gitmelerinin çok önemli bir ihtiyaç 
olduğunu dile getirdi. Başkan Han-
çerli, Alzheimer Derneğinin, hayır-
severlerin 40-50 yatak kapasiteli 
yatılı bir Alzheimer bakım merkezi 
projelerine her zaman desteğe ha-
zır olduklarını belirterek; böyle ha-
yırlı bir projede yer almaktan şeref 
duyacaklarını ifade etti.

Başkan Hançerli, İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün, Karatay Beledi-
yesi’nin Necmettin Erbakan Üni-
versitesinin kamu olarak bir araya 

geldiğini; özel sektörden hayırse-
verlerle ortak bir noktada buluşarak 
Alzheimer Gündüz Yaşam Merke-
zi’ni oluşturduklarını belirtti. Alz-
heimer Gündüz Yaşam Merkezi’ni 
daha ileriye götürecek bir proje üre-
tildiği takdirde her zaman desteğe 
hazır olduklarını sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Meh-
met Koç, tüm sağlıklı insanların 
Alzheimer hastası adayı olduğuna 
dikkat çekerek; Alzheimer hastalığı 
ile ilgili farkındalık oluşturmanın, 
hastaların ve hasta yakınlarının 
yanında olmanın hepimizin görevi 
olduğunu dile getirdi. Prof.Dr. Meh-
met Koç, başta Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Alzhe-
imer Derneği Konya Şube Başkanı 
Prof. Dr. Figen Güney, desteklerini 

esirgemeyen Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mu-
zaffer Şeker ve tüm emeği geçenle-
re teşekkür etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Alzheimer hastaları için yatılı bir 
bakım merkezinin büyük bir ihtiyaç 
olduğunu belirtti. Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker, kurumların insanlar için 
olduğunu belirterek; bu kurumları 
yürüten insanların da özveri ile in-
sanlığa hizmet için çaba sarf ettik-
lerini dile getirdi. 

Prof. Dr. Muzaffer Şeker, tüm 
emeği geçenlere, hayırseverlere ve 
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi 
görevlilerine teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Gü-
lay Samancı, Dünya Alzheimer Gü-

nü’nün hastalıkla ilgili farkındalık 
oluşturmak ve bilgilendirme çalış-
maları yaparak duyarlılığı arttırmak 
için çok önemli olduğunu dile getir-
di. 

Başkan Hançerli’nin Alzheimer 
Gündüz Yaşam Merkezi’nin daha 
da geliştirilmesi konusunda yatılı 
bir bakım merkezi için siyasiler ola-
rak ellerinden gelen bütün gayreti 
göstermeye hazır olduklarını be-
lirtti.  Alzheimer hastası olan eşini 
anlatan Aysel Yıldırım programda 
yaptığı konuşmasında eşinin hasta-
lık sonrası değişimlerini ve yaşadık-
ları zorlukları anlattı. Yıldırım, sabır 
ve metanetle Alzheimer hastası 
olan eşi ile ilgilendiğini ve bu zorlu 
dönemde Alzheimer Gündüz Ya-
şam Merkezi’nin gösterdiği büyük 
desteği vurguladı. 

Alzheimer hastası babasını kısa 
bir süre önce kaybetmiş olan Murat 
Kılıç; babasının Alzheimer hastası 
olduğunu öğrendiklerinde büyük 
üzüntü yaşadıklarını, fakat Alzhe-
imer Gündüz Yaşam Merkezi’nin 
kendilerine bir umut olduğunu dile 
getirdi. Kılıç, Alzheimer hastası 
babasının son aylarını Alzheimer 
Gündüz Yaşam Merkezi sayesinde  
çok kaliteli ve verimli bir şekilde ge-
çirdiğini belirterek; emeği geçenle-
re teşekkür etti.

Program, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik 
Bölümü Öğretim Üyelerinin ve öğ-
rencilerinin verdiği konserle devam 
etti.
n HABER MERKEZİ

Başkan Altay, uzun yıllar birçok önemli olaya şahitlik etmiş ve şehrin hafızası konumundaki stadyumun 
Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesinin şehir için büyük bir vizyon olduğunu vurguladı.

Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yapımı Karatay Belediyesi tarafından tamamlanan 
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nde program düzenlendi.
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Cumhurbaşkanı'ndan vatandaşlara aşure ikramı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 
öğle namazının ardından tarihi Sul-
tan Selim Camisi önündeki Mevla-
na Meydanı'nda aşure ikram edildi. 

Aşure dağıtımına Cumhurbaş-
kanlığı Destek ve Mali Hizmetler 
Genel Müdürü Mahmut Kazan, 
Valisi Yakup Canbolat, Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay da katıldı.  Kazan, ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, aşure 
dağıtımının Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla farklı 
illerde gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yıl da 13 şehir ve 14 farklı 
noktada aşure dağıtıldığını be-
lirten Kazan, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi muharrem ayı ka-
meri ayların ilkidir ve hürmet edi-
len bir aydır. Haram aylardandır. 
Bu ayda dini, tarihi ve sosyal birçok 

olay yaşanmıştır. Bu olaylar mu-
harrem ayını hepimiz için çok kıy-
metli kılmaktadır. Muharrem ayı, 
Muharrem orucu ve aşure günü 
hepimiz için müstesna bir yere sa-

hiptir. Bu ay bereketin arttığı, Al-
lah'ın  izzet ve ikramını bollaştırdığı 
bir aydır. Hazreti Adem'in bağış-
lanması, Hazreti Nuh'un tufandan 
kurtulması, Hazreti Eyyüp'ün şifa 

bulması, Hazreti Yunus'un balı-
ğın karnından kurtulması, Hazreti 
İbrahim'in Nemrut'un ateşinden 
kurtulması gibi nice olaylar bu ayda 
gerçekleşmiştir. Öte yandan hepi-

mizin ortak acısı Hazreti Hüseyin 
Efendimiz ve ailesinin Kerbela'da 
aç ve susuz bırakılması, şehade-
ti de bu ayda gerçekleşmiştir."

Tarihte yaşanan bu olayların 

milletin ve ümmetin ortak acısı 
olduğunun altını çizen Kazan, "Ta-
rihin her döneminde olduğu gibi 
bu günlerde de fitne ve fesat çı-
kararak, türlü oyunlar oynayarak, 
benzer olaylar çıkarılmaya çalışıl-
maktadır. Ancak milletimiz maya-
sındaki o güzel hasletlerle bu oyun-
lara gelmemekte ve bunları tek tek 
bozmaktadır. Aziz milletimiz ortak 
zaferlerinin yanında ortak acılarını 
da hatırlayarak, kardeşliğini kıya-
mete kadar sürdürecektir. Buna da 
inancımız tamdır." diye konuştu.  

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu 
tarafından okunan duanın ardın-
dan, vatandaşlara aşure ikram edil-
di.  Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir 
hassasiyet oluşturmasından mem-
nuniyet duyduklarını ifade etti.
n AA

Yılın Ahisi Bozkırlı Osman Kalay usta ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın elinden aldı

Yılın Ahisi Konya'dan

31’nci Ahilik Haftası Kutlamala-
rı kapanış töreni Kırşehir’de yapıldı. 
Törenlere bu yıl Konya damgasını 
vururken, 2018 Yılının Ahisi seçilen 
Bozkırlı tahin üreticisi Osman Kalay 
ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sı Fuat Oktay'ın elinden aldı.

Kırşehir'in Cacabey Meydanı'n-
da bu yıl 31.'si düzenlenen Ahilik 
Haftası Kutlamaları kapanış töre-
ninde Konya büyük bir başarıya 
imza attı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESO) Başka-
nı Muharrem Karabacak ile TOBB 
Başkan Yardımcısı Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk’ün de 
hazır bulunduğu kapanış törenine 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can yaptı, TESK Genel Başkanı Ben-

devi Palandöken'in yanısıra Türkiye 
genelinden 84 ilin Esnaf Odaları 
Birlik Başkanları, protokol üyeleri, 
Kırşehirliler katıldı. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 
konuşmasıyla başlayan programda 
Bakan Pencan yerli üretimin öne-
mine vurgu yaparak, "Yerli üretimi-
mize sahip çıkmak, alın terimize sa-
hip çıkmak, çocuklarımızın zengin 
geleceğine sahip çıkmaktır.Bunun 
sonucu olarak Ahiliğin temeli, hile-
siz iş, sağlam mal ve ölçülü kazanç-
tır" dedi.

Pekcan, tüketicinin korunması-
na yönelik çalışmalar yaptıklarını da 
belirterek, "İç piyasada spekülasyon 
yaparak fiyat artışlarına sebep olan, 
tüketicimize zarar veren esnafı ve 
firma sahiplerini cezalandırıyoruz. 
Tüketicimize zarar verilmesine izin 

vermiyoruz ve vermeyeceğiz" dedi.
Daha sonra kürsüye gelen 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay da konuşmasında, "Ahiliği 
oluşturan ruhu ne kadar güçlü tu-
tarsak, yeni nesillere ne derece güç-
lü aktarabilirsek, geleceğimize de 
o derece güvenle bakabiliriz. Böyle 
bir ekonomik düzende insanı mer-
keze alan ilkeleriyle Ahilik kültürü 
çoğu sıkıntının çözüm yolunu bün-
yesinde barındırmaktadır. Ecdadı-
mızın en güzel şekliyle uyguladığı 
Ahilik sistemi; yıkan değil yapan, 
dağıtan değil toparlayan bir kurum-
dur. Düsturlarını dinimizden alması 
Ahilik teşkilatını büyük bir kurum-
sal çatı yapar” dedi. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel Baş-
kanı Bendevi Palandöken’in konuş-

masının ardından ödül törenine ge-
çildi ve sahneye ilk çıkan isim Yılın 
Ahisi seçilen Konyalı tahin üreticisi 
Osman Kalay oldu. Kalay ödülünü 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ok-
tay’ın elinden aldı. 

Törenin sonunda Bendevi Pa-
landöken, Abdülkadir Akgül ve Sel-
çuk Öztürk Fuat Oktay'a şed kuşattı.

Tören sonrası duygularını dile 
getiren KONESOB Başkanı Mu-
harrem Karabacak, yılın ahisi se-
çiminde Konya'nın ilk kez bir yılın 
ahisi çıkardığına vurgu yaparak, 
"Konya'mızla ve Konya'mızın esnaf 
sanatkarlarıyla gurur duyuyoruz. 
Konya bu yıl, 81 il arasında yılın 
ahisi seçiminde büyük bir başarıya 
imza attı. bu önemli başarıda emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum" diye 
konuştu.  n HABER MERKEZİ

AK Parti'li Mustafa Torun vefat etti
AK Parti Konya İl Yönetim 

Kurulu Üyesi  Mustafa Torun 
geçirdiği kalp krizi sonucunda 
hayatını kaybetti . Acı haberi 
alan AK Parti Konya İl Başka-
nı Hasan Angı sosyal medya 
adresinde yaptığı açıklamada, 
“Dava arkadaşım, İl Yönetim 
Kurulu üyemiz Mustafa To-
run'un vefatını üzüntü ile öğ-
renmiş bulunmaktayım. Değer-
li kardeşime Allah'tan rahmet 
ailesine, yakınlarına ve teşkila-
tımıza başsağlığı dilerim. Allah 
rahmet eylesin” ifadelerini kul-
landı. Merhum Mustafa Torun 
bugün öğle namazına müteakip  
Hacıveyis Camii’nde kılınacak 
cenaze namazının ardından 
Üçler Mezarlığında  toprağa ve-
rilecek. Yenigün Gazetesi ola-
rak merhum Mustafa Torun’a 
Allahtan rahmet yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Bedesten'de kızı-
mın öğrenci  evi için 
birkaç malzeme arı-
yordum.

Hiç bir şeye ih-
tiyacım olmasa da 
buralarda gezmek, 
bin yıllık tarihin içinde 
yürümek,mekanı pay-
laşmak  düşünceleri-
mi besler, duygularımı 
okşar.

Kapı camiinin oradan geçerken 
organize olmuş bir topluluk gördüm.   
Tarihi elbiseli insanlar ile günümüz 
elbiseli insanlar toplanmışlar, bir 
kişi topluluğa hitap ediyordu. Konya 
Büyük Şehir Belediye Başkanı Uğur 
ibrahim Altay'dı konuşan.

Konunun  Ahilik haftası ile oldu-
ğunu çok geçmeden fark ettim. 

Hemen Selçuklu Kongre mer-
kezinde Ahilik çalıştayı aklıma geldi.  
Oraya da gitmek istiyordum.

Bir müddet izledim.
Ne kadar güzel bir fikirdi,  Tica-

ret erbapları ile, tarihi Bedesten'de   
Ahilik sisteminin  geliştiği mekan ve 
insanlarla  konu işleniyordu.

Sonra esnafla bir yürüyüş de ya-
pılacaktı.  Ben çalıştayı izleyeceğim 
için ayrıldım . Yürüyüş çok güzel 
olmuş.

Düşündüm de çok daha derin 
konuyu içselleştirebileceğimiz et-
kinlikler yapılmalı dedim. Bu gidişle 
yapılacağına dair ümidim arttı. Çalış-
tay'da gördüm ki Karatay Üniversi-
tesi, Konya Ticaret Odası ve Büyük-
şehir Belediyesi   çalıştayı organize 
etmiş.

Karatay üniversitesi sanki Ahilik 
ile konunun sorumluluğunu üstlen-
miş çok duygulandım.

Ama başta Ticaret Odası, Sanayi 
Odası ve bütün meslek odaları konu-
yu ortak ele alıp hayata geçirmeye 
doğru proje yapsalar, diye düşün-
meden edemedim.

Ahilik Osmanlının kuruluşunda 
önemli rol almasına rağmen, neden 
yaşamımızdan çıktı, uzaklaştı bu ko-
nuları  tespit edip onların çözümünü 
arasalar.

Değişik meslek grupları ve üye-
lerinin Ahiiliği nasıl güncelleyip haya-
tımıza tekrar sokabileceğimizi  ortak 
payda haline getirseler.

Zira Doç. Dr Ömer Akdağ ho-
camın çalıştayda Ahilik ve Ekonomi 
sunumunda çok net ortaya koyduğu 
gibi, bugünkü dünyada bütün mu-
sibetlerin, tükenmişliklerin  sebebi  
yanlış tarif edilen ekonomi tanımı.

Sayın Hocam  diyor ki:
* Kapitalizmde  iktisat şöyle  

tarif edilir; «Sınırsız ihtiyaçların sınırlı 
imkanlarla karşılanmasıdır».

* Ahilikte iktisadın tarifi 
şöyledir; sınırsız ihtirasların sınırlı 
imkanlarla karşılanmasıdır.

Burada sınırsız olan ihtiyaç değil, 
ihtirastır .

Evet ihtiraslarımızı, ihtiyaç gibi   
tanımlanarak  insanların tüketim 
alışkanlığı  teşvik ediliyor.  İhtiyaçtan 
fazlası ile yaşamaya alışan insan tü-
ketirken, tükeniyor, köleleşiyor.

Ahilik tüketim odaklı değil üretim 
odaklı bir kültür.

Kültürümüzde iktisatlı olmak 
kavramı da Ahiliğin bu ekonomi yak-
laşımının içinden doğmak.

Ahilik insan odaklı:
Modern ekonomi;
İnsanı  üretimin bir faktörü ola-

rak görüp,belli bir süre 
faydalanıp ekonomi 
dışına çıkaran bir varlık 
bir sermaye unsuru 
olarak görüyor. sanki 
tüketimi arttırmak için 
insanı üretimin parçası 
yapmış.

Hatta   daha da 
vahşisi insanın posası 

çıkıncaya kadar kullanıp, ekonomik 
ömrünü dolduran bir araç olarak 
görüyor.

Ahilik; insanı yaşat ki devlet 
yaşasın diyen  Ahi Edep Ali'nin de-
diği gibi, insanı ekonomik varlığın 
bir parçası değil,  ekonomiyi insan 
iradesinin yönetebileceği bir  eylem 
olarak görüyor.

Onun için insanın sahip olması 
gereken özelliklere , meziyetlere sa-
hip olabilmesi için ahilik; insanı ve in-
sanlığı baş tacı edecek şekilde yetiş-
tiren bir hayat okul haline gelmiştir.

Ahilik bir erdemler hazinesi. 
insanı  insan , devleti devlet yapan 
ilkler  deryası.  Kurumsallaşmanın 
sık ı disipline dilebildiği etik kuralların 
hakim kılındığı yaşam biçimi.

Ahilik toplumu paylaşımcı hale 
getiren öğretiler bütünü.

Eli, kapısı, sofrası açık olmak. 
Böyle kurallara bürünmüş insanlık  
savaş yapabilir mi. Devletler dü-
zeyinde düşünürsek, bu yaklaşım 
sömürgeciliğin emperyalizmin pan-
zehiri olmaz mı.

Ahi insanın gözü, Beli, Dili kapa-
lıdır.

Bugünün gelişmiş ülkelerinin 
devlet adamlarını bile gözlesek in-
sanlığın mutsuzluğunu anlarız. Sü-
per devletlerin başkanlarının edebe 
dair  noksanlıkları, akılları dillerine 
yetişmeyen halleri,, her şeyin müs-
takbel sahibi duygusu ile doymayan 
gözlerinde toplumların neden uçu-
rumun yakınında dolaştıklarını artık 
hepimiz fark edebiliyoruz.

İçinde edep olmayan, meslek 
ahlakı gelişmemiş, ahlaklı görünse 
bile bunu rol icabı yapan, her şeyi 
maddi kazanca göre ayarlayan, güce 
göre yerini belirleyen, insanlığı gücü 
oranınca yaşayacağına inanan  in-
sanların ağırlığı toplumda arttıkça, 
insanlık elbette yerlerde sürünecek.

Bu ahilik haftasında ümitlerim 
yeşerdi.

Bedestendeki toplantı, Kongre 
merkezindeki çalıştay, haftanın  anı-
sına, Karatay üniversitesinin hazır-
ladığı, Ticaret Odasının desteklediği 
kitap, Büsan Sanyii kooperatifinin 
bastırdığı kitap ve büroşür muhte-
şemdi.

Ahilikten neden bu kadar uzak-
laştık bunun çok iyi analiz edilmesi 
gerekiyor.

Ahilik gelişme evresinden gü-
nümüze güncellenerek gelse idi  
eminin bugün sadece ülkemiz değil, 
insanlık bugünkü durumundan çok 
daha mutlu olacaktı.

Mesela bugünkü kırizleri yaşa-
mayacaktık.

Toplumsal yapı çok daha kuv-
vetli olacaktı.

Belki de bugün dünyada ileri tek-
nolojiyi biz temsil edecektik.

Karatay Üniversitesine teşekkür 
ediyorum.  Ahiliği yeniden, güncel-
leyerek  bunu geliştirecek insanlar 
yetiştirerek toplumun geleceği adına 
ümit tohumları ekmiş.

YAŞAMIMIZDA AHİLİK

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Yılın Ahisi seçiminde Konya’nın ilk kez bir Yılın Ahisi çıkardığını vurgulayarak,
 "Konyamızla ve Konyamızın esnaf sanatkarlarıyla gurur duyuyoruz" dedi.
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından, “Yazılacak çok şeyimiz var” başlığı altında Yalvaç’ a gezi 
düzenlendi. TYB Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten amaçlarının Konya ve civarını halka tanıtmak olduğuna dikkat çekti

Yazarlar, Yalvaç’ı gezdi
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 

Konya Şubesi tarafından, “Yazıla-
cak çok şeyimiz var: Yalvaç’ı geziyo-
ruz, yazıyoruz” başlığı altında gezi 
programı düzenlendi. Yrd. Doç. Dr. 
İlker Mete Mimiroğlu’nun rehberlik 
ettiği gezide Yalvaç Müzesi, Yal-
vaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti, 
Beyşehir Eflatunpınarı ve Beyşehir 
Eşrefoğlu Camii ziyaret edilerek bil-
giler alındı. Geziye TYB Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten ve çok 
sayıda yazar katıldı. Açıklamalarda 
bulunan Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Hayri Erten, temel amaçlarının 
hem yazarları birbirleriyle kaynaş-
tırmak hem de Konya ve civarını 
halka tanıtmak olduğunu vurgu-
layarak, gezilerinin devam edece-
ğini söyledi. Geziye katılanlardan 
Gazeteci ve Fotoğraf Sanatçısı Zeki 
Oğuz ise, Yalvaç’ta bulunan Pisidia 
Antiokheia Antik Kenti’nin ortaya 
daha çok çıkarılması halinde ilçenin 
cazibe merkezi haline geleceğine 
dikkat çekti.

AMACIMIZ BAŞKA ŞEHİRLERİ 
KONYA’YA TANITMAK

Yalvaç’ta bulunan Antik Kent 
ile yazarları buluşturmak istedikle-
rini söyleyen Türkiye Yazarlar Bir-
liği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. 
Hayri Erten, “Konya Şubesi olarak 
bazı programlarımızı geleneksel 
hale getirmiş bulunuyoruz. ‘Yazıla-
cak çok şeyimiz var’ başlığı altında 
da her yıl bir program düzenliyoruz. 
Daha önceki yıllar Urfa, Bolu, Muğla 
gibi yerlere geziler düzenledik. Bu-
radaki temel amacımız Konya’da ki 
yazarlarımızı hem birbirleriyle kay-
naştırmak hem de Konya ve civarı-
nı Konya halkına tanıtmaktır, birde 
Konya’yı başka şehirlerle buluştur-
mak istiyoruz. Bugünkü gezimizde 
bunlardan bir tanesiydi.  Yalvaç’ta 
büyük bir antik kent var. Bu antik 
kenti Konya’ya tanıtmak istedik ve 
yazarlarımızı Antik Kent ile buluş-
turduk. Antik kentin ardından Bey-
şehir Eflatun Pınarını ve Eşrefoğlu 
Camii’ni de ziyaret etmiş olduk. Ge-
zide katkısı olan Konya Büyükşehir 
ve Yalvaç Belediyelerine teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

“YALVAÇ BİR CAZİBE MERKEZİ 
HALİNE GELEBİLİR”

Geziye katılanlardan Gazeteci 
ve Fotoğraf Sanatçısı Zeki Oğuz ise 
güzel ve anlamlı bir geziye katıldık-
larını söyledi. Oğuz, Antik kentin 
daha çok ortaya çıkmasıyla birlikte, 
Yalvaç’ın bir cazibe merkezi haline 
geleceğini de ifade ederek cümlele-
rine şu şekilde devam etti:  “Yoğun 
ve güzel bir gezi olduğunu düşü-
nüyorum. Yalvaç’ı daha önceden 
de ziyaret etmiştim. Fakat, arkeo-
log arkadaş sayesinde bilgilerimizi 
daha da derinleştirdik. Antik Kentin 
kuzeyinde su kemerleri bulunu-
yor. Özellikle onları görmeyi çok 
istedim ama çok uzak olduğu için 
gitmemiz mümkün olmadı.  Ar-
keolog, bize buradaki antik şehrin 
sadece 10 da 1’nin ortaya çıktığını 
söyledi. Zamanla şehrin daha çok 
ortaya çıkarılacağını düşünüyorum 
ben. Çıktıkça da Yalvaç bir cazibe 
merkezi haline gelecek. Yalvaç ge-
zisinin sürpriz taraflarından biri de, 
müzeyi gezmek oldu. Daha önceki 

gelişimde müze yoktu, yeni açılmış. 
Bir ilçeye göre de çok zengin bir 
müze olmuş. Hem arkeoloji hem de 
etnografya müzesi olarak oluşturul-
muş. Tabi zamanla bunun daha çok 
zenginleştirileceğini düşünüyorum. 
Akşamın güzel saatine Eflatun pı-
narını çekmek de çok güzel oldu.”
YALVAÇ MÜZESİNDE 4 ADET KAPALI 

TEŞHİR SALONU BULUNUYOR
Yalvaç ve çevresindeki tari-

hi eserler kadar bu yöreden çıkan 
tarihi eserlerin, yer aldığı Yalvaç 
Müzesi büyük değer taşıyor. 1947 
yılından yöreden toplanan arkeolo-
jik ve etnografik eserlerin depolan-
masıyla başlayan faaliyet sonunda 
oluşmaya başlayan müze, 1963 
yılında yapımına başlanan binanın 
tamamlanmasıyla, 1966 yılında 
hizmete girmiş. Çağdaş müzecilik 
anlayışı ile tümüyle yenilenen teş-
hir ve tanzimi tamamlanan müze, 
16 Temmuz 2000 yılında halkın 
hizmetine sunulmuş. Bugün Göller 
Bölgesinde gerek eser zenginliği 
gerekse ziyaretçi açısından en es-
kiden büyük Müze olma özelliğini 
koruyor.  Yalvaç Müzesinde 4 adet 
kapalı teşhir salonu bulunuyor. 
Bunlar; Prehistoria Salonu, Klasik 
Eserler Salonu, Etnografya Salonu 
ve St. Paul Salonu. Kapalı teşhir 
dışında Bahçe Teşhirinde de birçok 
eser bulunmakta. 

KENTİN DAHA 10’DA 
1’İ ORTAYA ÇIKMIŞ

Arkeologdan alınan bilgilere 
göre,  Pisidia Antiokheia Antik Ken-
ti’ni yapılan kazılar sonucu 10’da !’i 
ortaya çıkmış. Uzmanlar toprağın 
altında kent kalan kalıntıların ol-
duğunu söylüyor. Kent akropolisi 
(yukarı şehir, yöneticilerin ve zen-
ginlerin oturduğu, kamuya ait bi-
naların bulunduğu surlarla çevirili 
alan) surlarla çevrili olan alanda 46 
hektarlık bir arazi üzerinde kurulu. 
Yerleşmenin teritoriumu (Bir ken-

tin sahip olduğu topraklar) güney-
doğudaki tepe üzerinde kurulu olan 
Men Askaenos kutsal alanındaki 
Men Tapınağı’ndan izlenebilmekte. 
Kentin antik çağdaki teritoriumu 
yaklaşık olarak 540 mil kare olarak 
hesaplanmış. Roma çağında nü-
fusun yaklaşık 70 bin kişi olduğu 
tahmin ediliyor. Kentin tarihini ya-
zan tüm araştırmacılar tarafından, 
kentin İ.Ö.3. yüzyılda Helenistik 
krallıklardan Seleukios haneda-
nı tarafından kurulmuş olduğunu 
söylemek gelenek haline gelmiş. 
Bu bölgede yapılan araştırmalar, 
yerleşime uygun olan bölgenin Pa-
leolotik dönemden bu yana sürekli 
iskân edilmiş olduğunu göstermek-
te. Yalvaç ve çevresinde Robinson 
yönetimindeki Michigan Üniversi-
tesi ekibiyle 1924 yılında başlayan 
ve günümüze dek sürdürülen kazı 
ve yüzey araştırmalarında,  çevre 
köylerdeki yirmiye yakın höyük-
te, İ.Ö. 3000 yıllarına dek inen İlk 
Tunç Çağı yerleşimleri bulunmuş. 
Antiokheia’ nın kuruluşu İ.Ö. 275 
yılını işaret etmektedir. Fakat ken-
tin kuzeydoğusunda bulunan Men 
Kutsal Alanı buluntularının İ.Ö. IV. 
yüzyıla dek ulaşmış olması, bölgede 
öncül bir klasik kültürün bulundu-
ğunu kanıtlamakta.

EFLATUNPINARI ÇEVRESİ 
GÜZELLEŞTİRİLECEK

Eflatunpınar Hitit Su Anıtı böl-
gesinde ki kamulaştırma işlemleri 
tamamlandı. Bölgeyle ilgili güzel 
bir proje düşünülüyor. Eflatunpınar 
dünyada Hititler adına söylenilebi-
lecek tek eser olarak yer alıyor. Su 
Anıtı, Hititlerden günümüze gele-
bilen, ayakta olan ve halen işlevi-
ni devam ettiren eserler arasında 
yer aldı. Buranın en büyük özelliği 
hava, su ve toprağın en güzel şekil-
de anlatılabilmesini işlemiş olmala-
rı. Bereketi sembolize eden figür-
ler yer alıyor. Eflatun Pınar, bütün 

Anadolu’ya yayılmış bulunan eski 
Anadolu stilindeki, yani ‘Hitit sanatı 
taklidi’ tarzdaki anıtlardan biri. Ku-
zeye dönük yapılan eserin batı tara-
fında, yerden bir kaynak suyu fışkı-
rıyor ve önün kesilen su küçük gölü 
meydana getiriyor. Gölün üzerinde 
14 lahit boyundan oluşan bir cephe 
yükseliyor. Anıt, kült yeri özelliği 
taşımakta ve bir süre burada ya-
şadığına inanılan ünlü Eflatun’dan 
dolayı bu adı aldığı sanılıyor.

ANADOLU’NUN EN GÜZEL CAMİİ
Eşrefoğlu Camii, Beyşehir Gö-

lü’nün 100 metre kuzeyinde, Eş-
refoğlu Mahallesi’nde yer alıyor. 
Camii, 1299 yılında bir türbe, ker-
vansaray ve hamam ile bir külliye 
şeklinde, Eşrefoğlu Emir Süleyman 
Bey tarafından yaptırılmış. Yapı, 
genel olarak Selçuklu geleneğini 
devam ettirmektedir. Kuzey-gü-
ney doğrultusunda uzanan yapının 
harim kısmı, mihrap duvarına dik 
7 sahın oluşturacak şekilde ahşap 
direklerle tanzim edilmiş. Orta sa-
hın yan sahınlardan daha geniş tu-
tulmuş. Tavanın ortasında aydınlık 
feneri olarak da adlandırılan hem iç 
mekâna ışık verdiği, hem de zemin-
deki havuza dolan kar sayesinde ah-
şap aksamın ihtiyaç duyduğu nemi 
sağladığı düşünülen bir boşluk yer 
almakta. Mihrap önü kubbesi Türk 
mimari geleneğini yansıtıyor. Çini 
mozaik mihrap ve kündekari tek-
niğinde yapılmış minber caminin 
önemli süsleme unsurları. Camiyi, 
ünik kılan özelliği ise büyük ölçü-
de özgün olan ahşap aksamı ve bu 
yüzeylerin üzerinde örneklerinin en 
başarılısı ve gösterişlisi olan kalem 
işleri.  2017 yılında Beyşehir Beledi-
yesi ve Müze Müdürlüğü tarafından 
yapılan ortak çalışmalar sonucu Ca-
mi’nin güneyinde ve göl kenarında 
yer alan bölgede Beyşehir Eşrefoğlu 
Beyliği’ne ait sur duvarı kalıntıları 
tespit edilmiş.  n HÜSEYİN MENEKŞE

İnsan bilmezse kıymetini insanın,
Bilki daha ermemiştir kemalineinsanlığın,
Ne metreyle ölçülür ne gramla ağırlığın,
Ancak ölçebilirsin yeterliyse kemalin.

Sanma her gördüğünü şekli olsa da insan,
Bu şekilde kimler var kimi cin kimi şeytan,
O ruhtur ki can içinde insanı insan yapan,
Cevherin özde olur sözündür senianlatan.

Kendisini bilen insan bilir insan değerini,
Kendisini bilmeyenler nasıl anlasın kseni,

Her sözün bir doğrusu var bilmiyorsan tut dilini,
Önce insan isen eğer unutma se kimliğini.

Anlamayan ne bilsin ki insan nedir ne değil,
Önce kendini tanı, kendini bilmeyen cahil,
Doğruyu görecek göz, konuşmak için dil,

Her kula nasip değil, vermemiş hak bunu bil.

Tayyip derki; insanım, insanlık hakkın eseri,
İnsanlığı tanıdım doğduğum günden beri,

Gerçek, dürüst bir insanın tartılmaz ki değeri,
Bir gün toprak olsa da o, hakka yakındır yeri.

İNSAN

Konya’da alkollü araç kullanan 
kişi direksiyon hakimiyetini kaybe-
derek tramvay yoluna girdi. Sürü-
cünün alkollü araç kullanmaktan 
daha önceden ehliyetine el konul-
duğu öğrenildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Ahmet 
Hilmi Nalçacı Caddesi’nde Ayhan 
Ç. idaresindeki 42 BAL 49 plakalı 
otomobil, önce bir araca ardından 
da demir korkuluklara çarparak 
tramvay yolunda durdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine 
olay yerine gelen polis ekipleri, 
kazadan yara almadan kurtulan 
sürücü Ayhan Ç’nin 230 promil 

alkollü olduğunu belirledi.
Öte yandan sürücünün daha 

önceden 2 kez alkollü araç kullan-
maktan dolayı ceza aldığı ve ehli-
yetine el konulduğu öğrenildi.

Üçüncü kez alkollü araç kul-
lanmaktan işlem yapılan sürücüye 
toplamda 4 bin 36 lira para cezası 
kesildi. Ayrıca kamu malına zarar 
vermek, tramvayın işleyişini dur-
durmak ve trafik güvenliğini tehli-
keye atmaktan adli işlem başlatıldı.

Kaza yapan otomobilin tram-
vay durağına birkaç metre kala 
durması olası bir can kaybını önle-
di.  n AA

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 
öğrencileri taşıyan midibüsün dev-
rilmesi sonucu yaşamını yitiren 13 
yaşındaki Necati Enes Solak, mem-
leketi Konya’da defnedildi.

Anadolu Otoyolu’nun Şirinyalı 
mevkisinde meydana gelen kaza-
da yaşamını yitiren Solak’ın cena-
zesi, merkez Karatay ilçesindeki 
Hacıveyis Camisi’ne getirildi.

Buradaki cenaze törenine Ak-
saray Valisi Aykut Pekmez, Aksa-
ray İl Emniyet Müdürü Ali Kara-
bağ, Aksaray’da polis memurluğu 
yaptığı öğrenilen baba Muhammet 

Solak ile yakınları katıldı. Baba Mu-
hammet Solak, cenaze namazında 
gözyaşlarını tutamadı. Solak’ı Vali 
Pekmez teselli etti.  Necati Enes 
Solak’ın naaşı, öğle namazına mü-
teakip kılınan cenaze namazının 
ardından Üçler Mezarlığı’nda top-
rağa verildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 
dün öğrencileri taşıyan midibüsün 
devrilmesi sonucu 13 yaşındaki 
Necati Enes Solak ve Tufan B. (27) 
hayatını kaybetmiş, 16 kişi yara-
lanmıştı.
n AA 

Alkollü araç kullanan 
kişi tramvay yoluna girdi

Kocaeli’nde kazada vefat 
eden öğrenci defnedildi

haber@konyayenigun.com
TAYYİP SAĞ

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından, “Yazılacak çok şeyimiz var:
 Yalvaç’ı geziyoruz, yazıyoruz” başlığı altında gezi programı düzenlendi.
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Bursaspor, Medipol Başakşehir 
ile berabere kalarak üst üste 5 maç-
ta sahadan 1 puanla ayrıldı. 

Yeşil-beyazlı takım, 2018-2019 
sezonunda galibiyeti unuttu. Spor 
Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fe-
nerbahçe’ye deplasmanda mağlup 
olan Bursaspor, sırasıyla Kayse-
rispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, 
Çaykur Rizespor ve Medipol Başak-
şehir müsabakalarında sahadan 
1 puanla ayrıldı. Oynadığı futbolu 
skora yansıtamayan yeşil-beyazlı-
lar, üst üste 5 kez sahadan 1 puanla 
ayrıldı. 

13 SÜPER LİG SEZONUNUN EN 
KISIR 6 HAFTASI 

Öte yandan yeşil-beyazlılar, gol 
yollarında da bu sezon sıkıntılar ya-
şıyor. Geride kalan 6 haftada 4 kez 
gol sevinci yaşayan yeşil-beyazlı 
takımın attığı 3 gol de VAR kararıyla 

iptal edildi. Timsah, en son 2013-
2014 sezonunun ilk 6 haftasında 
rakip fileleri 4 kez havalandırmıştı. 

Yeşil-beyazlılar en kısır 6 haftayı 
ise, küme düştüğü 2003-2004 sezo-
nunda yaşamış ve 2 kez rakip fileleri 

havalandırmıştı. 
DEFANS HATTI GÜVEN VERİYOR 

Gol yollarında sıkıntılar yaşayan 
yeşil-beyazlı ekip, kalesini ise gole 
kapatıyor. Sezon başında kaleci Ha-
run Tekin, Aziz Behich, Titi, Ekong 
gibi defans oyuncuların takımdan 
ayrılmasının ardından timsah, Au-
relien Chedjou, Santiago Vergini, 
Iasmain Latovlevici ve Umut Me-
raş’ı transfer etti. Teknik Direktör 
Samet Aybaba, kalede Okan Kocuk, 
stoper hattında Chedjou ve Ertuğrul 
Ersoy ikilisini oynatırken sol bekte 
Latovlevici ile Umut Meraş’a for-
mayı verdi. Geride kalan 6 haftada 
timsah, kalesinde 5 gol gördü. Bur-
saspor, 2010-2011 sezonunun ilk 6 
haftasında kalesinde 1 gol yediği 
senenin ardından en az gol yediği 
yılı yaşıyor. 
n İHA

Bursaspor puanları bir bir alıyor

Spor Toto Süper Lig’de son dep-
lasman galibiyetini geçen sezonun 
15. haftasında alan Göztepe, Trab-
zonspor’u 2-1 yenerek 11 deplasman 
karşılaşmasının ardından sahadan 3 
puanla ayrıldı.

En son dış saha galibiyetini ge-
çen sezonun 15. haftasında Evkur 
Yeni Malatyaspor karşısında alan sa-
rı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçına 
kadar çıktığı 11 deplasman maçında 
4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Trab-
zonspor’u 2-1 mağlup eden sarı-kır-
mızılı ekip, deplasmandan 3 puanla 
dönme sevinci yaşadı.

Ligde 6. haftada 3. galibiyetini 
alan ve puanını 9’a çıkaran sarı-kır-
mızılı ekip, bu sezon üst üste ikinci 
maçından galibiyetle ayrıldı. İzmir 

temsilcisi en son seri galibiyetini 
geçen sezonun 13. haftasından iti-
baren Akhisarspor (2-0), Kardemir 
Karabükspor (1-0), Evkur Yeni Ma-
latyaspor (3-2) ve Atiker Konyaspor’u 
(1-0) yenerek art arda 4 maçını kaza-
narak elde etmişti. 

YASİN ÖZTEKİN GOLLERİNE
 DEVAM EDİYOR

Geçen hafta 2-0 kazanılan Kay-
serispor karşılaşmasında 1 gol ve 1 
asistle mücadele eden Yasin Öztekin, 
dün de eski takımı Trabzonspor karşı-
sında 2 gol üretti.

Önceki sezonu ligde 2 golle ta-
mamlayan ve bu yıl 3. golüne ulaşan 
Yasin Öztekin, Süper Lig’de en golcü 
sezonunu 2016-2017’de Galatasaray 
formasıyla 10 gollük performansıyla 

geçirmişti. Tüm gollerini yerli oyun-
culardan bulan Göztepe’de atılan 6 
golün 3’ünde Yasin Öztekin’in imzası 
var.

BETO’DAN PENALTIYA GEÇİT YOK
Geçen sezon Kayserispor karşı-

sında Deniz Türüç ve Güray Vural’ın, 
Kardemir Karabükspor maçında Mus-
tapha Yatabere’nin, Akhisarspor kar-
şılaşmasında Yevgen Seleznov’un 
penaltı atışlarında gole izin vermeyen 
Beto, dün de Trabzonspor karşısında 
Burak Yılmaz’ın vuruşunu kurtar-
dı. Portekizli kaleci, Süper Lig kari-
yerindeki 8 penaltıdan 5’ini kurtarma 
başarısını gösterdi. Göztepe, 7. hafta 
mücadelesinde 30 Eylül Pazar günü 
Atiker Konyaspor’u konuk edecek.
n AA

Göztepe, deplasmanda 11 maç sonra güldü

Ligde 125. derbi!
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş lig tarihinde 125. kez karşılaşacak. Lig tarihinde daha 
önce 124 kez karşılaşan iki takımda sarı-lacivertliler, 46 kez kazanırken, siyah-beyazlılar ise 39 galibiyet aldı. 39 

karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bugün Kadıköy’de oynanacak maç ile 125. kez karşılaşmış olacak

FENERBAHÇE 14 MAÇTIR 
KAYBETMİYOR 

Fenerbahçe, Süper Lig’de Beşiktaş’ı 
ağırladığı son 14 maçta yenilgi yüzü gör-
medi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 9 
galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Beşiktaş, 
Kadıköy’de Fenerbahçe’yi en son Nisan 
2005’te bir Süper Lig maçında 4-3 yen-
mişti. 
EYLÜL DERBİLERİNDE BEŞİKTAŞ ÖNDE 

Fenerbahçe, eylül ayında Süper 
Lig’de oynanan 24 derbinin sadece ye-
disini kazanırken, 10 beraberlik ve 7 
mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise oynadığı 27 
maçta sekiz galibiyet, 8 beraberlik ve 11 
mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ile Beşiktaş 
arasında eylül ayında oynanan maçlarda 

ise denklik söz konusu. İki takım da bu 
maçlarda üçer galibiyet alırken, iki maç 
berabere sonuçlandı. 

DERBİLERDE 12 KIRMIZI KART 
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 

oynanan son altı resmi maçın beşinde 
kırmızı kart çıktı. Bu altı maçta taraflar 
toplam 12 kırmızı kart görürken bu kart-
ları eşit şekilde paylaştı. 

ŞENOL GÜNEŞ’TEN 10 GALİBİYET 
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol 

Güneş, Süper Lig’de 18 derbide sadece 
4 kez mağlup olurken, 10 galibiyet ve 4 
beraberlik aldı. Güneş’in aldığı 4 mağlu-
biyetin 2’si Fenerbahçe deplasmanında 
gerçekleşti. Şenol Güneş, teknik direktör 
olarak Fenerbahçe ile Süper Lig’de karşı 

karşıya geldiği 35 maçın sadece beşin-
den galip ayrıldı ve 20 mağlubiyet, 10 
beraberlik elde etti. 

COCU’NUN İLK DERBİSİ 
Fenerbahçe’nin bu sezon başına 

geçen Teknik Direktör Phillip Cocu ilk 
kez bir derbide sarı-lacivertlilerin başın-
da olacak. Hollandalı teknik adam daha 
önce Süper Lig’de 5 karşılaşmada 3 
mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı. 

DERBİDE QUARESMA ETKİSİ 
Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Ri-

cardo Quaresma derbilerde kendisini 
gösteriyor. Siyah-beyazlıların Süper 
Lig’de Fenerbahçe’ye attığı son beş go-
lün üçünde Quaresma’nın etkisi var. Por-
tekizli futbolcu Beşiktaş’ın attığı 5 golün 

2’sini atarken 1’de asist yaptı. 
SAKAT VE CEZALILAR 

Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası 
öncesi siyah-beyazlı ekipte Gary Medel 
cezalı olduğundan forma giyemezken, 
Atiba Hutchinson ve Adriano’nun durumu 
maç saatinde belli olacak. Fenerbah-
çe’de ise cezalı oyuncu bulunmazken 
Tolga Ciğerci sakatlığı dolayısıyla kadro-
da bulunmayacak. 

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yarın 
Ülker Stadı’nda saat 21.00’de başlaya-
cak ve derbi maçta hakem Fırat Aydınus 
düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılık-
larını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu ya-
pacak. 
n İHA

‘Aykut Kocaman 
ile görüşmedik’

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Aykut Koca-
man ile kesinlikle görüşmediklerini belirterek, “Biz hocamıza 
inanıyoruz ve kesinlikle Antalyaspor için doğru isim olduğuna 
inanıyoruz” dedi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ın ayrılacağı, 
yerine başka bir teknik direktörün geleceği yönündeki iddiala-
ra cevap veren Öztürk, şu açıklamayı yaptı: “Şu anda böyle bir 
iddiaların ortaya çıkmasına çok şaşırıyorum. Bülent Korkmaz 
hoca zor dönemde görevi alıp, gayet başarılı bir süreç yönetimi 
göstermiştir. Baktığınızda 5 maçta alınan 7 puanda bunun gös-
tergesidir. Özellikle Beşiktaş deplasmanından alınan 3 puan 
önemli. Performansın kötü olduğu dönemleri de hatırlıyorum. 
Bunlarda bile hoca daha az tartışılırken, şu anki durumu ge-
reksiz bir polemik olarak görüyorum. Biz hocamıza inanıyoruz 
ve kesinlikle Antalyaspor için doğru isim olduğuna inanıyo-
ruz.” Öztürk, Aykut Kocaman ile herhangi bir görüşmenin ke-
sinlikle olmadığını dile getirdi.   n İHA

Beşiktaş’tan 
tarihi yükseliş

UEFA’nın açıkladığı yeni sıralamada 19. sıraya yükselme 
başarısı gösteren Beşiktaş, tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. İlk 
20 içinde yer alan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’nde mü-
cadele eden en iyi sıralamaya sahip 4. takım olarak dikkat çe-
kiyor. UEFA’nın açıkladığı yeni sıralamada 19. sıraya yükselen 
Beşiktaş, tarihinin de en iyi sıralamasına sahip oldu. Özellikle 
son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği sonuçlarla puan 
ortalamasını yükselten siyah-beyazlılar, Chelsea, Tottenham, 
Benfica ve Lyon gibi Avrupa’nın üst düzey ekiplerini de geride 
bıraktı. İlk 20 takım içerisinde yer alan Beşiktaş, sıralamaya 
göre Avrupa Ligi’nde mücadele eden en iyi 4. takım olarak da 
dikkat çekti. UEFA sıralamasında ilk 20 içinde yer alan takımlar-
dan 5’i Avrupa Ligi’nde boy gösterirken, Beşiktaş bu anlamda 
İngiliz devi Chelsea’yi geride bırakmayı başardı.   n İHA

Okan Kocuk’tan 
müthiş başarı

Bursaspor’da Harun Tekin’in ayrılmasının ardından kaleyi 
devralan Okan Kocuk kalesine gelen 10 şuttan 8’ini kurtarmayı 
başardı. Yeşil-beyazlı takımda Okan Kocuk performansı parlı-
yor. Sezon başında Harun Tekin’in Fenerbahçeye transferinin 
ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, oynadığı 3 maçta güven 
verdi. Bu maçlarda kalesine 10 şut gelen genç file bekçisi, 8’ini 
kurtarmayı başardı. Medipol Başakşehir maçında Emmanuel 
Adebayor’un penaltısını da çıkartan Kocuk, takımının elde ettiği 
puanda büyük pay sahibi oldu. Başarılı eldiven, Adebayor’un 
penaltısını kurtarmasının ardından, “Adebayor’un kullanacağı-
nı biliyordum. Son ana kadar bekledim. His biraz da. Çok şükür 
çıkardım ve takımıma yardımcı oldu. Hislerim beni yanıltmadı” 
dedi.   n İHA
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Temsilcilerimiz Akşehirspor, Karapınar 
Belediyespor ve Sarayönü Belediyespor’un 
mücadele ettiği Bölgesel Amatör Ligi 6. 
Grup’ta ilk hafta maçları oynandı. Yeşil si-
yahlı ekip Sarayönü Belediyepsor, ilk haftayı 
BAY geçerken, Akşehirspor, Çubukspor Fut-
bol’a konuk oldu. Karapınar Belediyespor ise 
Yeniçağa Spor deplasmanına gitti. Sarayönü 
Belediyespor, boş haftayı Kadınhanı Beledi-
yespor ile hazırlık maçı yaparak değerlendir-
di ve bu mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

AKŞEHİRSPOR 2-1 YENİLDİ
BAL temsilcilerimizden Akşehirspor ligin 

ilk haftasında deplasmanda Çubukspor Fut-
bol ile karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar 
bu mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. İlk ya-
rısında 2-0 geriye düşen temsilcimiz Akşe-
hirspor, maçın ikinci yarısında bir gol bulma-
sına rağmen mağlup olmaktan kurtulamadı. 
Kırmızı beyazlılar ilk haftayı mağlubiyeti ile 

kapatırken, Çubukspor ile oynanan maçta Ak-
şehirspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı.

KARAPINAR’DAN ŞANSSIZ BERABERLİK
Bölgesel Amatör Ligi’ndeki bir diğer 

temsilcimiz Karapınar Belediyespor ise dep-
lasmanda Yeniçağa Spor’a konuk oldu.

 İlk yarıda güzel bir futbol ortaya koyan ve 
bunun karşılığını 2-0 öne geçerek alan yeşil 
siyahlılar, ikinci yarıda büyük bir şanssızlık 
yaşadı. Karapınar Belediyespor’da ilk 11’de 
sahaya çıkan ve takımının ikinci golünü atan 
Memduh Işık ile Fatih karşılaşmanın ikinci 
yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zo-
runda kaldı. 

İki önemli oyunsunun sakatlanması ile 
sarsılan Karapınar, ev sahibi Yeniçağa’nın 
gollerine engel olmadı ve karşılaşma 2-2 
sona erdi. Temsilcimiz haftayı 1 puan ile ka-
patmak zorunda kaldı.
n SPOR SERVİSİ

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

Doğuştan iki kolu olmayan ve bir 
süre önce tekvando sporuna başlayan 
12 yaşındaki Nisanur Yiğit dünya şam-
piyonu olmayı hedefliyor. Tokat’ta kent 
merkezinde yaşayan Abdulvahap (41) 
ve Betül Yiğit (37) çiftinin 3 çocuğun-
dan en büyüğü olan Nisanur, dünyaya 
kolları olmadan geldi. Şu anda Fahriye 
Arat İmam Hatip Okulu 7. sınıf öğren-
cisi olan ve derslerinde başarısıyla dik-
kat çeken Nisanur, yüzme ve tekvando 
branşlarında da spor yapıyor. Birlikte 
spor yaptığı arkadaşlarıyla uyum içe-
risinde ilerleyen Nisanur’un tekvando 
antrenörü Turan Güldür, hızlı gelişen 
sporcunun 16 yaşına geldiğinde Olim-
piyatlar’a katılacağını ve şampiyonluk 
hedeflediklerini söyledi. 

NİSANUR YİĞİT: “DÜNYA 
ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM” 

Spora ilk başladığında çok zorlan-
dığını dile getiren Nisanur Yiğit, “Yaz 
tatilinde canım sıkılıyordu ve bir şey-

lerle uğraşmak istedim. Sonra aklıma 
tekvando sporunu geldi. İlk başlarda 
çok zorlanıyordum. Antrenmanları 
yaptıkça, çalıştıkça şimdi daha iyiyim. 
Hedefim çok büyük. Antrenmanlara 
devam ediyorum ve dünya şampiyonu 
olmak istiyorum” şeklinde konuştu. 

Nisanur’un tekvando antrenörü 
Turan Güldür, yaklaşık 6 önce bu spo-
ra başlayan Nisanur’un yaşına göre 
fiziksel yapısının ve uygun olduğunu ve 
Nisanur ile birlikte Türkiye’ye şampi-
yonluk getireceklerini söyledi. Güldür, 
“Tekvando ayak ağırlıklı bir spor olduğu 
için normal bir sporcu gibi çalıştırmaya 
başladık. Haftada 3 gün antrenman 
yürütüyoruz. Dünyada paratekvando 
yapan 2 sporcu var. Nisanur dünyadaki 
3’üncü kızımız olacak. 16 yaşına geldi-
ği zaman 2021 yılında ülkemizi temsi-
len ilk dünya şampiyonasına katılacak. 
Birinciliği hedefliyoruz” diye konuştu. 
n İHA

Tekvandocu Nisanur’un hedefi şampiyonluk

Anadolu Selçukspor 
Sivas’ta mağlup oldu
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 4.hafta maçında Sivas Belediyespor ile karşılaştı. 

İstediği oyunu sahaya yansıtamayan yeşil beyazlı takım, ilk ve ikinci yarıda yediği birer gol ile karşılaşmayı 
2-0 kaybetti. Yavru Kartal, bu yenilgi ile ligde ilk kez mağlup olurken, henüz galibiyet alamadı

Pilot takım Konya Anadolu Selçuks-
por, Cumartesi günü ligdeki 4.maçına 
çıktı. Bu karşılaşmada Sivas Belediyespor 
konuk olan yeşil beyazlılar, 2-0 mağlup 
olarak galibiyet hasretini sürdürdü ve 
ilk mağlubiyetini aldı. İlk üç maçından 
beraberlik ile ayrılan Konya Anadolu Sel-
çukspor, 4.hafta sonunda 3 puanda kaldı. 
Yavru Kartal, 5.hafta maçında Zonguldak 
Kömürspor’u konuk edecek. Bu karşılaş-
ma 30 Eylül Pazar günü oynanacak.

GOLLER İLK VE İKİNCİ YARIDA GELDİ
Konya Anadolu Selçukspor’un 2-0 

yenildiği karşılaşmaya ev sahibi Sivas 
Belediyespor iyi başladı. İlk dakikaların 
orta alan mücadelesi şeklinde geçtiği 
maçta Sivas, sonraki dakikalarda üstün-
lüğünü kabul ettirdi. Oynadığı sert futbol 
ile dikkat çeken ev sahibi takım, aradığı 
golü 39.dakikada buldu. Eren Görür attığı 
gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. Bu daki-
kadan sonra temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor, rakip kalede daha fazla gö-
rünmek istese de etkili olamadı. Mücade-
lenin ilk yarısı 1-0 Sivas Belediyespor’un 
üstünlüğü ile geçildi.

90.DAKİKADA GOL YEDİ
Yavru Kartal’da Teknik Direktör Tay-

fun Türkmen, karşılaşmanın ikinci yarı-
sında beraberlik golü için bütün riskleri 
aldı. Ancak iyi kapanan ev sahibi takım 
yeşil beyazlı temsilcimizin aradığı golü 
izin vermedi. Kontra ataklar ile etkili ol-
maya çalışan Sivas, 90.dakikada farkı 
ikiye çıkaran golü buldu. Oyuna sonrada 
dahil olan Gökhan Çırak, attığı gol ile sko-
ru belirledi. 

HENÜZ GALİBİYET ALAMADI
Konya Anadolu Selçukspor, aldığı bu 

mağlubiyet ile ligde 3 puanda kaldı. He-
nüz galibiyet yüzü görmeyen yeşil beyazlı 
takım, bir sonraki hafta Zonguldak Kö-
mürspor’u konuk edecek. Lacivert kırmızlı 
takım ligde aldığı 1 galibiyet 1 beraberlik 
ile 4 puan topladı ve 10.sırada yer alıyor.
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör Ligi’nde sezon başladı

Atiker Konyaspor Futbol Okulları’nda eğitim gören 600 öğ-
renci Muhammet Yürükuslu Ligi adının verildiği turnuvada heye-
can dolu maçlar oynadı. 68 takımın katıldığı turnuvanın ilk hafta 
müsabakaları dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. İki ay de-
vam edecek turnuvada maç sonuçları alınmayacak puan durumu 
yapılmayacak. Son hafta karşılaşmalarının ardından turnuvanın 
‘en’leri için ödül töreni düzenlenecek. Turnuvanın ismine geçti-
ğimiz aylarda vefat eden eski Konyasporlu futbolcu Muhammet 
Yürükuslu’nun isminin verilmesi, yeşil beyazlı camianın takdirini 
kazandı.
n SPOR SERVİSİ

Temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’un da mücadele 
ettiği TFF 2. Lig’de Kırmızı ve Beyaz gruplarda 4. hafta maçları 
oynandı. TFF 2. Lig’in 4. haftasında Kırmızı ve Beyaz gruplar-
da 18 karşılaşma oynandı. Bu mücadelelerde alınan sonuçlar 
şöyle: Kırmızı Grup: Etimesgut Belediyespor-Manisa Büyükşe-
hir Belediyespor: 1-0, Sivas Belediyespor: 2 - Konya Anadolu 
Selçukspor: 0, Zonguldak Kömürspor: 0 - Şanlıurfaspor: 1, Tuz-
laspor: 2 - Tokatspor: 0, BUGSAŞ: 0 - Pendikspor: 1, Menemen 
Belediyespor: 2 - Tarsus İdmanyurdu: 2, Kırklarelispor: 3 - Ban-
dırmaspor: 1, Fethiyespor: 0 - Darıca Gençlerbirliği: 4, Kahra-
manmaraşspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1. Beyaz Grup: Amed 
Sportif Faaliyetler: 1 - Hacettepe: 0, Gaziantepspor: 0 - Bodrum 
Belediyesi Bodrumspor: 1, Gümüşhanespor: 3 - Sarıyer: 3, An-
kara Demirspor: 1 - Bayrampaşa: 2, İnegölspor: 0 - Kastamo-
nuspor 1966: 2, Sancaktepe Belediyespor: 2 - Keçiörengücü: 0, 
Eyüpspor: 0 - Samsunspor: 2, Sakaryaspor: 0 - UTAŞ Uşakspor: 
2, Manisaspor: 2 - Niğde Anadolu: 3.
n SPOR SERVİSİ

Muhammet Yürükuslu 
liginde ilk maçlar oynandı

TFF 2. Lig’de 4.hafta 
maçları oynandı

Stad: Muhsin Yazıcıoğlu Spor 

Kompleksi
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, 

Çağlar Mehmet Uludağ, Suha Adıyaman

Sivas Belediye Spor: Serkan 

Demirol, Fatih Çıplak, Ali Aydın, Murat 

Cömert, Serkan Yavuz, Güray Gazioğlu, 

Aykut Emre Yakut (80’ Gökhan Çırak), 

Berkay Öztuvan, Ali Zorlu, Eren Görür,  

Emre Öztürk (61’ Ercüment Eray Ataklı)

Konya Anadolu Selçukspor: Hüseyin 

Koç, Yılmaz Kılıç ( 65’ Emre Torun), 

Alpay Koldaş, Sancar Yıldırım(55’ Emre 

Can Atila), Sertan Yiğenoglu, Ahmet 

Önay, Recep Metin, Maksut Taşkıran, 

(73’ Ayberk Altan), Ongun Deniz Yaldır, 

Çağatay Kader

Sarı Kartlar: 17’ Aykut Emre Yakut, 

14’ Fatih Çıplak, 73’ Berkay Öztuvan 

(Sivas Belediyespor), 45’ Alpay Koldaş 

(Konya Anadolu Selçukspor)

Goller: 39’ Eren Görür, 90’ Gökhan 

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

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Konyaspor’dan 
Kayserispor’a teşekkür

Konyaspor Amasyaspor 
maçına hazırlanıyor

Atiker Konyaspor yönetim kurulu Süper Lig’in 6. Hafta-
sında deplasmanda Kayserispor ile oynadıkları müsabaka-
nın öncesi ve sonrasında yakın ve samimi misafirperverlik 
için Kayserispor Yönetimi ile taraftarlarına teşekkür etti.

Konu hakkında yapılan açıklamada şu görüşlere yer 
verildi: Kayseri şehri ve güzide takımı Kayserispor ile geç-
mişten gelen dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiğini 
görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kayserispor Sa-
yın Başkanı Dr.Erol Bedir ve çok kıymetli yönetim kurulu 
üyeleri bizleri maç öncesinde dostluk yemeğinde ağırlamış 
Kayserispor taraftarı da karşılaşma sonunda takımımızı al-
kışlamıştır. Başta Sayın Başkan olmak üzere tüm camiaya 
teşekkür ediyor, Kayserispor’un bundan sonra oynayacağı 
müsabakalarda kendilerine başarılar diliyoruz.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 26 
Eylül Çarşamba günü deplasmanda Yeni Amasyaspor ile 
yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ka-
yacık Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yöneti-
minde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. 

Antrenmanda, Spor Toto Süper Lig’de Kayserispor ile 
oynanan mücadelede ilk 11’de forma giyen futbolcular ye-
nilenme çalışması yaptı.  Diğer oyuncular ise antrenmana 
koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 pas çalışma-
sıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
n AA

Selim Ay: Her
takımı yenebiliriz
Atiker Konyaspor’da Kayserispor deplasmanında kazanılan 3 puanın sevinci yaşanıyor. 

Galibiyeti değerlendiren takım kaptanı Selim Ay, Fenerbahçe maçında şanssız bir şekilde 
kaybettikleri 3 puanı telafi ettiklerini söyledi. Göztepe maçını da kazanmak istediklerini 

belirten Selim, “Böyle oynarsak yenemeyeceğimiz takım yok” dedi
Spor Toto Süper Lig’in 6. Haftasında deplasmanda Kayse-

rispor’u 2-0 mağlup eden Atiker Konyaspor’da galibiyetin se-
vinci yaşanıyor. Puanını 11’e yükselterek üst sıralardaki yerini 
sağlamlaştıran Anadolu Kartalı’nın kaptanı Selim Ay, iyi bir 
oyun ortaya koyarak Kayserispor’u yendiklerini ve Fenerbahçe 
maçında kaybettikleri 3 puanı telafi ettiklerini söyledi. Göztepe 
maçını da kazanmak istediklerini belirten Selim Ay, “Kayse-
rispor maçındaki gibi oynarsak yenemeyeceğimiz takım yok” 
dedi.

GÖZTEPE’YE YENMEK İSTİYORUZ
Atiker Konyaspor  kaptanı Selim Ay, Fenerbahçe karşı-

sında aldıkları hak edilmeyen yenilgiyi deplasmanda Kayse-
rispor’u mağlup ederek telafi ettiklerini söylerken, çıkışlarının 
kalan maçlarda da devam edeceğini sözlerine ekledi. Selim 
Ay, “Bu maça çok iyi hazırlandık. Oynayan oynamayan herke-
sin düşüncesi kazanmaktı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe kar-
şısında hak etmediğimiz bir yenilgi almıştık. O maçtan sonra 
böyle oynadığımız sürece her takımı yeneceğimizi birbirimize 
söylüyorduk. Nitekim bunu da bu maçla göstermiş olduk. Kay-
serispor ligin iyi takımlarından. Kendi sahalarında etkili oynu-
yorlar. Ama biz buna izin vermedik. Oyunun her alanında rakibi 
iyi kapattık, pozisyon vermedik. Bulduğumuz pozisyonlardan 
ikisini değerlendirip soyunma odasına önde girdik. İkinci ya-
rıda sakin kaldık, skor avantajımızı iyi kullandık. Goller bulabi-
lirdik. Ama olmadı. Çok önemli bir deplasmandan galibiyetle 
döndük. Mutluyuz. Biz böyle oynayalım yenemeyeceğimiz ta-
kım yok. Yolumuza devam ediyoruz. Her haftayı ayrı ayrı düşü-
nüyoruz. Önce Y.Amasyaspor ZTK maçı, ardından Göztepe ile 
deplasmanda lig maçına çıkacağız. Her maçta olduğu gibi bu 
maçlarda da düşüncemiz tabiki de kazanmak” diye konuştu.

 TARAFTARA TEŞEKKÜR
Takım kaptanı Selim Ay, Kayseri deplasmanında takımı 

yanlız bırakmayan taraftara da teşekkür ederek, “Onlar içeri-
de-dışarıda oynadığımız tüm maçlarda en büyük destekçileri-
miz. Kayserispor maçında da tribünleri doldurarak bizi susma-
dan desteklediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz onlarla 
birlikte önemli bir gücüz. Aldığımız bu galibiyeti onlara hediye 
ediyoruz. Bundan sonra da bizi destekleyeceklerine inanıyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı 
Selçuk Aksoy: “Tribünleri doldurarak 
takımımızı sonuna kadar destekleyen 
taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 
Zorlu maçlar serisi devam edecek.” 
dedi

Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı 
Selçuk Aksoy, Spor Toto Süper Lig’in 6. 
haftasında deplasmanda 2-0 kazandık-
ları Kayserispor maçıyla ilgili yeşil-be-
yazlı ekibin iyi bir mücadele sergileye-
rek 3 puanla evine döndüğünü belirtti.

Aksoy, kulübün internet sitesin-
den yaptığı açıklamada, Kayserispor 
deplasmanının her takım için zorlu bir 
deplasman olduğunu ifade etti. Ancak 
kendilerinin bunun farkında oldukları-
nı vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti: 
“Takımımız başlama düdüğünden 
itibaren sahada kazanma adına ne 
kadar istekli olduğunu mücadelesiyle 

gösterdi. Oyuncularımız ellerinden 
gelenin en iyisini yaptılar. Bulduğumuz 
pozisyonlardan ikisini değerlendirip 
soyunma odasına 2-0 üstünlükle gir-
dik. İkinci devrede sakin kaldık. Kontrol 
tamamen bizdeydi. Farkı arttırabilirdik 
ama olmadı. Önemli bir rakibi deplas-
manda güzel bir oyun ve net bir skorla 
mağlup ederek çok güzel bir galibiyet 
aldık.”

Aksoy, teknik heyeti ve futbolcula-
rı galibiyetlerinden dolayı kutladığını 
belirterek, “Tribünleri doldurarak takı-
mımızı sonuna kadar destekleyen ta-
raftarlarımıza teşekkür ediyorum. Zorlu 
maçlar serisi devam edecek. Şimdi bu 
maçı unutup Yeni Amasyaspor kupa 
maçı ve Süper Lig’de oynayacağımız 
Göztepe maçlarına odaklanacağız.” 
değerlendirmesinde bulundu. 
n AA

Selçuk Aksoy: Güzel bir galibiyet aldık

Kayserispor karşısında takımının 
ikinci golünü kaydeden Jens Jons-
son, sezon başından bu yana her 
hafta yükselen bir performansa sahip 
olduklarını ve bunu da galip gelerek 
devam ettirdiklerini söyledi.

 “Çok iyi mücadele ettik ve bu 
mücadelemizin karşılığını da aldığı-
mıza inanıyorum” sözleriyle değer-
lendirmesine başlayan Jens Jonsson 
“İyi oyunculardan kurulu bir kadroya 

sahip olduğumuzu bu maçta bir kez 
daha gösterdik. Sezon başından bu 
yana oynadığımız her maçı kaza-
nabilecek durumdaydık. Ama anlık 
hatalarla puanlar kaybettik. Bu maç-
ta saha içerisinde kontrol tamamen 
bizdeydi. Goller bulduk. Üstünlüğü-
müzü maç boyunca devam ettirdik 
ve önemli bir galibiyet aldık. Oyun ve 
mücadele anlamındaki çıkışımızı bu 
maçla devam ettirdik. Mutluyuz. Gol 

attığım için ayrıca mutluyum. İşimiz 
bitmiş değil. Daha oynayacağımız 
birbirinden zorlu ve önemli maçlar 
bizi bekliyor. Amacımız Atiker Kon-
yaspor’u sıralama olarak en iyi yerde 
tutmak. Bunun için çalışıyoruz. Bu 
maçta bizi yalnız bırakmayan taraf-
tarlarımıza da desteklerinden dolayı 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı.
n SPOR SERVİSİ

Jonsson: Gol attığım için ayrıca mutluyum
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza 

Çalımbay 2-0 galibiyetle ayrıldıkları Kayse-
rispor maçında oyuncuların mücadeleleri-
nin haklı karşılığını aldığını ve önemli bir 
maçı galibiyetle tamamladıklarını söyledi.

Mustapha Yatabare ve Jens Jons-
son’un golleriyle deplasmanda 2-0 galip 
geldikleri Kayserispor maçını değerlendi-
ren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Her 
iki takım açısından da son derece önemli 
bir maçtı. Hafta içerisinde iyi hazırlandık 
ve çalışmalarda ne yaptıysak oyuncula-
rım bugün maçta harfiyen uyguladılar. İyi 
mücadele ettik. Rakibe pozisyon vermedik 
ve sonucunda galip gelerek çok önemli bir 
3 puan aldık. Oyuncularımı kutluyorum. 
Bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımı-
za teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde 
Amasyaspor kupa ve Göztepe lig maçları 
var. Amacımız her maçımızı galibiyetle 
tamamlamak” şeklinde görüş belirtti.
n SPOR SERVİSİ

Çalımbay: Çok önemli bir 3 puan aldık
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