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Türk biliminin
çınarıydı

Aracınızı kışa 
hazırlayın! 

Matematiği 
sevdiren proje

Sezonun son 
kazanları kaynadı

Ulu çınar Prof. Dr. Ali Berat 
Alptekin, Konya Aydınlar Oca-
ğı’nda Fâtiha’larla anıldı. Doç. 
Dr. Şerife Akpınar, “Profesör 
Alptekin, Türk Halk Biliminin 
Ulu Çınarı’ydı” dedi. Prof. Dr. 
Saim Sakaoğlu ise, “O, hepimi-
zin Ali’siydi” diye konuştu. 
n SAYFA 11’DE

MMO Konya Şube Başkanı Dr. 
Aziz Hakan Altun, yaz aylarının 
yerini soğuk havalara bırak-
maya başladığı bu günlerde 
vatandaşlara yolda kalmamak 
için araçlarının kışlık bakımını 
yaptırmaları uyarısında bulun-
du. n SAYFA 7’DE

Konya’da 5 ilkokulun başlat-
tığı ‘Durakta Matematik’ adlı 
projeyle duraklarda otobüs ve 
tramvay bekleyen vatandaşlara 
matematiği eğlenerek öğretmek 
amaçlanıyor. Projeyle 7’den 70’e 
herkesin matematiği sevmesi 
hedefleniyor. n SAYFA 3’TE

Hadim ilçesinde üzüm hasatının 
sona ermesinin ardından ilçede 
son pekmez kazanı da kaynatıldı. 
Konya’nın önemli üzüm üretim 
merkezlerinden biri olan Hadim 
ilçesinde, çiftçiler pekmezlik 
üzüm hasatının sona ermesinin 
ardından pekmez kaynatma 
sezonunu kapattı. n SAYFA 10’DA

Alan da satan da memnun 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
tarafından düzenlenen Kitap Günleri, 1 milyon 
kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ve 500 etkinliğin 
yer alacağı bir kültür bayramı ile Konyalıları 
buluşturmaya devam ediyor. Selçuklu Kongre 
Merkezinde her yaştan insana hitap eden kitap 
fuarına öğrenciler ve vatandaşalar yoğun ilgi 
gösterdi. Fuardan ziyaretçiler gibi yayınevleri 
de memnun olduklarını dile getirdi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

2 parçalı yerleşke! 
Konya Teknik Üniversitesi’nin yerleşkesiyle ilgili kafalardaki soru işaretleri nihayet cevap buldu. 

Yapılan istişareler sonucu yerleşkenin 2 ayrı bölgede yükselmesine karar verildi
BİR AYAĞI 

KOS’TA OLACAK
Selçuk Üniversitesi’nden bazı fa-
külte, yüksekokul ve enstitülerin 
ayrıştırılarak kurulduğu Konya’nın 
son üniversitesi olan Konya Teknik 
Üniversitesi’nin kampüs alanı net-
leşti. Yapılan görüşmeler ve istişare-
ler sonucunda 2 parçalı olacak olan 
üniversite kampüsü Konya Organize 
Sanayi Bölgesi (KOS) ve Ardıçlı böl-
gesi yakınındaki Fırat Caddesi üze-
rine inşa edilecek.

PAYLAŞIM NASIL 
YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde Bakan Ku-
rum’un Konya’da yaptığı açıklama-
da, sanayi bölgesindeki kampüs 
alanı daha çok sanayiyle içiçe ol-
ması gereken uygulama alanlarını 
içerecek. Fırat Caddesi üzerinde 
inşa edilecek olan kampüs alanının 
ise daha çok akademik bilgilerin ak-
tarılacağı derslik niteliğinde olacağı 
tahmin ediliyor.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

DOST BAKTERİLER 
4 FARKLI FORMDA 

KONUT SATIŞLARI 
SEKTÖRÜ SEVİNDİRDİ

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba 

Faiz indirimi satışları artırdı 

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital, 
ihtiyaçlarınıza göre 4 farklı yeni probiyotik ürün seri-
siyle karşınızda… Markanın yeni çıkardığı Probiyo-
tik Serisi, gün boyunca sindirim sistemini düzenle-
meye yardımcı oluyor. 

Merkez Bankası’nın ardından kamu bankaları öncü-
lüğünde başlayan faiz indirimleri konut talebini can-
landırdı. Kısır geçen bir sürecin ardından sektörde 
yaşanan hareketlilik sektör temsilcilerini sevindirdi. 
Konya’da Ağustos ayında 3 bin 195 konut satılırken 
Eylül ayında bu rakam 4 bin 30 oldu.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE

NEÜ’de PDR 
çalışma 
alanları konuşuldu 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Toprağa gömülü 
Cesedin kime 
ait olduğu bulundu 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Divle Obruk 
Peyniri sofralarda 
yerini aldı 
n HABERİ SAYFA 10’DA

Avrupa’nın en büyük 
tropikal kelebek 
müzesini Konya’ya 
kazandıran Selçuklu 
Belediyesi, yaz 
döneminde 4 farklı 
aktivitenin yer aldığı 
Macera Kulesi ve 
zeplin teleferik 
hattı ile 12 yaş ve 
üzeri adrenalin 
tutkunlarına hizmet 
veriyor.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Yazarlar ilgiden memnunSempozyum, kaynaştıracak!
Her gün on binlerce 
kitapseverin uğrak noktası 
haline gelen Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde Konyalı yazarlar 
da okuyucuları ile buluşmaya 
devam ediyor. Yazarlar, 
Konya Kitap Günleri’ne ve 
kitaplara gösterilen ilgiden 
memnuniyet duyuyor. 
Okuyucularıyla buluşan 
yazarlar, okuyucularının fikrini 
alıyor, kitaplarını imzalıyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Türk Tarih Kurumu, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Selçuklu 
Kültür ve Medeniyeti Uygulama 
ve Araştırma Merkezi ve 
Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle 
hazırlanan Uluslararası Selçuklu 
Tarihî Coğrafyası (Suriye-
Irak-Filistin) Sempozyumu 
başlıyor. 22 ayrı oturumda 
gerçekleştirilecek olan 
Sempozyumda toplam 66 bildiri 
sunulacak. 
n HABERİ SAYFA 9’DA

Leylekler Tepesi eko 
turizme kazandırılacak

Beyşehir’e bağlı Adaköy Mahallesi’nde bulunan 
42 leylek yuvasının bulunduğu Leylekler Tepesi ve 
çevresi hazırlanan bir proje kapsamında koruma 

altına alınarak eko turizme kazandırılacak.
 n SAYFA 13’TE



Sağlıklı bir vücut için, bağırsaktaki dost bakterilerin sağlığının 
yerinde olması gerekir. Bağırsaktaki bu dost bakterilerin besini olan 
ve onların sağlıklı olmasını sağlayan ürünlere prebiyotik denilir. 

En iyi prebiyotik etkili gıdalar, lifli sebzeler ve meyvelerdir. 
Bunun haricinde doğal ev yoğurdu, tarhana çorbası, ev yapımı 
turşu da bağırsak bakterilerimizin çok sevdiği besinlerdendir.

Bağırsak hareketlerini desteklemek ve sindirimi 
kolaylaştırmak için, keten tohumu, kişniş, anason ve bunlardan 
elde edilen doğal yağlar da kullanılabilir.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Prebiyotikler

Probiyotikler çocuklarımıza 
ömür boyu eşlik edecek onları 
hastalıklara karşı koruyan, bağışıklık 
sistemini güçlendiren ve yenido-
ğandan itibaren onların hayatın her 
aşamasında yanlarında olan en yakın 
dostlarıdır. En yakın dostlarını seçer-
ken onlara yardımcı olabiliriz. 

Bağırsaktaki bakteriler aslında 
anne karnındayken oluşmaya 
başlıyor ve çocuklarımızın kalıcı 
bağırsak mikrobiyatasını yani ömür-
lük dostlarını oluşturuyor. Sonraki 
süreçte beslenme gibi diğer faktörler 
bu bakterilerin çeşidini ve dağılı-
mını etkileyebiliyor. Biliyoruz ki; 
bağırsaklarımızda yaşayan bakterilerin bazıları iyi, 
yani bağırsağa dost probiyotik bakteriler. Bazıları 
da patojen, yani kötü bakteriler. Sağlıklı bireylerin 
bağırsaklarında ise iyi bakteriler, kötülere oranla 
daha fazla bulunuyor. Probiyotik açıdan zengin 
beslenmedeki amaç, iyi bakterilerin bağırsaklar-
daki egemenliğini artırarak fayda sağlamalarına 
yardımcı olmaktır.

Probiyotik destekli bir beslenme, her yaş grubu 
için önemlidir ve böylece birçok hastalığa karşı 
korunmak mümkündür. Özellikle çocuklarda pro-
biyotikten zengin beslenme genel sağlık durumları 
için çok faydalıdır. 

Anne sütü, bebeklerin ilk tanıştığı en doğal ve 
en güçlü probiyotik besindir. Karbonhidrat içeriği, 
bebek için bağırsaklardaki dost bakterilerin artışını 
kolaylaştıracak şekildedir. Mamayla beslenen 
bebeklere oranla anne sütüyle beslenen bebeklerin 
bağırsak florası daha geniş ve sağlıklı olmaktadır.

Yapılan çalışmalarda; anne sütüyle besle-
nen bebeklere oranla, diğer bebeklerin sindirim 

sistemindeki düşük probiyotik 
bakteriler, çocukluk çağında daha 
yüksek astım ve alerji riskiyle 
ilişkilendiriliyor.

Yoğurt ise çocuğunuzun her 
öğününe ekleyebileceğiniz en iyi 
probiyotik kaynaklardan bir diğeri-
dir. Ev yapımı probiyotik yoğurtla 
sağlıklı beslenmesine yardımcı 
olabilirsiniz. 

Doğumdan sonraki dönemde 
mikrobiyotanın şekillenmesin-
de  anne sütü ve beslenme kadar 
önemli noktalardan biri ise antibi-
yotik kullanımı ve hijyenik çevre 
şartlarıdır. 

Vücuda giren antibiyotikler yararlı bakteriler 
için öldürücüyken, gıdalarla alınan probiyotik 
özellikteki bazı canlı bakteriler ise hemcinslerini 
koruyup kolluyorlar. Antibiyotik kullanıldığında 
bağırsaklarda oluşan düzensizlikler sebebiyle be-
beklerde sindirim sistemlerinde sorunlar görülebili-
yor. Antibiyotiğin etkisiyle oluşan bu sindirim siste-
mi problemleriyle birlikte bebeklerde kolaylıkla cilt 
alerjileri oluşabiliyor. 

Sağlıklı çevrede yaşamak, dengeli ve doğal 
beslenmek bağırsak ve genel sağlığımızı nasıl etki-
liyorsa, hava kirliliği ve olumsuz çevre şartları da 
aynı şekilde etkilemektedir. Seyahat edilen bölgede 
tüketilen yiyecek ve içeceklerdeki mikroorganiz-
malar mikrobiyotayı olumsuz etkileyebiliyor. Bun-
dan en çok etkilenen ise çocuklar oluyor. Öncelikle 
sağlıklı ve hijyenik bir çevrede büyümelerine yar-
dım ederek sağlıklı olmalarına yardımcı olabiliriz. 
Ve tabiki probiyotiklerin koruyucu ve destekleyici 
etkilerinden faydalanabiliriz.

Dostları çok sağlıkları bol olsun..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

En Yakın Dostlarımız

Bağışıklık sistemi 
vücudun direnci, hastalıklara 
karşı korunması ve vücut 
sistemlerinin sağlıklı çalışması 
için çok önemlidir. Bağışıklık 
sisteminin %80’e varan büyük 
bir kısmı bağırsaklarımızdan 
sağlanır ve bağırsaklarımızda 
bulunan yüzlerce türdeki 
bakteri sayesinde oluşturulur. 
Bu bakterilerin yapısında ve işlevinde ortaya 
çıkabilecek bozuklukların, depresyon, artrit, IBS ve 
kanser gibi bir çok hastalığa neden olduğuna ilişkin 
bilimsel veriler bulunmaktadır.

Vücut sağlığının devamlılığı için 
bağırsaklarımızdaki bakteri sayısının ve çeşitliliğinin 
korunması gerekir. Bunu sağlamak ve sürdürmek 
tükettiğimiz gıdalara ve yaşam şeklimizle doğrudan 
ilişkilidir.

İşlemden geçmiş paketli gıdalar, antibiyotik 
kullanımı, kimyasallara maruziyet bakterilere çok 
büyük zarar verirken, doğal lifli gıdaların, sebze meyve 
tüketiminin artırılması, bol su içmek ve günlük egzersiz 
bağırsak bakterilerimiz için destekleyicidir. 

Vücut direncini artırmak için veya sağlık 
sorunlarının iyileşme sürecinde destek olmak için, 
türü iyi değerlendirilmiş probiyotiklerin kullanımı da 
oldukça etkilidir.

Eczanelerde bulunan, yüksek kalite standartlarında 
üretilmiş probiyotikler tercih edilmelidir. Ürünlerin 
içinde bulunan bakteri türleri ile ilgili yeterince klinik 
araştırma yapılmış olduğundan ve kullanım alanına 
uygun bakteri türlerinin seçilmiş olduğundan emin 
olunmalıdır. Bağırsak sağlığınıza, varsa hastalığınızın 
sürecine ve yaşam şeklinize göre hangi probiyotiğin 
ne kadar süre kullanılacağı konusunda doktorunuz ve 
eczacınız sizi bilgilendirecektir. 

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Probiyotikler
Kelime anlamı “yaşam için 

(pro-bias)”  olan probiyotik; 
kişinin sağlığı ve iyiliği üzerine 

etkili mikroorganizmalardır.  
Probiyotikler 
vücudumuzda doğal 
olarak bulunur ve 
hastalık yapıcı (patojen) 
mikroorganizmalara 
karşı bizim yerimize 
savaşır. Bizim için 
savaşan bu askerleri 
beslememiz ve 
çoğaltmamız gerekir. 
Bu nedenle yediğimiz, 

içtiğimiz, soluduğumuz ve temas ettiğimiz 
her şey çok önemlidir. Gıda teknolojisindeki 
yenilikler, hijyenik yaşam, beslenme tarzındaki 
değişim,  çevresel faktörler, aşırı ilaç kullanımı 
barsak florasının dengesini bozar. Eğer bu 
yararlı mikroorganizmalar ortamdan kalkarsa 
bu durumda patojen mikroorganizmalara açık 
hale gelir. Bu nedenle günümüzde probiyotikler 
oldukça önemli yer tutar. 

Son dönemlerde artan antibiyotik kullanımına 
karşı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) antibiyotik 
ve diğer antimikrobiyallerin kullanılmasına 
sınırlama getirilmesini önerdi. WHO patojen 
mikroorganizmalar ile savaşta patojen olmayan 
mikroorganizmaların kullanılmasını tavsiye etti. 

Probiyotikler oldukça geniş bir pazara sahiptir. 
Peki probiyotik seçiminde nelere dikkat etmek 
gerekir? Bir probiyotik mikroorganizmanın 
öncelikle klinik olarak kanıtlanmış 
etkinliğe sahip olması gerekir. O probiyotik 
mikroorganizması ile yapılmış klinik dataların 
olması gerekir.  Güvenli ve hızlı bir etkinliğe 
sahip olması gerekir. Ayrıca bir probiyotik alırken 
içerisinde prebiyotik bulunup bulunmadığına da 
dikkat etmek gerekir. Prebiyotikler bizim için 
savaşan probiyotik mikroorganizmaların besinini 
oluşturur.  En önemli noktalardan biri de aldığınız 
probiyotiğin mide asidi gibi ekstrem ortam 
koşullarından etkilenmeden sindirim sisteminden 
geçmesi gerekir. Bunun için de özellikle bakteri 
kökenli olan probiyotiklerin aside dayanıklı, 
yüksek korumalı kapsüllerde bulunuyor olması 
gerekir. Aksi durumda asitli ortamda bu bakteri 
işlevini kaybedebilir. Bu koşulların hepsinin 
sağlandığı bir probiyotik tercih etmek gerekir.  

Her mikroorganizma aynı etkinliğe sahip 
değildir. Bu nedenle hangi sağlık faydasını 
görmek istiyorsanız bu yönde etkili olan bir 
probiyotik seçmeniz gerekir. Örneğin; bağışıklık 
sistemini güçlendirmek, barsak sağlığını 
korumak, gaz, şişkinlik ve hazımsızlık şikayetine 
yönelik veya vajinal sağlığı korumak ve daha bir 
çok amaçla probiyotikleri destek olarak tercih 
edebilirsiniz. Her amaç için farklı probiyotik 
mikroorganizmaların kullanıldığını unutmamak 
gerekir. Bu konuda bir sağlık danışmanından 
destek alabilirsiniz. 

Hangi Probiyotik ?

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

Zade Vital
PROBİYOTİK 

DAILY

Zade Vital
PROBİYOTİK 

EASY

Zade Vital
PROBİYOTİK 

FEMINEN

Zade Vital
PROBİYOTİK 

REFORMA

DOST BAKTERİLER 
4 FARKLI FORM ile 

ZADE VITAL’DE 

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital, ihtiyaçlarınıza göre 
4 farklı yeni probiyotik ürün serisiyle karşınızda… Markanın yeni 

çıkardığı Probiyotik Serisi, gün boyunca sindirim sistemini düzenlemeye 
yardımcı oluyor. Sindirim problemi için probiyotik takviyesi yararlı ve 

zararlı bakteri oranını dengelenmesi adına büyük bir önem taşıyor. 
Doğanın ve bitkilerin iyileştirici gücünden ilham 
alan  Zade Vital, seyahat, hava değişikliği ve yemek 
düzeninden kaynaklanan sindirim bozukluklarına karşı 
doğal yeni çıkardığı Probiyotik Serisi sayesinde doğal 
yöntemler sunuyor. Marka, sağlıklı, hijyenik, güvenilir 
olma misyonuyla ürünlerini, İyi Üretim Uygulamaları 
olarak ifade edilen GMP standardıyla üretiyor.   
Easy, Daily, Feminen ve Restore adlı 4 farklı 
probiyotik ürününde yer alan farklı dozlar kişinin 
bağışık sisteminden, diş sağlığına, diyabetten idrar 
yolu enfeksiyonlarını kadar pek çok hastalıklığın 
tedavisinde destekleyici olarak kullanılıyor. Sert 
kapsül formundaki bu özel seri, günlük olarak almayı 
düşündüğünüz probiyotik miktarına kolaylıkla 
karşılıyor.  
Sindirim sistemi hassas olanlar için önerilen dost 
bakteriler olarak tanınan probiyotikler, bağışıklık 
sistemini kuvvetlendirmeye de yardımcı olur. 
Seyahatler sırasında kullanım kolaylığıyla da dikkat 
çeken markanın probiyotiği, yararlı ve zararlı bakteri 
oranını dengeliyor.
Probiyotik Tüketiminin Önemi…
Sindirim sistemi, özellikle de bağırsaklar, dost 
bakterilerden oluşan geniş ve zengin bir floraya 

sahip. Bağırsak floramız, sindirimi sisteminin işlevini 
sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini sağlıyor. Ayrıca 
bağışıklık sisteminin temelini oluşturuyor.
Uzun süreli seyahatler, stresli iş hayatı, düzensiz 
beslenme gibi durumlarda bozulan flora, sindirim 
sistemi problemlerine neden olabilir. Katkı, 
kimyasal ve koruyucu içeren endüstriyel gıdaların 
ve antibiyotiklerin kullanımıyla, bağırsak floramızı 
oluşturan bakterilerin sayısı azalır, yapısı bozulur ve bu 
durum bağışıklık sisteminin bozulması için önemli bir 
tehdit oluşturur.
Probiyotikler, sindirim sistemi florasını yeniden 
düzenlemek, sindirim sorunlarını gidermek ve 
bağışıklık sistemini desteklemek için çok önemli 
takviyeler. Probiyotiklerin sindirim sistemini 
dengeleyici etkileri ile kabızlık, ishal, şişkinlik gibi 
semptomlar azalıyor, bağışıklık sistemine verdikleri 
destekle, vajinal flora dengeleniyor, bağışıklık sistemi 
güçlenerek hastalıklara ve alerjik problemlere karşı  
direnç artıyor.
İhtiyacınıza göre farklı doz ve içerikleri ile Zade Vital 
Probiyotik Serisi sadece eczanelerde!
*** Takviye edici gıdaları kullanmadan önce lütfen 
doktorunuza danışınız.

VİTAMİN VE MİNERALLERİMİZLE SİZ DE CANLANIN



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 26 SAFER 1441  -  Rûmî: 12 EKİM 1435

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:40 07:01 12:39 15:39 18:08 19:24 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   11 °C   22 °C

Karaman             07 °C 22 °C 

Aksaray               07 °C  23 °C

Ankara                 08 °C 23 °C

Eğlendirerek matematik öğreten proje duraklarda
Konya’da 5 ilkokulun başlattığı 

‘Durakta Matematik’ adlı projey-
le duraklarda otobüs ve tramvay 
bekleyen vatandaşlara matematiği 
eğlenerek öğretmek amaçlanıyor. 
Projeyle 7’den 70’e herkesin ma-
tematiği sevmesi hedefleniyor.

Konya’da eTwinning işbirli-
ği ile 5 ilkokulun ortak yürüttüğü 
“Durakta Matematik” projesi Kül-
türpark’ta bir otobüs durağında 
yapılan açılış programı ile başladı. 
Gerçekleştirilen açılışa Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Ulaşım ve Ray-
lı Sistemler Daire Başkanı Hasan 
Görgülü, Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Hoca, Meram 
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali 
Öz, okullarda görevli müdür ve 
öğretmenler, veli ve öğrenciler 
katıldı. Proje ile vatandaşların ma-
tematiğe olan ön yargısının değiş-
mesi, korkularının giderilmesi ve 
hayatın her anında matematiğin 
sevdirilmesi hedefleniyor. Projede 
yer alan okullardaki öğrencilerin 
yaptıkları çizim ve çalışmalar da 
karikatürize edilerek duraklarda-

ki billboardlara asılıyor. Projenin 
Konya sorumlusu ve yöneticilerin-
den Meram Mehmet ve İbrahim 
Çelik İlkokulu Müdürü Mümin 
Ünlükaçar, “Proje ile Konya’da 
duraklarda bekleyen her yaştan 
vatandaşın matematiğe olan ön 
yargılarını kırmayı ve olumlu bir 
tutum kazanmalarını amaçlıyoruz. 

Ayrıca durakta otobüs ve tramvay 
beklerken mecburi olarak boşa 
harcanan zaman değerlendirile-
rek avantaj haline getiriliyor. Ka-
rikatürlerle insanlar gülümsetip, 
eğlenceli çizimlerle 7’den 70’e 
herkese matematiğin sevdirilme-
si amaçlanmaktadır. Burada ma-
tematik eğlenceli hale getirilerek 

insanların matematiğine olan ön 
yargılarının kırılması projemiz 
ile sağlanacaktır. Matematik eğ-
lenceli ve karikatürize edilmiş çi-
zimlerle görsel olarak anlatılarak 
matematiğin zihinde olan kalıcı-
lığı sağlanmış olacaktır. Projemiz 
yurt dışında; Arnavutluk, Azer-
baycan, Makedonya, Romanya ve 

Arabistan olmak üzere 5 ülkede, 
Türkiye’de 43 ilde uygulanmak-
tadır. Uluslararası bir proje haline 
dönüşmüştür. Öğrenciler de bu 
projede aktif olarak yer almakta-
dır. Ayrıca bu projeyi uygulayan il 
ve ülke sayıları her geçen gün art-
maktadır” ifadelerini kullandı.

“EĞLENDİREREK ÖNYARGILARI 

YOK EDECEĞİZ’
Ünlükaçar, “projenin çizimler-

le, yapılan etkinlikler, çizilen ka-
rikatürler ve konu anlatımları ile 
afiş haline getirileceğini ve projede 
yer alan okullardaki öğrencilerin 
yaptıkları çizim ve çalışmaların 
duraklara asılacağını ve bu karika-
türize çalışmalarıyla insanları hem 
eğlendirecek hem de matematik 
öğrenmelerini sağlayacağız” şek-
linde konuştu.

’MATEMATİKTEN KORKMA, 
HAYATTAN KORKMA’

Meram Gödene TOKİ Şehit 
Yunus Berber İlkokulu öğrencisi 
Ömer Faruk Zavrak, “projemi< 
insanların matematiğe olan ilgi-
sini arttırıyor. Bu yüzden çeşitli 
okullardan gelen arkadaşlarımızla 
beraber bu projede yer almak iste-
dik. Matematiği çizerek, eğlenerek 
öğreniyoruz. Son olarak arkadaş-
larımın adına şunu söylemek is-
tiyorum; ’Matematikten korkma, 
hayattan korkma’. Bu proje için 
emeği geçen herkese çok teşek-
kürler” dedi. n BERKCAN BAŞ
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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Ha-
rekatı sonrasında başlatılan Barış Pı-
narı Harekatında Mehmetçiği yalnız 
bırakmayan Türk Milleti dualarla ve 
moral ziyaretleri ile Mehmetçiğimi-
zin yanında  olmaya devam ediyor.

Akçakale’de sınır hattındaki sıfır 
noktada hudut karakollarını ziyaret 
eden Ribat Eğitim Vakfı heyeti de 
bölgede askerlere hem moral olması 
hem de onların bu kutlu mücade-
lesinde yanlarında olduklarını gös-
termek için Anadolu’dan bölgeye 
gönderilen hediyeleri takdim etti. 
Şu ana kadar girilemeyen noktalara 
ulaşan Ribat Heyeti, Mehmetçik ile 
buluşarak,  Konyalıların, hem du-
alarını hem hediyeleri kendilerine 
takdim etti.

Heyet, Mehmetçiğin her zaman 
yanlarında olduklarını ve kahraman 
askerlerimize selamlarını getirdikle-
rini, dün olduğu gibi bundan sonra 

da her zaman yanlarında olacakları-
nı iletti.

Ribat Heyeti, “Vakfımız tüm bi-
rimleri ile bölgede sıcak gelişmele-
rin ardından mazluma umut olma 
sürecinde de Mehmetçiğimizin ya-
nındayız. Mehmetçiğin sınırda sıcak 
çatışmalarla beraber sahada, terör 
örgütlerinin baskısı altında vatan-
larından edilmeye çalışılan bölge 
halkına nasıl kol kanat gerdiklerini, 
sıcak çatışmalar ile beraber, bundan 
sonraki süreçte de yeni ve güvenilir 
yaşam alanları açma konusunda da 
Mehmetçiğimizin yanındayız. Bu 
vesile ile Ribat Eğitim Vakfı olarak 
Konyalı kardeşlerimizin hediyelerini, 
milletin gururu, ümmetin umudu 
Mehmetçiğimize moral TIR’ımızla 
Melikşah Makine’nin de destekleri 
ile ulaştırdık. Emeği olan tüm kar-
deşlerimize teşekkür ederiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

NEÜ’de PDR çalışma 
alanları konuşuldu 

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Prof. Dr. Erol Güngör 
Konferans Salonu’nda Türk PDR 
Derneği Konya Şubesi Öğrenci 
Komisyonu ve PDR Empati Top-
luluğu ortaklığında “PDR Çalışma 
Alanları” konulu panel düzenlen-
di. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başlanan programda ilk olarak 
Türk PDR  Derneği Konya Şube-
si Öğrenci Komisyonu Başkanı ve 
PDR Empati Topluluğu Başkanı 
Enes Yaylalı konuşma yaptı. Yay-
lalı konuşmasında “Alanımızın 
toplumdaki değerinin ve ihtiyacı-
nın gitgide hissedildiği zamanlarda 
öğrenciler sadece derslerde değil 
sosyal yaşam içerisinde de kendi-
ni geliştirmenin yollarını aramalı-
dır” dedi. Ardından panelistlerden 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. S. Bar-
baros Yalçın üniversitede öğretim 
üyeliği konusunda öğrencilerin 
öncelikle okul dersleri üzerine, 
ardından yabancı dil konusun-
da kendilerini geliştirmelerinin 
ehemmiyetinden bahsetti. Türk 
PDR  Derneği Konya Şube Baş-
kanı Uzman Psikolojik Danışman 
Gülsüm Demirel , Milli Eğitim Ba-

kanlığı’nda psikolojik danışma hiz-
metleri, nöbet tutma problemi ve 
öğrencilerle olan iletişim konusuna 
değindi ve dernekleşmenin öne-
mini anlattı. Adalet Bakanlığı’nda 
Psikolojik Danışman olarak görev 
yapan Gül Çetinkaya Turan ise 
çocuk ve mahkûm psikolojisi üze-
rinde durdu. Psikolojik Danışman 
Dilan Çelikbaş “Online Danışma” 
konusunda detaylı bilgi aktarı-
mı yaparak gerek yurt içi gerekse 
de yurt dışından danışmanlar ile 
danışma sürecine değindi. Psiko-
lojik Danışman Ecenur Koyuncu 
ise Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezleri’ndeki süreci ve meslek 
doyumunu anlattı. Son olarak Aile, 
Çalışma ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı’ndan Psikolojik Danışman  
/ Klinik Psikolog Muhammed Emin 
Huca meslek süreci hakkında 
akıllara takılan tüm sorulara yanıt 
olabilecek bilgiler aktardılar. Pa-
nelistlere “Teşekkür Belgesi” tak-
dimini ise Pdr Empati Topluluğu 
Danışmanı Prof. Dr. Nurten Sargın 
ve Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu 
yaptı. Program sonunda konuklara 
çekiliş ile PDR alanına dair birçok 
kitap hediye edildi ve program 
sonlandı. n SİBEL CANDAN

Merkez Bankası’nın ardından kamu bankaları öncülüğünde başlayan faiz indirimleri konut talebini 
canlandırdı. Kısır geçen bir sürecin ardından sektörde yaşanan hareketlilik sektör temsilcileri sevindirdi

Faiz düştü konut
satışı hareketlendi 

Merkez Bankası’nın ardından 
kamu bankalarının öncülüğünde 
başlayan faiz indirimleri konut sek-
törüne can suyu oldu.  

Kamu bankalarının ağustos 
ayında konut kredisi faizlerini aylık 
yüzde 0.99 oranına çekmesinin ar-
dından konut satışları hızlı bir artış 
gösterdi. Eylül ayında konut satış-
ların bir öncesi yılın aynı ayına göre 
yüzde 15.4 artarken, konut kredi-
siyle yapılan satışlar aynı dönemde 
yüzde 410.2 oranında artışla yeni bir 
rekora imza attı. Türkiye genelinde 
eylül ayında 146 bin 903 konut satı-
şı gerçekleştirildi.  

KONYA’DA 2 AYDA 4 BİNİN
ÜZERİNDE KONUT SATILDI 

Konya’da Ağustos ayında 3 bin 
195 konut satılırken Eylül ayında bu 
rakam 4 bin 30 oldu. Ağustos ayın-
da Konya’da 0 daire satış rakamı bin 
325 iken ikinci el daire satışı bin 870 
oldu.  Yine Eylül ayında bin 557 da-
ire satılırken, ikinci el satış oranı ise  
2 bin 473 oldu. 

Sektör temsilcileri, konut kredi 
faizlerindeki düşüle birlikte konut 
satışlarındaki artışın son çeyrekte 
devam ederek toplam satışların 1 
milyon adede ulaşabileceğini, 2020 
yılı için de sektörün umutlandığını 
dile getirdi.   Konya Emlakçılar Odası 
Başkanı Sedat Altunay sektörde ya-
şanan hareketliği Konya Yenigün’e 
değerlendirdi. 

KONUT TALEBİ CANLANDI
Merkez Bankası’nın ardından 

kamu bankalarının öncülüğünde 
başlayan faiz indirimleri konut sek-

törüne can suyu olduğunu ve konuta 
olan talebin artığını ifade eden Kon-
ya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat 
Altunay, “1 Ağustos itibarıyla baş-
layan konut kredisi faizi indirimleri 
ve kampanyalar vatandaşı harekete 

geçirdi. Vatandaşlarımız faizlerin 
inmesi ile birlikte ellerinde bulunan 
birikimleri yatırım aracı olarak gayri-
menkule yöneldi. Vatandaşlarımızın 
gayrimenkule yönelmesi ile birlikte 
durağan olan sektörümüzde hare-
ketlilik başladı. 

Yaşanan hareketlilik hem üye-
lerimizi hem de inşaat sektörü 
temsilcileri sevindirdi.  Bir süredir 
ertelenen konut talebi canlandı ve 
vatandaşlarımız yeniden konuta 
alımına yöneldi.  Konya Emlakçılar 
Odası olarak konut almayı düşünen 
hemşerilerimizin Merkez Bankası 
ve Kamu Bankları tarafından ger-
çekleştiren faiz indiriminin kaçır-
mamasını ve bu faiz indiriminden 

yararlanarak konut sahibi olmalarını 
tavsiye ediyoruz.  Faiz indirimlerinin 
devam etmesi halinde yılsonuna 
kadar konut stokumuzun azalaca-
ğı inancındayız. Vatandaşlarımızın 
mağdur olmamaları amacı ile alım 
satım işlemlerini odamız üyesi mes-
lektaşlarımız aracılığıyla yapmalarını 
bir kez daha ifade ediyoruz.  

Faiz indirimi ile sektörümüzün 
hareketlenmesini sağlayan Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Hazine ve Maliye Bakanımız 
Berat Albayrak olmak üzere emeği 
geçen herkese şahsım ve Konya 
Emlakcılar Odası adına teşekkür 
ediyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’dan Mehmetçiğe destek TIR’ı

Sedat Altınay
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Selçuk Üniversitesi’nden bazı 
fakülte, yüksekokul ve enstitülerin 
ayrıştırılarak kurulduğu Konya’nın 
son üniversitesi olan Konya Teknik 
Üniversitesi’nin kampüs alanı net-
leşti. Yapılan görüşmeler ve istişare-
ler sonucunda 2 parçalı olacak olan 
üniversite kampüsü Konya Organize 
Sanayi Bölgesi (KOS) ve Ardıçlı böl-
gesi yakınındaki Fırat Caddesi üzeri-
ne inşa edilecek. 

Konya’nın son üniversitesi olan 
Konya teknik Üniversitesi’nin kam-
püs alanıyla ilgili uzun süredir tartış-
malar ve istişareler devam ediyordu. 
Sanayi kesimi üniversitenin sana-
yi bölgesine yakın olmasının daha 
akılcı olacağını belirtmesi üzerine, 
KOS yanında yaklaşık 900 bin met-
rekarelik bir alanın Konya Teknik 
Üniversitesi’ne tahsis edileceği be-
lirtilmişti. Ancak hem siyasi kanatta 
hem de üniversite yönetiminden çı-
kan farklı öneriler nedeniyle Konya 
Teknik Üniversitesi’nin inşa edilecek 
kampüs alanı netlik kazanmamıştı. 
Uzun süren istişareler sonucunda 
üniversitenin kampüs alanı nihayet 

belirlendi. 
BAKAN KURUM KONYA’DA 

AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde bir dizi 

program kapsamında Konya’da 
bulunan Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum’un açıkladığı 2 
ayrı kampüs alanı konusu resmiyet 
kazandı. Konya Teknik Üniversite-
si’nin biri Ardıçlı bölgesi yakınındaki 

Fırat Caddesi’nde diğeri ise KOS’un 
yanındaki arazi olmak üzere 2 ayrı 
kampüs alanı belirlendiği bildirildi. 
Konuyla ilgili müjdeyi Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay verdi. Resmi sosyal medya he-
saplarından paylaşım yapan Başkan 
Altay, “Sizlere güzel bir haber daha 
vereyim. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nda toplantımız bitti. Konya 

Teknik Üniversitemiz için Fırat Cad-
desi ve OSB yanında yer alan araziyi 
belirledik. Şehrimize hayırlı olsun” 
ifadelerini kullandı. 

2 AYRI KAMPÜS 
Yapılan açıklamaya göre Konya 

Teknik Üniversitesi 2 ayrı kampüs 
şeklinde inşa edilecek. Geçtiğimiz 
günlerde Bakan Kurum’un Kon-
ya’da yaptığı açıklamada, sanayi 
bölgesindeki kampüs alanı daha 
çok sanayiyle içiçe olması gereken 
uygulama alanlarını içerecek. Fırat 
Caddesi üzerinde inşa edilecek olan 
kampüs alanının ise daha çok aka-
demik bilgilerin aktarılacağı derslik 
niteliğinde olacağı tahmin ediliyor. 

KOS YANINDAKİ ARAZİ DEĞİŞMEDİ
Öte yandan alınan bilgilere göre, 

üniversitenin KOS yanında inşa edi-
lecek kampüs alanıyla ilgili herhan-
gi bir değişiklik olmadı. Daha önce 
KSO Başkanı Memiş Kütükcü’nün 
de birçok kez açıkladığı, üniversite 
için ayrılan yaklaşık 900 bin metre-
karelik alanın üniversite kampüsü 
olarak değerlendirileceği kaydedildi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Meram’da 4 bin 840 kişiye
kanser taraması yapıldı 

Meramlıların koruyucu ve te-
davi edici sağlık hizmetlerinden 
en iyi şekilde yararlanabilmeleri 
adına Meram Belediyesi ve Kon-
ya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile 
gerçekleştirilen kanser taramala-
rında bugüne kadar 4840 kişi ta-
ramalardan geçirildi. 

Riskli görülenlerin Meram 
Belediyesi tarafından KETEM’e 
götürülmesiyle bu rakamın yüzde 
7’sinde erken teşhis sağlanarak 
tedavilerine başlandığını belirten 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, “Sosyal hayatın her ala-
nında değerli hizmetler vermek 
bizim hizmet anlayışımızın ve viz-
yonumuzun bir gereğidir” dedi. 

Meramlı vatandaşların koru-
yucu ve tedavi edici sağlık hizmet-
lerinden en iyi şekilde yararlana-
bilmeleri ve vatandaşların sağlık 
düzeylerini artırabilmek amacıyla 
Meram Belediyesi ve Konya İl 
Sağlık Müdürlüğü ile Meram İlçe 
Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ger-
çekleştirilen kanser taramaları 
tüm hızıyla devam ediyor. 

Özellikle merkeze uzak ma-
hallelerde yaşayanların koruyucu 
sağlık hizmetlerinden yararlana-
bilmeleri kapsamında yürütülen 
kanser taramalarında bugüne 
kadar ilçe genelinde 4840 kişiye 
meme kanseri taraması sağlık 
ekiplerince yapılarak, bu vatan-
daşlardan hastalık riski taşıyan 
1070 kişi Meram Belediyesine ait 
araçlarla KETEM’e taşındı. 

Toplam kontrolden geçiri-
lenlerin yaklaşık yüzde 7’sinde 
hastalık gözlenerek, tedavilerine 
başlandı.     

BAŞKAN KAVUŞ: HER ŞEYİN 
BAŞI SAĞLIK 

Meram Belediyesi, Konya İl 

ve Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü 
işbirliğiyle gerçekleştirilen kanser 
taramalarında bugüne kadar bin-
lerce kişiye ulaşıldığını kaydeden 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, taramaların geniş bir ta-
bana yayılması ve vatandaşların 
KETEM’e ulaşmalarında belediye 
olarak önemli bir görev üstlendik-
lerini ifade etti. 

Başkan Kavuş, böylesi güzel 
ve örnek bir çalışmaya imza at-
tıkları   ve bu çalışmada Meram 
Belediyesini de paydaşlardan biri 
yaparak hayırlı bir hizmete ortak 
ettikleri için Konya İl Sağlık Mü-
dürlüğüne ve taramalara katılan  
fedakâr sağlık personeline teşek-
kür etti. Bugüne kadar ilçe gene-
linde 4840 kişiye tarama yapıldı-
ğını ve bunlardan riski bulunan 
1070 kişinin KETEM’e götürül-
düğünü hatırlatan Başkan Kavuş, 
“Yaptığımız her hizmette tek ga-
yemiz, Meramlı hemşehrilerimi-
zin mutluluğu. Mutluluk içinse ilk 
şart; sağlık. 

Erken teşhis sayesinde rahat-
lıkla tedavi edilecek bir hastalığın, 
hemşehrilerimizin mutluluğuna 
engel olmasını istemedik ve böyle 
bir işbirliğine gittik.

 Merkeze uzak mahallelerde 
yaşayan ve imkanları daha az olan 
hemşehrilerimizi öncelediğimiz 
bir proje oldu. 

Sosyal sorumluluk alanında 
değerli projeler üreten bir beledi-
ye olarak, vatandaşlarımızın sağlı-
ğını koruma noktasında da elimizi 
taşın altına koymaya ve sorum-
luluk almaya devam edeceğiz. 
Bu bizim hizmet anlayışımızın ve 
vizyonumuzun bir gereğidir” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Teknik Üniversitesi’nin kampüs alanı netleşti. Yapılan istişareler sonucunda 2 parçalı bir kampüsün 
planlandığı üniversite için Fırat Caddesi üzerinde ve KOS yanındaki arazide kampüs inşa edilecek 

Teknik Üniversite’ye 
2 ayrı kampüs alanı

Her gün on binlerce kitapseverin uğrak noktası haline gelen Selçuklu Kongre Merkezi’nde Konyalı yazarlar da okuyucuları 
ile buluşmaya devam ediyor. Yazarlar, Konya Kitap Günleri’ne ve kitaplara gösterilen ilgiden memnuniyet duyuyor

SKM buram buram kitap kokuyor
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin düzenlediği Konya Kitap 
Günleri’ne ilgi artarak devam edi-
yor. Her gün on binlerce kitapseve-
rin uğrak noktası haline gelen Sel-
çuklu Kongre Merkezi’ndeki Konya 
Kitap Günleri, 27 Ekim’e kadar 
imza günleri, söyleşiler ve çeşitli 
etkinliklerle devam edecek. Ger-
çekleştiren Konya Kitap Günlerin-
de Konya Yenigün Gazetesi Köşe 
Yazarı Büşra Yeşilbağ, Gönül Gözü 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Yazar Derviş Ahmet Şahin, 
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri Derneği Konya 
Şube Başkanı Gazi Süleyman Ege 
ve Gazeteci Yazar Ebru Mut Sel-
çukya Kültür Sanat standında okur-
larıyla buluşurken,  Gazeteci Yazar 
Mustafa Güden de Çimke Yayınevi 
standında okurları ile buluştu. 

‘BENİM İLK KİTABIM VE 
İLK FUARIM OLDU’

Düzenlenen imza gününde 
okurları ile buluşan Konya Yeni-
gün Gazetesi Yazarı Eğitimci Büşra 
Yeşilbağ, “Konya Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından Selçuklu Kongre 
Merkezinde düzenlenen Konya Ki-
tap Günleri kapsamında Selçukya 
Kültür Sanat Standında Kalemin 
Dört Mevsimi adlı kitabımı okurla-
rıma imzaladım. Benim ilk kitabım 
ve ilk fuarım oldu. Konya’mızda 
böyle güzel Konya Kitap Günleri 
kazandıran Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay ve ekibine teşekkür ederim. 
Konyalı hemşerilerimizin Konya 
Kitap Günlerine olan ilgisi de ol-
dukça güzel. Selçukya Kültür Sanat 
Standında kitabımı imzalama fır-
sat veren dernek yöneticilerimize 
de ayrıca teşekkür ederim.  İmza 

günümde beni yalnız bırakmayan 
başta aileme, okuyucularıma ve 
arkadaşlarımı da ayrıca teşekkür 
ederim” ifadelerini kullandı. 

SINIRBOZAN’A YOĞUN İLGİ
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin düzenlediği Konya Kitap 
Günleri’nde okurları ile buluşan 
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şe-
hit Dul ve Yetimleri Derneği Kon-
ya Şube Başkanı Gazi Süleyman 
Ege de Sınırbozan & Düşersem 

Elimden Tut kitabını Konya Kitap 
Günlerine gelen ziyaretçilere im-
zaladı. Kitabı hakkında bilgi veren 
Ege, “1992-2000 yılları arasın-
da terörle mücadelede Jandarma 
Genel Komutanlığı bünyesindeki 

birliklerde görev yaptım. Bu arada 
birçok terör eylemine şahit oldum. 
Çatışmalarda kaybettiğimiz silah 
arkadaşlarımızı ateşin ortasından 
alıp hastanelere gönderdik. Bura-
da düzenlenen tören ile şehitleri-

mizin naaşları memleketlerine 
gönderildi. Bizzat o törenlere de 
katıldım. Yüreğimizdeki sızıları 
anlatmaya kelimeler yetmezdi. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Vazi-
fe Malulü olarak emekli olduktan 
sonra yaklaşık 14 yıldır Türkiye 
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul 
ve Yetimleri Derneğinde üyelik 
ve yöneticilik yapmaktayım. Bir 
çatışma ve şehit haberi aldığımız-
da içimden “inşallah ilimizden 
değildir” dediğim oluyor. İmza 
günümde yalnız bırakmayan tüm 
okurlarıma teşekkür ederim” 
dedi.

GÜDEN VE ŞAHİN DE 
OKUCUYLARIYLA BULUŞTU
Konya Kitap Günleri kapsa-

mında Gazeteci Yazar Mustafa 
Güden de Çimke Yayınevi stan-
dında okurları ile buluştu. Kon-
ya Kitap Günleri değerlendiren 
Güden, “ Konya Kitap Günleri 
Konya’ya yakışan bir fuar olmuş. 
Konyalıların özellikle gençlerin 
Konya Kitap Günlerine olan ilgisi 
çok sevindirdi. Geleceğimizin te-
minatı olan gençlerimizin kitap, 
gazete ve makale okuması ol-
dukça önemli. Bizler de gençlerin 
büyükleri olarak onları okumaya 
teşvik etmemiz gerektiğine ina-
nıyorum. Konya’mıza Kitap Gün-
leri kazandıran Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbra-
him Altay ve çalışma arkadaş-
larını tebrik ediyorum” şeklinde 
konuştu. 

 Gönül Gözü Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği Başkanı Yazar 
Derviş Ahmet Şahin de Dervişhane 
kitabı ile okurları ile buluştu. Şahin 
emeği geçenlere teşekkür etti. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap fuarı her yaştan insanı ağırlamaya devam 
ediyor. Fuardan ziyaretçiler gibi yayınevleri de memnun olduklarını dile getirdi

MTTB Eski Genel Başkanı
Ecevit, Kitap Fuarı’nı gezdi

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bu yıl yedincisi düzen-
lenen Konya Kitap Günleri’nde 
beşinci gün geride kaldı. Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde kitapseverle-
re 18 Ekim’de kapılarını açan Kon-
ya Kitap Günleri’ne ilgi her geçen 
gün artıyor.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
tertip edilen Konya Kitap Günle-
ri’nde Fatih Gençlik Vakfı Konya 
Şubesi’nin ve Misvak Yayınları’nın 
standını Selçuklu Kongre Merkezi 

alt kat 334 numaralı statta kitapse-
verleri bekliyor. Millî Türk Talebe 
Birliği’nin 53. Dönem Genel Baş-
kanı Rüştü Ecevit Selçuklu Kongre 
Merkezi’ndeki standını ziyaret etti.

27 Ekim 2019 Pazar günü son 
bulacak olan Konya Kitap Günle-
ri’nde Fatih Gençlik Vakfı Konya 
Şubesi ve Misvak Yayınları Sel-
çuklu Kongre Merkezi alt kat 334 
numaralı statta indirimli satışlarla 
kitapseverleri bekliyor.
n HABER MERKEZİ

Alan da satan da memnun

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı tarafından düzenlenen 
Kitap Günleri, 1 milyon kitap, 250 
yayınevi, 450 yazar ve 500 etkin-
liğin yer alacağı bir kültür bayramı 
ile Konyalıları buluşturmaya devam 
ediyor. Selçuklu Kongre Merkezin-
de her yaştan insana hitap eden 
kitap fuarına öğrenciler ve vatan-
daşalar yoğun ilgi gösterdi. Farklı 
etkinlikleri de içinde barındıran, 
Yazarlarında katılım sağladığı ve 
okurları ile bir araya geldiği Kitap 
Günleri fuarı, 27 Ekim tarihine 
kadar Selçuklu Kongre Merkezin-
de misafirlerini ağırlamaya devam 
edecek. Açıldığı günden buyana 
çok sayıda davetliyi ağırlayan fuar, 
hem alıcıdan hem de satıcılardan 
olumlu dönüşler alıyor.

SATIŞLAR GÜZEL GİDİYOR 
Kitap fuarında yerini alan Çe-

kirdek Zeka Oyunları stant yetkilisi 
Hazal Orman, fuarla ilgili değerlen-
dirmelerde bulundu. Orman, “Kon-
ya Halkı gerçekten okuyormuş. 

Genel olarak ilgi gerçekten çok 
yüksek. Özellikle ebeveynler ço-
cuklarının zeka gelişimlerini des-
teklemek için oyunlara ve kitaplara 
bambaşka bir değer veriyorlar. Sa-
tışlarımız gerçekten güzel gidiyor. 
Hafta sonları 2-3 katına çıktığı za-
manlar bile oluyor. 

Fiziksel olarak fuarı değerlen-
dirmem gerekirse, fuar alanı ve 
lavabolar gerçekten çok temiz. 
Özellikle lavabolar bir mekandaki 
en önemli yerdir. Ulaşımın da bü-
yük kolaylığı var. Tam şehrin gö-
beğinde ve herkes istediği zaman 
zorlanmadan katılım sağlayabilir” 
şeklinde konuştu.

‘YAYINEVLERİNE GEREKEN 
DEĞER VERİLMİYOR’

Kitap Günleri Fuarı’nda yer 

alan Savaş Yayınları stant görevlisi 
Kübra Duman, fuarla ilgili yaptığı 
değerlendirmede önemli açıkla-
malarda bulundu. Farklı şehirler-
de birçok fuara katıldığını belirten 
Duman, “Farklı şehirlerde çok fazla 
fuara katıldım. Konya diğer fuar-
lara göre geride kalmış. İnsanlar 
okumaktan çok bakayım çıkayım 
havasındalar. 

Okur kesim ise ucuz ve ince 
olan kitapları tercih ediyor. Hafta 
sonları, hafta içine daha yoğun ve 
kalabalık oluyor. Böyle etkinlikler 
çok daha fazla artırılmalı ve insan-
lara her türden kitap okuma alış-
kanlığı kazandırılmalı. 

Daha çok fuar kültürü kazan-
dırılmalı, yer konum ve fiziksel 
olarak çok güzel fakat stantlara 
gereken değerin verilmediğini dü-

şünüyorum. Çalışanları yiyecek içe-
cek bakımından kısıtlıyorlar mesela 
daha önce gittiğim fuarlarda yemek 
yerdim fakat burada izin verilmiyor 
bazı eksiklikler giderilirse çok daha 
güzel olur” ifadelerini kullandı.

‘KONYA OKUYAN BİR ŞEHİR’
Yazar Meriç Turan, fuara olan 

ilgilinin kendisini memnun ettiğini 
söyledi. Turan, “Fuara baya ilgi ve 
alaka var. Konya okuyan bir şehir. 
Kitaplarım baya ilgi gördü ve satış-
ları gerçekten güzel gidiyor. 

Çocukların ne kadar kitap oku-
duğu araştırılmalı ve onları kitap 
okumaya sürükleyecek aktiviteler 
oluşturulmalı okurlarıma ve katı-
lımcılara teşekkür ederim” dedi.
‘OKULUMUZA YÜRÜME MESAFESİ’

Fuara katılım sağlayan İbrahim 
Aktan Coşar, fuarı oldukça beğen-

diğini söyledi. Fuarla ilgili hiçbir 
eksiğin bulunmamasının kendisini 
mutlu ettiğini dile getiren Coşar 
şunları söyledi, “Görünüş ve temiz-
lik bakımından çok güzel. Eksiklik 
neredeyse yok denilecek kadar az. 
Öğrencilere kesinlikle katılmalarını 
tavsiye ederim. Kendilerine bir şey-
ler katabilecekleri nadir yerlerden 
bir tanesi. 

Ulaşım zaten çok kolay gerek 
tramvay gerekse dolmuşlar her an 
mevcut. Okulumuza yürüme me-
safesi olduğu biz okul olarak yürü-
yerek geldik. Gerçekten çok avan-
tajlı bir durum. Fuarı çok beğendim 
aradığım her kitabı buldum ve her 
yaşa uygun kitaplar olduğunu gör-
düm. Konya Büyükşehir Belediye-
sine çok teşekkür ederim.”

n BERKCAN BAŞ

Konya Kitap Günleri’nde ziyaretçi sayısı 200 bini geçti
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından düzenlenen Konya Ki-
tap Günleri, 200 bin ziyaretçi sayı-
sını aştı. 200 bininci ziyaretçi olan 
Samet Arslan, Selçuklu Kongre 
Merkezi girişinde çiçekle karşıla-
nırken; Konya Kitap Günleri 27 
Ekim akşamına kadar çok sayıda 
söyleşi, imza günü ve atölye çalış-
maları ile devam edecek.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin düzenlediği Konya Kitap 
Günleri, rekor ziyaretçi sayısıy-
la kitapseverlerin uğrak noktası 
olmaya devam ediyor. Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen Konya Kitap Günleri’nde her 
gün Türkiye’nin sevilen kalemleri 
düzenlenen söyleşilerle ve imza 
günleriyle okuyucularıyla buluş-
mayı sürdürüyor. Bu yıl yedincisi 
düzenlenen Konya Kitap Günleri, 
altı günün sonunda 200 binden 
fazla ziyaretçiyi misafir etti. Konya 
Kitap Günleri’ne katılan 200 bi-
ninci ziyaretçi olan Samet Arslan, 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reter Yardımcısı Şükrü Koyuncu 
tarafından çiçekle karşılandı. Ko-
yuncu, Arslan’a çeşitli kitaplar da 

hediye etti. 
DEĞİŞEN GEÇMİŞ VE SABİT 
GELECEK ARASINDA İSLAM 
MEDENİYETİ SEMPOZYUMU
Şehrin okuma kültürünün art-

masına büyük katkısı olan Konya 
Kitap Günleri’nin altıncı gününde 
yine önemli konu ve konuklarla 
panel gerçekleştirildi. “Değişen 
Geçmiş ve Sabit Gelecek Ara-
sında İslam Medeniyeti” başlıklı 

panelde Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, 
Doç. Dr. Eşref Altaş ve Dr. Halil 
Üçer İslam düşüncesinin gelece-
ğini anlattı. Yabancı bir atasözü 
olan “Gelecek sabittir, çok açıktır, 
nettir ama geçmiş sürekli değişir” 
sözünden alıntı yapan Prof. Dr. 
İhsan Fazlıoğlu, “Bu, şu demek. 
Bizim geleceğe ilişkin bir ufkumuz 
var. Bu ufka göre geçmişi yazarız. 
Dolayısıyla geleceğe ilişkin ufku-

muz değiştikçe, geleceğe ilişkin 
sorularımız, geleceğe ilişkin kay-
gılarımız, hedeflerimiz değiştik-
çe geçmişi de ona göre organize 
ediyoruz. Sürekli değiştiriyoruz” 
ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Eşref 
Altaş, Müslümanların kendi mira-
sına karşı görmeme ve duymama 
sorunu olduğunu belirterek, “Her-
hangi bir canlı gelenek, geçmişini 
unutarak bir gelenek oluşturamaz. 

Herhangi bir felsefi düşünce bir 
şey söyleyecekse mutlaka bir ge-
lenek içerisinde söyler. Bizim bu 
gelenek içerisinde ortalama bir 
durum olmayınca geleceğe dair 
cümlelerimizin de ne olduğu ko-
nusunda bir karar veremiyoruz” 
ifadesini kullandı. Dr. Halil Üçer 
de “Bu topraklarda kendi talebele-
rimiz felsefe ve bilim söz konusu 
olduğunda kendilerini bebek gibi 

görüyorlar. Yani zihni tamamen 
boş, bu konular hakkında hiçbir 
hafızaya sahip değil” diye konuş-
tu. Öte yandan, Konya Kitap Gün-
leri’ne katılan Yazar ve Davranış 
Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak 
da kendisini dinlemeye gelenlere 
‘mutluluk ve mutsuzluk’ tanımı 
üzerine hayata dair önemli ipuç-
ları verdi. 

ÇOK SAYIDA YAZAR İMZA 
GÜNÜNDE OKURLARLA 

BULUŞUYOR 
27 Ekim’e kadar devam ede-

cek Konya Kitap Günleri’nde ayrı-
ca; yazarlar Oğuz Saygın, Osman 
Ünal, Ali Saçıkara, Salih Sedat Er-
söz, Yağmur Küçükbezirci, Meriç 
Turan, Mehmet Ali Bulut, Ahmet 
Çaycı Hasan Ali Topbaş, Nilgün 
Bodur, Faik Özdengül, Mustafa 
Everdi gerçekleştirilen söyleşiler-
de, Hikmet Peker, Güven Kemer-
kaya, Güzel Bakır, Yunus Aker, 
Ramazan Olgun, Cengiz Acar, İb-
rahim Güzel, Şadi Kocaman, Şakir 
Kurtulmuş, Mahmut Ulu da imza 
günü etkinliklerinde okuyucularla 
buluştu.
n HABER MERKEZİ

KONYA KiTAP GUNLERi ETKiNLiK TAKViMi 
25 EKiM

YAZAR SALON

SÖYLEŞİ

N SERDAR TUNCER

N MEHMET ALİ İNAN

N İHSAN SÜREYYA SIRMA

NFAHRETTIN GÜN

N MUSTAFA ARMAĞAN

N ŞABAN ABAK

ANADOLU ODITORYUM

ISFAHAN

MİRYOKEFALON

MİRYOKEFALON

ISFAHAN

MALAZGiRT

SAAT

14.00

15.00

16.00

15.00

16.00

15.30

YAZAR STAND

İMZA

SEMPOZYUM

PANEL

N ARIFE AÇIKGÖZ

N OYA TATLIBAL 

N ÖZNUR SÖNMEZ

N ZEKAİ EŞSİZ

N FENDİYE DINÇ

N KASIM ÇAKIR

N SALİH SEDAT ERSÖZ

N MERT ASLAN

N SİNAN MİRZA PALA

N HİLMİ DAŞDEMİR - METE YARAR - NEDİM ŞENER
BARIŞ PINARI HAREKÂTI

ANADOLU ODİTORYUM - SAAT: 18.00

N NECMEDDİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 
SELÇUKLU TARİHİ COĞRAFYASI

ANADOLU ODITORYUM - SAAT: 10.00

N ZUHAL AY

ÇİMKE YAYINEVİ

PELİKAN YAYINEVİ

BAYGENÇ YAYINCILIK

PARYA KİTAP

ASIR KİTAP

ÇİMKE YAYINEVİ

ÇİMKE YAYINEVİ

MORENA YAYINLARI

MORENO YAYINLARI

ASIR KİTAP

SAAT

10.00

14.00

16.00

10.00

12.00

10.00

14.00

15.00

16.00

11.00

ETKİNLİKLER SAAT 10.00 - 17.00 ARASI

..
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Evin bahçe kapıları ve
korkuluk demirleri çalındı

Aksaray’da bir evin iki bahçe 
kapısı ile merdivenlerdeki korku-
luk demirleri çalındı. Eve taşınacak 
olan kiracı İbrahim Çıtak, ‘’İnsan-
lar benim evi tuttuğum zamanı mı 
beklediler de bu kapıları söktüler” 
dedi. Olay, bugün Yavuz Sultan 
Selim Mahallesi, 5129 Sokak’taki 
tek katlı müstakil evde meydana 
geldi. 3 yıllığına evi kiralayan İbra-
him Çıtak, dün akşam saatlerinde 
eve kömür taşıdı. Ardından da ka-
pıları kilitleyip evden ayrıldı. Sabah 
tekrar taşınacağı eve gelen Çıtak, 
evin bahçesinde iki farklı nokta-
daki kapılar ile binanın girişindeki 
merdivenin demir korkuluklarının 

çalındığını fark etti. Durumun bil-
dirilmesi üzerine eve gelen polis, 
inceleme yaparak şüphelilerin tes-
piti için çalışma başlattı. Kapıların 
çalındığını görünce şok olduğunu 
belirten Çıtak, şunları söyledi: ‘’Evi 
3 yıllığına kiraladım. Dün eve kö-
mür taşıdım. Gece kapıları kapatıp 
gittim. Bugün geldiğim de ise bah-
çe kapıları ile merdivenin demir 
korkuluğunun yerinde olmadığı 
fark ettim. İnsanlar benim evi tut-
tuğum zamanı mı beklediler de bu 
kapıları söktüler. Bu ev 15 gündür 
boş. Böyle bir şey yaşayınca şok ol-
dum’’ dedi.
n DHA

Karapınar’da toprağa gömülü halde bulunan erkek cesedinin kime ait olduğu bulundu. Cinayet Büro Amirliği 
ekipleri tarafından yapılan çalışmada cesedin Afganistan uyruklu Davud Muhallim’e ait olduğu tespit edildi

Toprağa gömülü cesedin
kime ait olduğu bulundu

Karapınar ilçesinde, cesedi top-
rağa gömülü bulunan kişinin, bir 
kısmı çürüyen sağ el parmaklarına 
dolgu yapılarak alınan parmak izi 
taraması sonucu Afganistan uy-
ruklu Davud Mullahim (41) olduğu 
tespit edildi. Göğüs bölgesine aldığı 
iki kesici alet darbesi sonucu öldü-
ğü saptanan Mullahim’in, iç çama-
şırları ile gömüldüğü, kıyafetlerinin 
de poşetle yanına bırakıldığı öğre-
nildi.

Olay, 12 Ekim’de ilçeye bağlı 
Nasuhpınar mevkisinde bulunan 
göl tabanında meydana geldi. Bir 
kısmı dışarıda kalmış, toprağa gö-
mülü erkek cesedini görenler, em-
niyet güçlerine haber verdi. 

Yapılan incelemede cesedin, 
büyük kısmının çürüdüğü tespit 
edildi. Ceset, olay yeri inceleme-
lerinin ardından otopsi için morga 
kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Olayla ilgili İl Emniyet Müdür-

lüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne 
bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiple-
ride çalışma başlattı. Otopsi işlem-
leri için Konya Adli Tıp Kurumu’na 

getirilen ve büyük kısmı çürüyen 
cesetin sağ el iki parmağına par-
mak izi alınabilmesi için özel dolgu 
işlemi uygulandı. Yapılan dolgu iş-
lemi sonucu cesetten alınan par-
mak izleri sistemde karşılaştırıldı. 

Parmak izi taraması sonucu cesedi 
bulunan kişinin, 1 yıl önce ülkeye 
giriş yapan Afganistan uyruklu Da-
vud Mullahim olduğu tespit edildi.

İÇ ÇAMAŞIRLARI İLE GÖMÜLMÜŞ
Göğüs bölgesine aldığı iki ke-

sici alet darbesi sonucu öldürüldü-
ğü saptanan Mullahim’in, 3- 6 ay 
arasındaki bir tarihte öldürülüp, 
gömüldüğü tahmin ediliyor. Ka-
rapınar ilçesinde çobanlık yaparak 
geçimini sağladığı belirlenen Mul-
lahim’in iç çamaşırları ile gömül-
düğü, diğer kıyafetlerinin de bir 
poşet içerisinde yanına konulduğu 
öğrenildi. Cesetin bir kısmının ise 
kurumuş göl tabanına gelen yabani 
hayvanlar tarafından da yenmeye 
başlandığı belirtildi. Polis, olayı ger-
çekleştiren şüpheli kişi yada kişileri 
yakalamak için çalışmalarını sürdü-
rüyor.
n DHA

Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 
şehir merkezinde yaşanan bazı 
trafik kazaları şehir polis kamera-
larına yansıdı. 

Kent Güvenliği Yönetim Sis-

temi (KGYS) kameraları tarafın-
dan kayıt altına alınan görüntü-
lerde, 

Karatay ilçesi Fetih Caddesi 
ile Sedirler Caddesi kavşağında 
kırmızı ışık ihlali yapan bir oto-

mobilin başka bir araçla çarpma 
anı görülüyor.

Şehir polis kamerasına yan-
sıyan başka bir görüntüde ise 
merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye 
Mahallesi Ulaşbaba Caddesi ile 

Ankara Caddesi kavşağında oto-
mobilin kırmızı ışık ihlali yapması 
sonucu iki motosikletliye çarpma 
anı yer alıyor.

Kent merkezindeki kamerala-
ra yansıyan farklı bir görüntüde 

ise Karatay ilçesinde seyir halin-
de olan trafik akışı ve kırmızı ışı-
ğı fark etmeyen bir sürücüsünün 
ışık ihlali yapması sonucu başka 
bir araçla çarpışması görülüyor.

Yetkililer, kazaların takip me-

safesi, kırmızı ışık ihlalleri ve aşırı 
hız gibi hatalardan kaynaklandı-
ğına dikkati çekerek, sürücü ve 
yayaları can, mal güvenliği için 
dikkatli olmaları konusunda uyar-
dı. n İHA

Haber alınamayan
çoban dağda ölü bulundu

Kayıp olarak aranan
yaşlı adam ölü bulundu

Hadim ilçesinde kendisinden 
haber alınamayan çoban dağda 
ölü bulundu.  Edinilen bilgiye göre, 
ilçeye bağlı Dolhanlar mahalle-
sinde yaşayan Ahmet Güneş (55), 
hayvanlarını otlatmak için araziye 
çıktı. Akşam saatlerinde hayvanlar 

başıboş ahıra dönünce, yakınları ve 
mahalle sakinleri Güneş’i aramaya 
çıktı. Yapılan aramada Güneş’in ce-
sedi mahalle yakınlarında bulundu. 
Güneş’in cesedi, yapılan inceleme-
den sonra otopsi için Hadim Devlet 
Hastanesi morguna kaldırıldı. n AA

Karaman’da, yakınları tarafın-
dan kayıp başvurusunda bulunu-
lan yaşlı adan bir ağacın altında 
ölü olarak bulundu. Olay, Yeşildere 
köyünde meydana geldi. Alınan bil-
giye göre, 78 yaşındaki Süleyman 
Göktaş, sabah saatlerinde evinden 
ayrıldı. Süleyman Göktaş’ın eve 
gelmemesi üzerine telaşlanan ya-
kınları durumu jandarmaya bildirdi. 
Jandarma, AFAD ekipleri ve köylü-

ler yaşlı adamın gidebileceği bölge-
lerde arama çalışması başlattı. Ya-
pılan arama çalışmalarının sonunda 
Süleyman Göktaş’ın cesedi, akşam 
saatlerinde bir ceviz ağacının altın-
da bulundu. Yapılan incelemelerin 
ardından Göktaş’ın cesedi, kesin 
ölüm sebebinin belirlenebilmesi 
için otopsi yapılmak üzere Karaman 
Devlet Hastanesi morguna kaldırıl-
dı. n İHA

Konya’daki kazalar şehir polis kameralarında
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Kütüphaneden çıkan 
liseliye kamyonet çarptı

Sahte para operasyonunda 
2 kişi gözaltına alındı

Karaman’da arkadaşları ile 
ders çalışmak için gittiği kütüp-
haneden çıkan lise öğrencisi Nuri 
Şimşek’e (15), kamyonet çarptı. 
Yaralanan öğrenci tedaviye alındı. 
Kaza, saat 22.30 sıralarında Gev-
her Hatun Mahallesi Şehit Hakan 
Yılmaz Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Lise öğrencisi Nuri Şimşek 
arkadaşları ile ders çalışmak için 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniver-

sitesi’ndeki kütüphaneye gitti. Eve 
dönmek için kütüphaneden çıkan 
Şimşek’e, Muzaffer Yücetaş ida-
resindeki 70 AD 730 plakalı kam-
yonet çarptı. Yaralanan Şimşek, 
ambulansla Karaman Devlet Has-
tanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına 
alınan gencin sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sü-
rücüsü Muzaffer Yücetaş ise polis 
merkezine götürüldü. n DHA

Aksaray’da piyasaya sahte 
para sürmeye çalıştığı iddia edilen 
2 kişi, Beyşehir ilçesinde yakalandı. 
Şüphelilerinin üzerinde ve valizin-
de 116 adet sahte 100 liralık bank-
not ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
Konya Kaçakçılık Mücadele Şube 
Müdürlüğü tarafından Aksaray 
ilinde alışveriş yapmak suretiyle 
piyasaya sahte para sürmeye ça-
lışan ve dolandırıcılık olayına karı-
şan 2 kişinin içinde olduğu otomo-
bilin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) 
kayıtlarına göre Konya’dan Beyşe-
hir yönüne seyir halinde olduğu-
nun bildirilmesi üzerine harekete 
geçti. Bunun üzerine Beyşehir oto-
gar önünde uygulama yapan polis 
ekipleri, plakası bildirilen 06 BIE 
005 plakalı otomobili uygulama 
noktasında durdurdu. Otomobilde 
bulunan M.C. ve M.A. İlçe Emni-
yet Müdürlüğüne götürülerek üst 

araması yapıldı. Polis merkezinde 
M.A.’nın cüzdanında 1 adet sahte 
100 lira, M.C.’nin cüzdanında 18 
adet sahte 100 lira ve otomobilin 
içindeki valizde ise 97 adet 100 
lira olmak üzere toplamda 116 
adet sahte 100 lira ele geçirildi. 
Şüphelilerin cüzdanlarında 11 bin 
600 liralık sahte paranın yanı sıra 
Aksaray ilinde piyasaya sürmek 
amacıyla alışveriş yaptıktan sonra 
para üstü olarak alınan gerçek pa-
ralar da ele geçirildi. Şüphelilerin 
üzerlerindeki 15 bin liralık sahte 
paranın 3 bin 400 lirasını alışveriş 
yaparak piyasaya sürdükleri iddia 
edildi.

Çeşitli suçlardan poliste kayıt-
ları bulunan 2 şüpheli, polis mer-
kezindeki işlemlerinin tamamlan-
masının ardından Beyşehir Devlet 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirildi. Şüpheliler hastanedeki 
işlemlerin ardından Beyşehir Adli-
yesine sevk edildi. n İHA

MMO Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, yaz aylarının yerini soğuk havalara bırakmaya başladığı bu 
günlerde vatandaşlara yolda kalmamak için araçlarının kışlık bakımını yaptırmaları uyarısında bulundu

Kışlık bakım yaptırın,
yarı yolda kalmayın!

Yaz aylarının, yerini soğuk hava-
lara bırakmaya başladığı bu günler-
de araç sahiplerinin araçlarını kışa 
hazırlamaları büyük önem taşıyor. 
Makine Mühendisleri Odası (MMO) 
Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan 
Altun, yazlık donanım ve ilaveleri 
bulunan araç sahipleri için araçlarını 
daha soğuk havalara hazırlamanın 
zamanının geldiğini söyledi.

Kış aylarının soğuk, nemli ve 
trafik koşullarının ağır olması ne-
deniyle araçların zayıf sistemlerinin 
çöküşüne sebep olabileceğini belir-
ten Altun, “Vatandaşlarımızın araç-
larını kışa hazırlanmak için yapması 
gereken önemli konulardan bazıları 
şöyle sıralanabilir; Aracın boyası ve 
camlarını kontrol etmek ve sorunlu 
yerleri belirlemek için en iyi yöntem 
aracın elle yıkanmasıdır. Paslanmayı 
önlemek için bu kontrol çok önem-
lidir. Jantların üzerindeki tuz, yağ 
ve kir temizlenmelidir. Pas varsa 
bakımı yapılmalıdır. Kullanıcı el ki-
tabı okunarak tavsiye edilen bakım 
koşulları takip edilmelidir. El kitabı 
aracın bakımı konusunda en önemli 
bilgiyi verecek ve en kapsamlı yolu 
gösterecektir. Motor soğutma siste-
mindeki yani radyatördeki sıvı de-
ğiştirilmelidir. Bu sıvının seviyesi, 
durumu ve konsantrasyonunu peri-
yodik olarak kontrol edilmelidir. Bu 
kontrol yapılırken motorun çalışma-
dığından ve soğumuş olduğundan 

emin olunmalıdır” şeklinde konuştu.
‘ARACIN YILLIK BAKIMLARI 

MUNTAZAM YAPTIRILMALIDIR’
Araçlarda zor çalışma, arada 

durma ve zorlanma gibi bir perfor-
mans problemi varsa, bunun mutla-
ka tamir ettirilmesi gerektiğini kay-
deden Altun, “Böylelikle daha iyi bir 
yakıt tüketimi yanında ilerideki daha 
pahalı tamiratın da önüne geçilmiş 
olur. Umursanmayan basit bir arıza 
bile aracınızın katalitik konvertörü-
nü bozabilir. Eğer gerekli işlemleri 
kendiniz yapamıyorsanız, bakım için 

gittiğiniz tamir servisin veya araç 
üreticisi yetkili servisinin, yeterli 
olup olmadığından emin olun. Ara-
cınızı emin ellere teslim edin. Kayış, 
hortum ve kablo gibi harici uzantıla-
rın sıkılıkları ve durumlarının uzman 
oto tamircileri tarafından kontrol 
edilmeleri gerekiyor. Sahip oldu-
ğunuz kişisel bakım setleri genelde 
uygun aletleri içermeyebilir. Aracın 
yıllık bakımları muntazam yaptırıl-
malıdır. Çalışmasından memnun 
olunmayan kalorifer yani ısıtma 
sistemi yetkili servise götürülüp ta-

mir ettirilmelidir. Yağ ve yağ filtresi 
kullanım el kitabına uygun olarak 
değiştirilmelidir. Çoğu zaman ihmal 
edilen bu konu, aracın ömrünü uza-
tan en önemli bakımdır. Hava, yakıt 
ve diğer filtreler el kitabında tavsi-
ye edilen şekilde değiştirilmelidir. 
Yedek lastik dahil, tüm lastiklerin 
durumları kontrol edilmelidir. Ba-
sınçlarını kontrol ederken lastiklerin 
soğuk olmasına dikkat edilmelidir. 
Aşınmış, yamulmuş vs. şekilde göze 
çarpan anormal durumlar dikkate 
alınmalıdır. Transmisyon sistemleri 
kontrol ettirilmelidir. Basit bir bakım 
büyük masrafların önüne geçebilir. 
Aracın frenleri mutlaka kontrol et-
tirilmelidir. Tüm aydınlatma sistemi 
ve ampulleri gözden geçirilmelidir. 
Çalışmayanlar yenilenmelidir. Yıp-
ranmış silecek lastikleri yenilenme-
lidir. Camları yıkamada kullanılan 
sıvının eksik olmadığından emin 
olunmalıdır. Paspaslar sabunla yıka-
tılmalıdır. Böylece varsa tuz ve yağlı 
kısımlar temizlenecektir. İç kısımda-
ki vinil yüzeylerin çatlama ve kuru-
malarını önlemek için özel cilası ile 
bakımını yapılmalıdır. Bu bakımları 
vatandaşlarımız kendileri yapamı-
yorsa yetkili bir servise başvurma-
lıdırlar. Araç kullanımından oluşabi-
lecek üzücü ve ölümlere varan olay 
ve kazaların olmamasını temenni 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Konya Emniyet Müdürlüğü
kaçakçılara gözaçtırmıyor

Jandarmadan zehir tacirlerine
operasyon: 8 kişi gözaltına alındı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, suç unsurlarını önlemeye 
yönelik yaptığı çalışmalarda, kaçak 
akaryakıt, alkol, tütün ile çok sa-
yıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 
eroin ve esrar maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Em-
niyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 
kent merkezindeki suç unsurları-
nı önlemek için yaptığı çalışmalar 
sonucunda çeşitli adreslere bas-
kın düzenlendi. Adreslerde yapı-
lan aramalarda, 8 bin litre kaçak 
akaryakıt, 50 litre kaçak alkol, 19 
bin kutu makaron, 875 kilogram 
kaçak tütün, 21 adet ruhsatsız ta-
banca, 39 adet ruhsatsız av tüfeği, 
123 adet kurusıkı tabanca, 630 
gram eroin maddesi, 8 kilogram 
esrar maddesi ele geçirildi.

16 HIRSIZLIK OLAYI ÇÖZÜLDÜ
Öte yandan, Asayiş Şube Mü-

dürlüğü ekipleri de daha önceden 
gerçekleştirilen 16 hırsızlık olayını 
çözerek şüphelilerini gözaltına aldı. 
Trafik Denetleme Şube ekipleri 
tarafından yapılan denetimlerde 
ise 107 sürücüye alkollü araç kul-

lanmaktan, 6 sürücüsüne uyuştu-
rucu kullanmaktan, 95 sürücüye 
ise emniyet kemeri takmamak ve 
telefonla konuşmaktan idari para 
cezası yazıldı. Çalışmaların kent 
merkezinde aralıksız devam ede-
ceği belirtildi.
n İHA

Ereğli ilçesinde jandarma tarafından 
düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 
kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, 
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiple-
ri, uyuşturucu madde üreten, uyuşturucu 
satan ve alan şahıslara yönelik çalışma 
başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından 
11 adrese eş zamanlı operasyon düzenle-
yen jandarma, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. 
Operasyon kapsamına adreslerde yapılan 
ve hassas burunlu narkotik köpeğinin de 
destek verdiği aramalarda, çeşitli miktar-
larda eroin, kubar esrar, sentetik uyuştu-
rucu hap ile tabanca, fişek ve av tüfeği ele 
geçirildi. Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık 
kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri 
alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı-
na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin 
ardından zanlıların adliyeye sevk edileceği 
belirtildi. n İHA
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SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMAN ARANIYOR
OTOMATİK ŞERİT TESTERE 

MAKİNASI ve ELEKTRİKLİ GEZER VİNÇ
KULLANABİLEN ELEMANLAR ALINACAKTIR 

    DEVÇELİK DEM.HIRD.SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
Büsan Özel Organize Sanayi Böl. Kosgeb Cad. No: 68 / KONYA

* Askerliğini yapmış
* 25 yaşını aşmamış
* Tercihen lise mezunu
* Evli
* Müracatlar şahsen yapılacaktır

Randevu Tel: 345 45 45 (pbx)

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve
Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi Sokak No:24 

Selçuklu/KONYA

VELA ÇORAP; 
VASIFLI - VASIFSIZ /  BAY - BAYAN 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR

. PAKETLEME BÖLÜMÜ’NDE BÖLÜM SORUMLUSU 
olarak çalışacak eleman, 
. DIŞ TİCARET SORUMLUSU olarak çalışacak ;
• Lisans ya da önlisans mezunu,
• İleri derecede (uluslararası yazışma yapabilecek seviyede) 

İngilizce bilen (tercihen 2 dil bilen)
• Müşteri odaklı , yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş,
• Sorumluluk sahibi ve yenilikçi, sonuç odaklı
• Takım çalışmasına önem veren yeniliğe ve gelişime açık 

personel alınacaktır.

 

Müflisin adı soyadı ve yerleşim yeri : YALÇINLAR PETROL ÜRÜN. TİC. A.Ş.
Müflisin VergiNo    : 9330007130
Yukarıda yerleşim yeri yazılı müflis şirket hakkında Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 25/10/2007 
tarih ve 2007/447 esas 2007/714 karar sayılı ilamı ile iflas kararı verilmiştir. Bu karar Yarğıtay 
19. Hukuk Dairesinin 24/04/2008 tarih, 2008/2267-2008/4311 karar sayılı ilamı ile ONANMIŞ VE 
17/06/2008 tarihinde kesinleşmiştir. Aynı mahkemenin 04/09/2019 tarih, 2007/447 esas- 2007/714- 
3 ek karar sayılı ilamı ile kapatma kararı 03/10/2019 Tarihinde kesinleşmesi ve İc.İf.K.nun 254. 
maddesi gereğince Borçlu Olarak Kapanmasına (Kapatılmasına) karar verilmiştir. İc.İf.K.nun 166.
maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2013/12 İFLAS
İFLASIN KAPANMASINA (KAPATILMASINA) DAİR

İ L A N

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1071360

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

İRŞAD Dayanışma Vakfımız 
evlerine belli sayıda erkek ve 

kız öğrenci alınacaktır
Vakfımızda akşam yemeği ve 

kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

İrtibat Tel: 0332 352 42 13
0505 772 15 93 - 0505 772 15 94

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 
Karatay/KONYA

ZAYİ
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden aldığım 
öğrenci kimlik kartımı kaybettim, hükümsüzdür. Agit YEŞİLÖZ

Öğrenci No: 140555023

Z-547

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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Anadolu Bilişim Buluşmaları başladı
Kamu Bilişim Derneği ile Konya 

Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin dü-
zenlediği Anadolu Bilişim Buluşma-
ları’nın 3’üncüsü, Konya’da başladı. 
Kamu Bilişim Derneği Genel Sek-
reteri Kemal Nalçacı, Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi Kampüsünde 
düzenlenen Anadolu Bilişim Bu-
luşmaları-3 programının açılışında, 
Anadolu’da, teknoloji ve bilişimin 
gündemini belirlemeye çalıştıklarını 
söyledi.

Birey, şirket ve sektörün vizyon, 
strateji ile yol haritasını oluşturma-
yı desteklediklerini aktaran Nalçacı, 
şöyle konuştu: “Yerli ve milli tek-
nolojilerin, ‘birlikte dönüşüyoruz, 
yükseliyoruz, gelişiyoruz’ gücü ile 
ilham veren fikirler ve uygulama-
lar Konya’da buluşuyor. Anadolu 
Bilişim Buluşmaları-3, bu yıl ‘Yerli 
ve Milli Teknolojiler’ ana teması ile 

gerçekleştirilecek. Anadolu Bilişim 
Buluşmaları etkinliği, iş dünyasının 

teknoloji ile etkileşimini bugününü 
ve gelecek vizyonunu ortaya koya-

rak özellikle Anadolu’nun lider iş ve 
iş birliği etkinliği olma yolunda emin 
adımlarla yoluna devam etmekte-
dir.”

Nalçacı, Türkiye’de son yıllarda 
bilgi ve iletişim teknolojileri sektö-
ründe yerlilik oranını arttırmak, ileri 
teknoloji ürünlerin üretimini teşvi-
kiyle ilgili düzenlemeler yapıldığını 
ifade etti. Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş ise programın ana temasını 
yerlilik ve millilik olduğunu anımsa-
tarak, üniversitenin de bu doğrultu-
da öğretim yaptığını dile getirdi. İki 
gün sürecek etkinliklerde, vizyon 
konuşmalar, teknoloji platformları, 
eş zamanlı oturum, panel ve kon-
feransların yanı sıra kullanıcı dene-
yimleri, sosyal etkinlikler, forumlar 
ve özel proje konuları yer alıyor.
n AA

Beyşehir ilçesinde keçi sürüleri, 
kış mevsimini geçirecekleri Beyşehir 
Gölü’ndeki adaya balıkçı tekneleriy-
le nakledildi. Beyşehir Gölü’ne kıyısı 
olan Yeşildağ Mahallesi’nde küçük-
baş hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan 
besiciler, sonbahar döneminde ba-
lıkçı tekneleriyle Hacıakif Adası’na 
taşıdıkları keçileri doğal ortama bı-
rakıyor. 

Besici Yakup Eren, gazetecile-
re yaptığı açıklamada, kış mevsimi 
yaklaşırken Hacıakif Adası’na ara-
larında yavruların da olduğu 200 
keçiyi taşıdıklarını söyledi. Yerleşim 
merkezinde hayvancılık yaptıkları-
nı anlatan ve atalarından kalma bu 
geleneği uzun yıllardır devam ettir-
diklerini belirten Eren, kışın adaya 
saldıkları keçilerin yem ve saman 
maliyetinden de kurtulduklarını, o 
yüzden daha iyi kazanç elde edebil-

diklerini belirtti. 
Her tekneye yaklaşık 20 keçi 

yerleştirerek taşıma işini gerçek-
leştirdiklerini söyleyen Yakup Eren, 
şöyle devam etti: “Adaya et ve süt 
kalitesini artırması ve yem mali-
yetlerinden kurtulmak maksadıyla 
saldığımız küçükbaş hayvanlarımız 

burada gözlerden, gürültüden uzak 
doğal yaşam alanında özgürce bes-
lenmenin tadını çıkarıyor. 

Ekim ayı sonlarında balıkçı tek-
neleriyle adaya taşıdığımız hay-
vanlarımızı bahar dönemine kadar 
burada tutuyor ve doğal ortamda 
beslenmesine imkan sağlıyoruz. Ku-

zulama dönemi ile birlikte ilkbahar 
mevsiminin başlangıcında ise tekrar 
adaya giderek, balıkçı teknelerimizle 
yeniden mahallemizdeki ağıllarına 
taşıyoruz. Küçükbaş hayvanlarımızı 
kulak küpelerinden, yapısı ve cüs-
sesinden tanıyoruz ve bu tanımada 
fazla zorluk çekmiyoruz. 

Adalarda 3-4 ay süreyle doğal 
ortamda beslenen keçileri ise dönüş 
yolculuğunun ardından daha Kur-
ban Bayramı gelmeden gelen yoğun 
talep nedeniyle hemen satabiliyo-
ruz. Doğal bitki örtüsü ile beslenip 
adada serbest olarak otladığı için 
eti, sütü ve süt ürünleri değerlenen 
keçilerimiz vatandaşlarımızdan çok 
fazla rağbet görüyor, taleplere yeti-
şemiyoruz.” 

Eren, keçileri kontrol etmek için 
zaman zaman adaya gittiklerini de 
sözlerine ekledi. n AA

Küçük Kara Balık 
Oyunu çok sevildi

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu tarafından sahne-
lenen “Küçük Kara Balık” adlı ço-
cuk oyunun ilk gösterimi Konyalı 
çocuklar tarafından ilgiyle takip 
edildi. Oyun, 25 ve 31 Ekim ile Ka-
sım ayında da gösterimde olacak. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu’nun sahnelediği “Küçük 
Kara Balık” adlı çocuk oyunu ço-
cukların büyük beğenisini kazandı. 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde sah-
nelenen “Küçük Kara Balık” tiyatro 
oyununun ilk gösterimine Konyalı 
çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Salo-
nu dolduran çocuklar, İranlı yazar 
Samed Behrengi’ye ait kitaptan 

uyarlanan oyunda eğlenceli an-
lar yaşadı. Yönetmenliği Çağatay 
Çiftçi tarafından gerçekleştirilen 
oyunda; annesi ile beraber bir de-
rede yaşayan ve yaşadığı yerin 
dışındaki dünyayı oldukça merak 
ederek, uzun bir yolculuğa çıkan 
küçük bir balığın maceraları an-
latılıyor. “Küçük Kara Balık” adlı 
oyun, 25 ve 31 Ekim tarihilerinde 
saat 10.30 ve 13.30’da sahnelen-
meye devam edecek. Konya Şehir 
Tiyatrosu, Kasım ayı içerisinde de 
Amak-ı Hayal, Cimri, Küçük Kara 
Balık, Suç ve Ceza oyunlarıyla ti-
yatro severlerin karşısında olmaya 
devam edecek. n HABER MERKEZİ

Canlandırdıkları fıkralarla
büyük beğeni kazandılar

Akşehir Belediyesi tarafından 
3. Ulusal İlkokullar Arası Nas-
reddin Hoca Fıkra Canlandırma 
Yarışması Bölge Finalleri’nde kü-
çüklerin performansları göz dol-
durdu. Akşehir Kültür Merkezi ile 
Akşehir Şehit Ömer Halisdemir 
Kültür Merkezi’nde yapılan böl-
ge finalleri yarışmalarında küçük 
öğrencilerin yaptıkları tiyatro gös-
terileri izleyenlerin beğenisini top-
ladı. Bölge finallerinin ilk gününde 
Marmara Bölgesi’nde Turkuaz 
Tiyatro rumuzuyla yarışan Kocaeli 
Gebze Emlak Konutları ilkokulu, İç 

Anadolu Bölgesinde Kutup Yıldızı 
rumuzuyla yarışan Eskişehir Şe-
hit Piyade Astsubay Çavuş Soner 
Özübek ilkokulu, Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde Kuyruklu Yıldız rumu-
zuyla yarışan Ordu Altınordu Haki 
Yener ilkokulu, Ege Bölgesi’nde 
Dahiler rumuzuyla yarışan Mani-
sa Salihli Taytan Şehit Özgür Ya-
takdere ilkokulu öğrencileri bölge 
birincisi olarak Türkiye finallerine 
katılmaya hak kazandı. Yarışmanın 
Türkiye finalleri ise 26 Ekim Cu-
martesi günü yine Akşehir Kültür 
Merkezi’nde yapılacak. n AA

Keçi sürüleri adaya balıkçı tekneleriyle taşındı

Türk Tarih Kurumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ve  Selçuklu 
Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan Uluslararası Selçuklu Tarihî Coğrafyası (Suriye-Irak-Filistin) Sempozyumu başlıyor

Sempozyum, kaynaştıracak!
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu bünyesindeki 
Türk Tarih Kurumu, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi,  Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Selçuklu 
Kültür ve Medeniyeti Uygulama 
ve Araştırma Merkezi ve Selçuklu 
Belediyesi iş birliğiyle 25-27 Ekim 
tarihleri arasında Uluslararası 
Selçuklu Tarihî Coğrafyası (Suri-
ye-Irak-Filistin) Sempozyumu dü-
zenlenecek. Sempozyumun basın 
toplantısı Selçuklu Kongre Merke-
zinde gerçekleştirildi. Düzenlenen 
basın toplantısına Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Zekeriya Mızırak, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel 
Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel 
Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekan  
Yardımcısı Doç. Dr. Ali Fuat Bay-
sal ile akademisyenler ve basın 
mensupları katıldı.
‘22 AYRI OTURUMDA TOPLAM 66 

ADET BİLDİRİ SUNULACAK’
Selçukluların; 11.yüzyıldan iti-

baren doğudan batıya, kuzeyden 
güneye bir medeniyet yürüyüşü 
gerçekleştirdiğini dikkat çeken 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, “Selçuklular; 
11.yüzyıldan itibaren doğudan 
batıya, kuzeyden güneye bir me-
deniyet yürüyüşü gerçekleştirdi. 

Orta Asya, Ortadoğu ve Anado-
lu’yu içine alan geniş coğrafyada 
268 yıl etkili oldu. Konyamızda, 
Türklerin 1071’de Anadolu’ya 
yerleştikten sonra bu coğrafyayı 
yoğurdukları medeniyetin beşiği 
ve 200 yıl boyunca Anadolu Sel-
çuklularına başkentlik yapmış bir 
şehir.  Selçuklu Belediyesi, adını 
aldığı kadim medeniyetin emane-
tine her zaman sahip çıktı, önemli 
organizasyon ve etkinlikler ger-
çekleştirdi. 3 gün boyunca süre-
cek “Uluslararası Selçuklu Tarihi 
Coğrafyası Suriye-Irak-Filistin” 
sempozyumu da bizim için önemli 
bir program. Asya’dan başlayarak 
Akdeniz’e uzanan sınırlarda ve bu 
coğrafya üzerinde oluşturulan hâ-
kimiyet süreci, Suriye-Irak-Filistin 
bölgesindeki Selçuklu varlığının 
kronolojik tespiti ve günümüzde 
bölgede yaşanan hareketliliğe se-

bep olan süreçlerin neden-sonuç 
ilişkilerini ele alması açısından 
önemli bir sempozyum olacak. 
Selçuklu Kongre Merkezimizde 
açılışına ev sahipliği yapacağımız 
Sempozyumda, 16 ülkeden ko-
nusunda uzman çok sayıda bilim 
insanı çeşitli bildirilerle katılarak 
destek verecek. 2 ayrı salonda,  22 
ayrı oturumda toplam 66 adet bil-
diri sunulacak. Tüm bu akademik 
sunumlara ilave olarak; sergi, mü-
zik dinletisi ve Konya kent gezisi 
ile taçlanacak olan sempozyum 
süreci, kadim bir başkentin ihtişa-
mına yakışan şekilde sonlandırıla-
caktır” ifadelerini kullandı. 

‘ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVLERİ 
YERİNE GETİRMEK İÇİN GAYRET 

EDİYORUZ’
Büyük bir gayret ile çalışma-

larını sürdürdüklerini ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 

Pekyatırmacı, “ Eski bir Osmanlı 
bakiyesi olan Suriye, Irak ve Fi-
listin özelinde geçekleştirilecek 
olan Uluslararası Selçuklu Tarihi 
Coğrafyası Sempozyumu, ülkemi-
zin bölgede üstlendiği misyonun 
ve aldığı inisiyatifin akademik bir 
uzantısı olarak büyük bir önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda; Bu 
topraklara hâkim olmanın değil, 
hizmet etmenin erdemine vakıf 
olmuş olan bir neslin torunları ve 
devletin mirasçıları olarak, üzeri-
mize düşen görevleri yerine ge-
tirmek için gayret ediyoruz. Bu 
sempozyumun hazırlanmasında 
emeği geçen başta Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı ve Selçuklu Kül-
tür ve Medeniyeti Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı Hocamıza, Türk 
Tarih Kurumuna, Necmettin Erba-

kan Üniversitemize, Selçuklu Kül-
tür ve Medeniyeti Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’ne, organizas-
yon komitesine, akademisyenle-
re, katılımcılara ve sempozyumda 
emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunarım” şeklinde konuştu.

‘ÇOK ANLAMLI BİR 
SEMPOZYUMUNU 

GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’
Düzenlenen basın toplantısın-

da konuşan Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, 
“Üniversiteler bilindiği gibi bu-
günün ihtiyaçlarına, sorunlarına 
çözüm üreten bir kurum olarak 
toplumun en önemli aynası. En 
önemli penceresi.  Bir toplumun 
en büyük penceresi üniversiteler. 
Üniversiteler bugünün sorunlarına 
çözüm aradığı gibi , aynı zamanda 
yarının hedeflerine ve planlarını 

da bilimsel destek veren kurumlar 
üniversiteler. Hem bugünü hem 
de yarını planladığımız gibi aynı 
zamanda düne de ışık tutan, dünü 
yarına taşıyan mirasımızı gelecek 
kuşaklara aktaran önemli bir me-
kanizma.  Bu yüzden üniversiteler 
üzerlerinde taşıdığı bu misyonu 
ve vizyonu  bilincinde olarak bu 
topluma yön veren önemli bir ku-
rum olarak  ülkemize hizmet eden 
önemli bir merkez. Sempozyumu 
üniversitede olarak önemsiyoruz. 
Çok anlamlı bir sempozyumunu 
gerçekleştireceğiz” dedi. Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, da 
“ Bugün başlayacak ve üç gün 
sürecek sempozyumumuzda  66 
sunum gerçekleşecek. Sempozyu-
mumuza 16 ülkeden katılımcı ka-
tılacak. Konumuzu Irak, Suriye ve 
Filistin olarak belirlemiştik. Sem-
pozyumumuzu geliştirilerek silsile 
halinde devam edeceğiz.  Üç dilde 
sunumlar olacak” ifadelerini kul-
landı. Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakül-
tesi (GSF) Dekan  Yardımcısı Doç. 
Dr. Ali Fuat Baysal da düzenlenen 
basın toplantısında fotoğraf sergisi 
ve etkinlik kapsamında Dr. Öğr. 
Üyesi Çiğdem Önkol Ertunç tara-
fından hazırlanan “Hilâl-i Münbit” 
isimli minyatür sergisi de ziyarete 
açılacağını ifade etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ahmet Pekyatırmacı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak Prof. Dr. Ahmet Çaycı Doç. Dr. Ali Fuat Baysal
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Hastaneye giden yollara sıcak asfalt serildi
Ereğli Belediye Başkanı Hüse-

yin Oprukçu’nun talimatlarıyla il-
çede konforlu ulaşımın sağlanması 
için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
asfalt çalışmalarını aralıksız sürdü-
rüyor.

Ereğli Belediye Başkanı Hüse-
yin Oprukçu’nun talimatlarıyla il-
çede konforlu ulaşımın sağlanması 
için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
Merkez Çömlekçi Mahallesindeki 
asfalt çalışmalarının tamamlan-
masının ardından Toros Mahal-
lesi Hastane Yolunda sıcak asfalt 
çalışmalarına başladı. Çalışmalar 
hakkında değerlendirmelerde bu-
lunan Başkan Oprukçu, “Şehrimi-
ze hizmet noktasında mazeretle-
rin ardına sığınmadan Türkiye’de 
belediyecilik anlamında olumlu 
örnekleri çoğaltmak, inşa edece-

ğimiz eserlerle Ereğli’nin huzur ve 
refahı tesis etmiş bir şehir haline 
gelmesi amacıyla var gücümüzle 
çalışıyoruz. Ardına sığınacak ba-

hanemiz olmadığı gibi Ereğli için 
hizmet noktasında kaybedecek 
zamanımız da yok. Bu çerçevede 
hemşehrilerimizin konforlu ula-

şımı, şehrin çehresinin değişerek 
güzelleşmesi adına yol yapım, ba-
kım ve onarım hizmetlerinin yanı 
sıra asfaltlama çalışmalarımızı da 

aralıksız sürdürüyoruz” dedi.
‘EREĞLİ’NİN İHMAL 

EDİLMİŞLİKLERİNİ GİDERECEĞİZ’
Ereğli’deki tüm ihmal edilmiş-

likleri ortadan kaldırmak gibi bir 
hedeflerinin olduğunu ifade eden 
Başkan Oprukçu, “Şehrin gelecek 
yüz yılını inşa ederken hemşeh-
rilerimizin huzur ve güven orta-
mında yaşamalarını tesis etmek 
gibi önemli bir vazifemiz ve hatta 
mecburiyetimiz olduğunun idraki 
ile ilçedeki problem niteliği taşıyan 
yolların hemşehrilerimizin hizme-
tine uygun hale gelmesi için çalı-
şıyoruz. 

Ereğlili hemşerilerimizin gön-
lü rahat olsun, sevdası Ereğli olan 
cumhuriyetin kurucu ilkelerine 
sadık ve cumhuriyetin ancak kalıcı 
eserlerle yüceltileceğine inanmış 
bir memleket evladı olarak vak-
fedilmiş ömrü şerefle ve Ereğli’ye 
hizmetle tamamlamaya kararlıyız” 
şeklinde konuştu. n İHA

Hadim ilçesinde üzüm 
hasatının sona ermesinin 
ardından ilçede son pek-
mez kazanı da kaynatıldı. 
Konya’nın önemli üzüm 
üretim merkezlerinden biri 
olan Hadim ilçesinde, çift-
çiler pekmezlik üzüm ha-
satının sona ermesinin ar-
dından pekmez kaynatma 
sezonunu kapattı. İlçeye 
bağlı Göynükkışla Mahal-
lesi’nde pekmez kaynatma 
sezonunu kapatan çiftçi 
Gülistan Solmaz, kendi ih-
tiyaçlarını karşılamak için 
pekmez yaptıklarını söyledi. 
Geçimini üzüm yetiştiricili-
ğinden sağladığını anlatan 
Solmaz, “İlçemizde pek-

mezlik üzüm hasatı eylül 
ayında başlar ekim ayının 
sonuna kadar devam eder. 
Buranın rakımı bin 200’ün 
üzerinde olduğu için üzü-
mü geç hasat ediyoruz. 
Üzümlerimizin bir kısmını 
sofralık ve kurutmalık ola-
rak değerlendirirken kalan 
kısmını da pekmez yapı-
yoruz. İlçede herkes bağını 
bozarak pekmezini kaynattı 
ve telaşesini başından sav-
dı. Şu anda ilçede yılın son 
pekmezini ben kaynatıyo-
rum.” diye konuştu. Hadim 
Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu da pekmez 
kaynatan çiftçilere eşlik 
ederek, bereket diledi. n AA

Beyşehir Kültür Merkezi’nde 
fotoğraf sergisi açıldı

Karapınar KOMEK’te 
çini kursu açıldı

Karapınar’da meme kanseri 
bilinçlendirme eğitimi verildi

Beyşehir ilçesinde, Beyşe-
hir Belediyesi Kültür ve Yaşam 
Merkezi’nin evsahipliği yaptığı 
fotoğraf etkinliğine Beyşehirli fo-
toğraf severler yoğun ilgi göster-
di. Beyşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal Müdürlüğü ile Beyşehir 
Kültür ve Turizm Derneği Fotoğ-
raf Kulübü işbirliği ile gerçekleşti-
rilen etkinlikte Beyşehir Fotoğraf 
Kulübü üyelerinden fotoğrafçı 
Emirhan Cumbul, Beyşehirli fo-
toğrafseverlerle buluştu. Cum-
bul, “Beyşehir’de Günbatımı” ve 
“Zamanı durdur” konulu fotoğraf 
çalışmalarını fotoğraf gösterisi 

programında fotoğrafseverlerin 
beğenisine sundu. Slayt gösteri-
sinin ardından başlayan söyleşi 
bölümünde ise Cumbul fotoğraf 
çalışmaları hakkında bilgilendir-
mede bulundu, kendisine yönel-
tilen soruları cevaplandırdı. Fo-
toğraf slayt gösterisinin ardından 
Emirhan Cumbul’un fotoğrafla-
rından oluşan kişisel fotoğraf ser-
gisinin açılışı da gerçekleştirildi. 
Açılışın ardından fotoğrafseverler 
sergiyi gezdi. Programın sonunda 
Emirhan Cumbul’a başarılı çalış-
malarından dolayı teşekkür bel-
gesi verdi. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Karapınar KOMEK Şubesi tarafın-
dan bayanlara yönelik çini kursu 
açıldı. KOMEK hizmet binasın-
daki kursta, 20 kursiyer eğitim 
almaya başladı. Haftada üç gün 
verilecek kursta eğitimleri Na-
zan İnci verecek. Kurs Öğreticisi 
İnci, “Kursumuzun ilk haftasında 
el becerilerinin gelişmesi adına 

kursiyerlerimize çizim çalışmaları 
başlatılarak ev hanımlarına yö-
nelik nefes alabilecekleri bir alan 
yaratmaya ve böylelikle ev eko-
nomilerine de zamanla katkı yap-
mış olacaklardır. Bundan böylede 
ilçemizde de Türk Çini Sanatı’nın 
yaygınlaşması için elimizden gelen 
çabayı gösteriyoruz.” dedi.
n AA

Karapınar’da Meme Kanseri 
konusunda kadınlara yönelik bil-
gilendirme toplantısı düzenlendi.  
Toplantı Komek binasında Toplum 
Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Seda 
Özçelik’in sunumuyla slayt göste-
risi eşliğinde yapıldı. Dr. Özçelik, 
meme kanserinin ne olduğunu, 
riski artıran faktörler, risklerin 

azaltılması için nelerin yapılması 
gerektiği, erken teşhisin önemi ve 
kendi kendine muayenenin nasıl 
yapılacağı gibi birçok konuda ka-
tılımcılara bilgi verdi. Toplantı so-
nunda Dr. Özçelik, konu hakkında 
kendisine yöneltilen soruları ce-
vaplandırdı.
n AA

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde üretilen, özelliğini bırakıldığı mağaradan alan ve “Türk rokforu” olarak 
nitelendirilen “Divle Obruk Peyniri” mağaradan çıkarılarak sofralardaki yerini almaya başladı

Divle Obruk Peyniri
sofralarda yerini aldı

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde 
üretilen, özelliğini bekletildiği ma-
ğaradan alan ve “Türk rokforu” 
olarak nitelendirilen “Divle Obruk 
Peyniri” sofralardaki yerini almaya 
başladı.

Bölgenin eski yerleşim yerlerin-
den biri olan Üçharman köyü, ge-
çimini hayvancılıktan sağlıyor. Eski 
adı “Divle” olan köyde, 36 metre 
derinliğinde ve 250 metre uzunlu-
ğunda, yerel halkın “obruk” ismini 
verdiği bir mağara bulunuyor. Bir-
çok yerde bu tür mağaralar turizm 
amaçlı kullanılırken, Üçharman’da 
bu obruk yüz yıllardır “soğuk hava 
deposu” olarak hizmet veriyor.

Mayıs ayından itibaren Üçhar-
man ile civarındaki köylerde ko-
yun ve keçi sütünden geleneksel 
yöntemlerle yapılan peynirler, özel 
hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine 
basılıyor. Obruğa konulan peynir 
tulumları, yaklaşık 5 ay sonra ma-
ğaradaki bir bakteri sayesinde kıp-
kırmızı bir renk alıyor.

Bu yıl 45 ton peynirin bekletil-
diği obrukta olgunlaşan peynirler 
çıkarılmaya başladı. Kilosu 100 
liradan satılmaya başlanan peyni-
rin, bir ay gibi bir sürede tamamen 
bitmesi bekleniyor.  Köyde peynir 
üretenlerden Ümmügülsüm Kanat, 

peynir yapmayı annesinden öğren-
diğini belirterek, “Yıllardır hayvan-
cılık yapıyoruz. Geçim kaynağımız 
bu. Koyunlardan sağdığımız sütün 
belli bir kısmını peynir yapar, ob-
rukta saklarız. Bu zamanlarda pey-
nir olgunlaştıktan sonra obruktan 
çıkarırız. Kendi ihtiyacımızı ayırır, 
gerisini satarız. Biz başka peynir 
tüketmeyiz. Eskiye nazaran bu yıl-
larda fiyat iyi. Daha da yüksek olsa 
bizim için iyi olur.” dedi.
‘EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI BULMASI 

BİZİ MEMNUN EDİYOR’
Köyde koyun sağma ve pey-

nir yapımını kadınların üstlendi-
ğini vurgulayan Şefika Başlamışlı 
ise bu peynirin yapım aşamasının 
zorluğundan bahsetti.  Başlamışlı, 
“Çobanlar koyunu güder, kadınlar 
olarak biz sütünü sağarız. 

Büyük bir titizlikle sütü pişirir, 
peynirimizi çalar, derilere basar, 
obrukta saklarız. 

Atalarımdan öğrendim, şimdi 
kendi kızıma öğretiyorum. Bu böyle 
devam ediyor. 

Son yıllarda yapılan tanıtımlar-
la Divle Obruk Peyniri duyulma-
ya başladı. Fiyatlarda yükselmeye 

başladı. Bu yıl 100 liradan satılıyor. 
Şimdi bir çok yerden arayıp peynir 
soruyorlar. Emeğimizin karşılığını 
bulması bizleri memnun ediyor. 
İnşallah daha çok tanınır, duyulur. 
Alanlar güvenle tüketebilirler.” ifa-
delerini kullandı. 

Ayrancı Belediye Başkanı Yük-
sel Büyükkarcı ise mağaranın 
45-50 ton arasında bir kapasitesi 
olduğunu belirterek, şunları söy-
ledi: “Divle Obruk Peyniri, geçen 
yıl coğrafi işaretli ürünler arasında 
yerini aldı. Bu yıl obrukta saklanan 
peynirin miktarı 45 ton. 

Yani bu sene tüm dünyadaki 
Divle Obruk Peyniri 45 ton. 1 kilo 
bile fazlası mümkün değil. 

Geçen yıl kilosu 70 liraya kadar 
satılmıştı. Bu yıl 100 lira. Bu gün-
lerde yavaş yavaş peynirler çıkma-
ya başladı. Kasım ayının ortalarına 
kadar peynirlerin tamama yakını 
tükenir.  Bir çok fuara, peynirle ilgili 
toplantılara çağırılıyoruz. Peyniri-
miz buralarda ilgi görüyor. Sıkıntı-
mız, ismimizin kullanılması. 

Bir çok yerde ‘Divle Obruk Pey-
niri’ adı altında peynir satılıyor.” 
Büyükkarcı, peynirin tanıtılması, 
hak ettiği değeri alabilmesi için 
belediye olarak bazı projeler hazır-
ladıklarını da sözlerine ekledi. n AA

Sezonun son pekmez kazanları kaynıyor
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Yunak’ta muhtarlar öğrencilerle birlikte okuyor
Çocuklara kitap sevgisinin aşı-

lanarak, okuma alışkanlığının ka-
zandırılması amacıyla Konya’nın 
Yunak ilçesinde ilginç bir uygu-
lamaya geçildi. “Yunak İçin Kitap 
Vakti” projesi kapsamında Yu-
nak’taki muhtarlar okullara giderek 
öğrencilerle birlikte kitap okuma 
etkinliğine katılıyorlar. Daha önce 
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem 
Akbulut ve Ilçe Milli Eğitim Müdü-
rü Mahmut İşcan ile birlikte 100.
Yıl Atatürk Halk Kütüphanesinde 
kitap okuyan muhtarlar, okuma 
projesi kapsamında alınan kararla, 
mahallelerinde bulunan okullara 
gidiyorlar ve öğrencilerle birlikte 
kitap okuyorlar. Her ayın son haf-
tasında okullara giden muhtarlara 
zaman zaman ihtiyar heyeti ve öğ-
renci velileri de eşlik ediyor. Bu ay 
yapılan okuma etkinliklerinde, bir-

birine yakın yerleşim yerlerindeki 
muhtarlar taşıma yapılan okullara 
giderek idareci, öğretmen ve öğ-
rencilerle birlikte kitap okudular.

Hursunlu, Harunlar, Kuyu-

başı, Eğrikuyu, Yeşiloba ve Yığar 
muhtarları, öğrencilerinin taşındı-
ğı Hursunlu Ortaokuluna gelerek, 
hem birlik ve beraberlik örneği ser-
gilediler, hem de öğrencilerle bir-

likte bir ders saati boyunca okuma 
yaptılar. Hursunlu Mahallesindeki 
okuma etkinliğine muhtarların yani 
sıra Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mahmut İşcan da eşlik etti.

Diğer taraftan Saray, Hacıfakılı 
ve civar mahallelerdeki muhtarlar 
Hacıfakılı İlkokulunda, diğer yerle-
şim yerlerindeki muhtarlar ise en 
yakınındaki okullara giderek Öğ-

retmen ve öğrencilerle birlikte ki-
tap okudular. Amaçlarının tüm bi-
reylerle birlikte topyekun eğitimin 
içinde olmaya gayret ettiklerinin 
altını çizen Yunak İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut İşcan yaptığı 
açıklamada “Eğitime daha iyi bir 
nitelik katmak ve toplumun bütün 
kesimlerinde okuma alışkanlığı 
kazandırılması amacıyla böyle bir 
etkinlik düzenledik. Muhtarlarımız 
sağolsunlar bizim bu etkinlikleri-
miz fiilen katkı sağlıyorlar. Öğrenci-
lerimizin büyüklerini kitap okurken 
görmeleri kendilerine pozitif bir 
enerji veriyor. Her konuda oldu-
ğu gibi, bu konuda da bize destek 
veren ve kendisi de zaman zaman 
okuma etkinliklerine katılan Değer-
li Kaymakamımız Sayın Mehmet 
Erdem Akbulut’ a da şükranlarımı 
sunarım” dedi. n HABER MERKEZİ

Yazar Sümeyra Turanalp
Gençlik Anaokulu’nda

İl Milli Eğitim Müdürü Büyük,
Hüma Okulları’nı ziyaret etti

2019-2020 eğitim öğretim yılı-
na hızlı bir başlangıç yapan Hüma 
Okulları, kısa sürede elde ettiği ba-
şarılarla adından oldukça söz ettir-
mişti. Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük Hüma Okulları’nı 
yerinde ziyaret ederek okul hak-
kında daha detaylı bilgi aldı. Ziya-
rette Konya İl Milli Eğitim Müdü-
rü Yardımcısı Mustafa Sakarya da 
bulundu.

Hüma Okulları Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ve Müdürleri ile öğle 
yemeğinde bir araya gelen Büyük, 
“Konya’da başarıyı yükseltmek, 
çocuklarımıza daha iyi bir gelecek 
hazırlamak ve devletin imkanlarını 
toplum için faydalı işler yapmakta 
kullanmak yegane görevimizdir. 
Bizler gibi görev bilincinde ye-
tişmiş olan eğitimcilerle bir ara-
ya gelmekten büyük mutluluk 
duymaktayız. Özellikle Konya’da 
küresel eğitim anlayışına sahip 
okullarından bulunmasından gu-
rurluyuz. Eğitimin destekçisi olma-
ya ve sistemi geliştirmeye devam 
edeceğiz” dedi.

Hüma Okulları Yönetim Kuru-
lu Başkanı Dr. Mehmet Birekul da, 
“Eğitime gönül veren bir eğitimci 
olarak İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Seyit Ali Bey ile bu konuda istişare 
etmekten müteşekkiriz. Gerçek-
leştirdiğimiz ve üzerinde çalıştı-
ğımız tüm projeleri İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük ile paylaş-
tık. Başta Konya olmak üzere ülke-
mize faydalı bireyler yetiştirmek 
için eğitim bilincini kurumumuz-
da ve dahil olduğumuz her yerde 
aşılamaya devam edeceğiz” diye 
konuştu. Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Uykusuz, Fen Lisesi Mü-
dürü İsmail Erdem, Anadolu Lisesi 
Müdürü Ahmet Can ve Ortaokul 
Müdürü Yavuz Karakaş da ziyaret 
esnasında Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü’ne nazik ziyaretlerinden 
dolayı teşekkürlerini ilettiler. Ziya-
ret sonunda Hüma Okulları Ku-
rucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Mehmet Birekul hediyeleri takdim 
ederken Seyit Ali Büyük de Hüma 
Okulları’na misafirperverlikleri için 
teşekkür etti. n HABER MERKEZİ 

Ulu çınar Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, Konya Aydınlar Ocağı’nda Fâtiha’larla anıldı. Doç. Dr. Şerife Akpınar, “Profesör 
Alptekin, Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı’ydı” dedi. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ise, “O, hepimizin Ali’siydi” diye konuştu

Ulu Çınar Alptekin, 
Fatihalarla anıldı

Konya Aydınlar Ocağı’nın Sel-
çuklu Salı Sohbetleri’nde, halk 
edebiyatımızın önemli şahsiyetle-
rinden olan ve geçtiğimiz ağustos 
ayında vefat eden Prof. Dr. Ali Be-
rat Alptekin, yâd edildi.

‘GÜLER YÜZLÜ BİR İSTANBUL 
BEYEFENDİSİ’YDİ’

N.E.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilim-
ler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Şerife Akpınar, merhum 
Ali Berat Alptekin hocayla 20 yıllık 
mesai arkadaşlığı yaptığını belirte-
rek hayatını anlattı. Doç. Dr. Akpı-
nar, “Prof. Dr. Ali Berat hocamız, 
hocaların hocası ve öğrenci baba-
sıydı. Onu anlatmak aslında çok 
zor! O bir dost ve bir baba gibi ol-
muştu benim için. Hocam her daim 
çalışma masasındaydı. Prof. Dr. Ali 
Berat Alptekin hep güler yüzlü, 
sevgi dolu kibar, tam bir İstanbul 
Beyefendisi’ydi. O iyi bir eş ve iyi 
bir aile babasıydı.” dedi.

‘TÜRK HALK BİLİMİNİN 
ULU ÇINARIYDI’

“Toroslardan Tanrı Dağlarına 
Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı: 
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin” baş-
lığı altında dile getirdiği merhum 
Alptekin’in “14 Mayıs 1952’de 
Mersin’in Silifke İlçesine bağlı olan 
İmamuşağı Köyünden dünyaya” 
geldiğini belirten Akpınar, şu ida-
lere yer verdi: “Ancak nüfusa 10 
Nisan 1953 tarihi itibariyle kayde-
dilmiştir. Mehmet ve Emine Alp-
tekin çiftinin dördüncü çocuğudur. 
31 Ağustos 2019 tarihinde de kan-
ser hastalığına yenilerek aramızdan 
ayrılmıştır. Türk Dünyası’nda Ka-
zakistan’a ayrı bir önem vermiş ve 

“Yesevî Ocağı’nda 210 Gün” adıyla 
kitaplaştırmıştır. Ömrünü bilime 
adayan Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, 
hayatına 43 kitap, 67 ansiklope-
di maddesi, 345 makale ve bildiri 
sığdırmış ve pek çok ödüle lâyık 
görülmüştür. Kendisi için hazırla-
nan ve yüzlerce makaleyi kapsayan 
“Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk 
Halk Biliminin Ulu Çınarı: Prof. Dr. 
Ali Berat Alptekin Armağanı” adlı 
eser, kendisine 16 Mart 2019 tari-
hinde NEÜ Salonunda Türkiye’nin 
dört bir köşesinden gelen kıymetli 
hocaların huzurunda, öğrencilerin, 
âşıkların ve dostların bulunduğu 
özel bir törenle takdim edilmiştir. 
Ali Berat Alptekin’e Allah’tan rah-
met, kıymetli ailesine, dostlarına, 
öğrencilerine, bilim dünyasına sa-
bırlar diliyorum.”

‘O, HEPİMİZİN ALİ’SİYDİ’
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu da, 

‘Hocasının Gözüyle Merhum Prof. 
Dr. Ali Berat Alptekin’i hatıralar eş-
liğinde anlattı. 

Konya’da iki gün sürecek olan 
Âşıklar Bayramı’nın Feyzi Halıcı 
ile Ali Berat Alptekin adına dü-
zenlendiğini hatırlatan Prof. Dr. 

Sakaoğlu, TDK’nın çıkardığı aylık 
Türk Dili dergisinin son sayısında 
Ali Berat Alptekin’e iki buçuk sayfa 
ayırdığını, ve Azerbaycan Bilimler 
Akademisi’nin çıkardığı Türkologi-
ya dergisinin son sayısında da Ali 
Berat Alptekin’in vefat haberinin 
bilim dünyasına duyurulduğu ha-
berini verdi. Prof. Sakaoğlu ayrıca, 
Akademik Sayfalar’ın “Prof. Dr. Ali 
Berat Alptekin – Özel Sayı-1” çı-
kardığını da söyledi. Sakaoğlu, Ali 
Berat Alptekin’i Erzurum Atatürk 
Üniversitesi’nde “asistan” olarak 
yanına aldığını belirterek “Hepimi-
zin Ali’siydi o. 

Ali Berat Bey, benim için kamçı 
vazifesi gördü. Hiç durmaz devamlı 
çalışırdı.” dedi. Bu arada Prof. Sa-
kaoğlu tarafından kürsüye davet 
edilen Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık ile 
Dr. Seyit Emiroğlu, Ali Berat Alp-
tekin’le ilgili hatıralarını anlattılar. 
Emiroğlu, Alptekin hocanın üniver-
site öğrencilerine burs verdiğini ve 
bunun kim tarafından verildiğini o 
öğrencilerin bilmemesi gerektiğini 
kendisine devamlı tembih ettiğini 
aktardı.

ALPTEKİN HOCA 

FATİHALARLA ANILDI
İl Halk Kütüphanesi’nde ger-

çekleştirilen anma toplantısına 
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’in kızı 
N.E.Ü. Fen Fakültesi Matematik 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Emine Gökçen Koçer, NEÜ Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi eski 
dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbı-
yık, emekli Prof. Dr. Ahmet Sevgi, 
emekli Dr. Öğretim Üyesi Seyit 
Emiroğlu, akademisyenler, şairler 
ve yazarlar katıldı. Merhum Alpte-
kin’in kızı Prof. Dr. Emine Gökçen 
Koçer, Konya Aydınlar Ocağı Baş-
kanı Dr. Mustafa Güçlü’ye, “Prof. 
Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı” 
adlı 930 sayfalık eseri hediye etti. 

Akşehir Belediye Başkanı Dr. 
Salih Akkaya da toplantıya bir çiçek 
gönderdi. Toplantıdan önce şairler, 
Barış Pınarı Harekâtı üzerine ve 
Mehmetçik ile ilgili şiirler okudu. 
Kitap kurdu M. Sinan Ümit de top-
lantıdan sonra katılımcılara Konya 
helvası dağıttı. Anma toplantısı, 
merhum Ali Berat Alptekin’in ru-
huna gönderilen Fatihalar ve çeki-
len hatıra fotoğrafıyla son buldu. 
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik Anaokulu öğren-
cilerine kitap okuma ve yazmanın 
önemini daha iyi anlatabilmek için 
aynı zaman da Yazar Sümeyra 
Turanalp’i misafir etti. Öğrencile-
re değerli bilgilerini aktaran Yazar 
Turanalp, kendisine ait kitabını da 
imzaladı. Okul Müdürü Aliye Du-

man, öğrencilerin ufkunu açacak 
onlara örnek olacak bu tür etkin-
liklerin devam edeceğini belirte-
rek, aynı zamanda Özel Gençlik 
Anaokulu öğrenci velisi olan Sü-
meyra Turanalp’e teşekkürlerini 
iletti.
n HABER MERKEZİ

PTT’nin 179 yıl kuruluş yıldönü-
mü münasebetiyle kısa adı (POST-
DER) olan Posta Çalışanları Derneği 
Konya Şube Başkanı ve POST-DER 
Genel Başkan Yardımcısı Doğan Arı-
soy ve yönetim kurulu üyeleri Kon-
ya PTT Başmüdürü Necati Yoldaş’ı 
makamında ziyaret ederek, PTT’nin 
179. Kuruluş yıldönümü anısına bir 
tablo hediye ettiler.

Türkiye’nin en köklü kuruluşla-
rından olan PTT AŞ, bu yıl 179’uncu 
yaşını kutluyor. İki asra yaklaşan tec-
rübesiyle vatandaşlara hizmet veren 
PTT AŞ, dünya markası olma vizyonu 
doğrultusunda çalışmalarına devam 
ediyor. Konya’da PTT’nin 179.ncu 

kuruluş yıldönümü çeşitli etkinlikler 
ve ziyaretlerle kutlanıyor POST-DER 
Konya Şube Başkanı ve POST-DER 
Genel Başkan Yardımcısı Doğan 
Arısoy ve yönetim kurulu üyeleri, 
PTT’nin 179. kuruluş yıldönümü 
münasebetiyle Konya PTT Başmü-
dürü Necati Yoldaş ve Müdür yar-
dımcıları Mustafa Çalışkan ile Fatih 
kaynar’ımakamlarında ziyaret ederek 
hayırlı olsun dediler. Ziyaret sonunda 
POST-DER Genel Başkan Yardımcısı 
Doğan Arısoy, Konya PTT Başmüdü-
rü Necati Yoldaş’a günün anısına bir 
tablo hediye etti. Ziyaret günün anısı-
na çektirilen fotoğraflarla son buldu.
n HABER MERKEZİ

POST-DER, PTT Baş Müdürü Yoldaş’ı ziyaret etti
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Bozkır Soğucak Derneği Eski Başkanı, 
Değerli Kardeşimiz

 Mustafa
YAMANER’in

 
vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. 

Merhuma Allah’tan rahmet, Muhterem eşi Safiye Yamaner,
 Oğlu Ali Yamaner, Kızı Süreyya Yamaner, Damadı Sezai Yamaner, 

Kardeşleri Hüseyin Yamaner, Şefika Büyükbaş, Ayşe Uysal, Fatma Ünal, 
Ümmü Koçak, Makbule Büyükbaş’a Başsağlığı Diliyoruz.

ALİ ŞAHİN - CEMAL ALTUNSOY

BAŞSAĞLIĞI

Değerli Dostum Cemal Altunsoy’un
Kıymetli Kardeşi 

 Ziya 
ALTUNSOY’un

 
vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. 

Merhuma Allah’tan rahmet, başta Cemal Altunsoy olmak üzere 
tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

ALİ ŞAHİN

BAŞSAĞLIĞI
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Beyşehir’e bağlı Adaköy Mahallesi’nde bulunan 42 leylek yuvasının bulunduğu Leylekler Tepesi ve çevresi 
hazırlanan bir proje kapsamında koruma altına alınarak eko turizme kazandırılacak

Leylekler Tepesi eko 
turizme kazandırılacak

Beyşehir Belediyesi Kültür ve 
Yaşam Merkezi’nde düzenlenen top-
lantıda “Beyşehir Adaköy-Yeşildağ 
Çevre Koruma ve Ekoturizm Projesi” 
ele alındı. Doğal Denge Derneği Pro-
je Koordinatörü Sezer Göktan, top-
lantıda yaptığı sunumunda projeyle 
ilgili olarak proje paydaşı kurumların 
yetkililerine bugüne kadar yürütülen 
çalışmalar ve bundan sonra yapılacak 
faaliyetlere ilişkin de bilgiler verdi.

Doğal Denge Derneği tarafından 
Birleşmiş Milletler’in (GEF) Küçük 
İvmeler Programı kapsamında yürü-
tülen proje çerçevesinde Beyşehir’e 
bağlı Adaköy ve Yeşildağ mahalleleri 
sınırları içerisinde yer alan leyleklerin 
mekanlarının çevresinin korunması 
ve eko turizmin geliştirilmesini hedef-
lediklerini anlatan Sezer, “Projemizin 
ikinci etabı olan Adaköy Leylekler 
Tepesi’ndeki leyleklerin korunması 
için gerekli tedbirlerin alınması, ley-
lek yuvalarının, popülasyonlarının ve 
üreme durumlarının envanterinin çı-
kartılması, halkalama yapılması, böl-
gedeki leylek ölümlerinin azaltılması 
ve üreme başarılarının artırılması 
için gerekli tedbirlerin alınması, pro-
je çıktıları olarak üretilen bölgedeki 
leyleklerin popülasyonları, mortalite, 

üreme durumları ve benzeri verile-
ri, bu bölgede ileride devam etmesi 
gereken koruma programlarına ve 
ulusal leylek koruma faaliyetlerine 
referans bilgi sunulması, bölgede eko 
turizm altyapısının geliştirilmesi ve 
toplumsal farkındalığın artırılması, 
yerel halkın eko turizm faaliyetlerine 
yönlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin 
sağlanması, yöreye özgü gelir getiri-
ci faaliyetlerin desteklenmesi, leylek 
vadisi ve leylekler tepesi ile bölgenin 
eko turizm açısından tanıtımının ya-
pılmasını hedeflemekteyiz” dedi.

Doğal Denge Derneği Başkanı 
Ali Özer de, konuşmasında, 2019 

yılında yaptıkları çalışmalarda Tür-
kiye’nin en büyük leylek kolonilerin-
den birisinin yer aldığı Adaköy’deki 
leylekler tepesinde 42 yuva tesbit 
ettiklerini, bu yuvalardaki üreme ba-
şarı ortalamasının yüzde 2,85 olarak 
saptadıklarını belirterek, “MEDAŞ 
yetkililerimiz ile irtibata geçilerek 
bölgenin üzerinden geçen enerji na-
kil hatlarının izole edilmesi suretiyle 
leyleklerin elektrik tellerine çarparak 
ölüm riskleri azaltıldı. Beyşehir Be-
lediyesi’nin desteğiyle bu bölgedeki 
leyleklerin tanıtımı için ana yollar 
üzerine leylek totemleri yerleştirildi. 
Yine leylek tanıma rehberi hazırlandı. 

Adaköy Leylekler Tepesi’nde kurulu-
mu yapılacak iki kamera ile yuvalar-
daki leyleklerin daha yakından canlı 
yayından izlenebilmesi için başlatılan 
çalışmalar ise devam etmektedir. Ay-
rıca, yine leylekler tepesini ziyarete 
gelen kuş ve doğaseverlerin gözlem 
yapabilmesi için derneğimiz uzmanı 
tarafından çizimleri yapılan gözlem 
kulesinin de yapılması için Beyşehir 
Belediyesi desteğiyle çalışmalar yü-
rütülmektedir” dedi.

Özer, proje paydaşları olan Bey-
şehir Kaymakamlığı, Beyşehir Be-
lediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 
8.Bölge Müdürlüğü, Beyşehir Milli 
Parklar Şefliği, İlçe Mili Eğitim, Tarım 
ve Orman, Gençlik ve Spor Hizmetle-
ri Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezi, 
Adaköy ve Yeşildağ muhtarlıkları, 
Beyşehir MEDAŞ Başmühendisliği, 
Türk Telekom Beyşehir Grup Baş-
kanlığı, Beyşehir Birliği, Göl, Çevre 
ve Doğa Koruma Derneği ile Bey-
şehir Kültür ve Turizm Derneği gibi 
kurum ve kuruluşlara da destek ve 
katkılarından dolayı teşekkür eder-
ken toplantıya katılan temsilcilerine 
leyleklerin mekanlarını yansıtan gör-
selin yer aldığı bir plaket takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Gümrük Kanunu’nda 
değişiklik teklifi TBMM’de

AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, Gümrük Kanunu’nda 
değişiklik öngören kanun teklifiyle 
ihracatı gözeten ve önceleyen bir 
yaklaşımı ortaya koyduklarını, bu 
yüzden cezayla fiilin orantılı hale 
getireceğini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, AK 
Parti milletvekillerince hazırlanan 
Gümrük Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tekli-
fi’nin tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlandı.

Teklifin görüşmelerinde, İYİ 
Parti Grubu adına söz alan Grup 
Başkanvekili Lütfü Türkkan, ka-
nun teklifini genel olarak olumlu 
bulduklarını söyledi.

Teklifin, kapsamlı bir içeriğe 
sahip olmadığını, daha çok cezala-
ra ilişkin hükümleri düzenlediğini 
savunan Türkkan, teklifle bir taraf-
tan cezai yaptırımların artırıldığını 
diğer taraftan bazı cezalarda indiri-
me gidildiğini ifade etti.

Gümrük kaçakçılığının, Türki-
ye’nin yıllardır en önemli problem-
lerinden olduğunu, yalnızca geçen 
yıl gümrüklerde 3 milyar liranın 
üzerinde kaçakçılık olayı yaşandı-
ğını dile getiren Türkkan, “Kaçak-
çılığı ve kaçak ürünlere olan talebi, 
satışının ve ticaretinin önüne geç-
meden azaltamazsınız, özellikle in-
ternet üzerinden yapılan satışlara 
ve sokaklara hakim olamazsınız. 
Alınan her önlem çok geçmeden 
işlevsiz hale geliyor.” dedi.

MHP  Konya Milletvekili Esin 

Kara, kanun teklifinin, kaçakçılıkla 
mücadeleye ilişkin düzenlemeler 
içerdiğini hatırlatarak, “İhracatın 
artırılmasına, kaçakçılığın önlen-
mesine yönelik yapılacak her adımı 
olumlu karşılıyoruz.” dedi.

Yasa teklifiyle ihracatı gözeten 
ve önceleyen bir yaklaşımı getir-
diklerini, cezayla fiil arasındaki 
dengeyi kurmaya çalıştıklarını pay-
laşan Altunyaldız, “Cezanın amacı 
ıslah etmektir, uygulamayı daha iyi 
yapabilmektir. Bu yüzden cezayla 
fiili orantılı hale getirdik.” ifadele-
rini kullandı.

Ticaret Bakanlığının yaptığı 
çalışmalarla özellikle gümrük ida-
resini ve işlemlerini dijitalleşmeyle 
birlikte daha çok sistemin üzerine 
yıkmaya çalışan bir anlayışla ha-
reket ettiğini anlatan Altunyaldız, 
şunları kaydetti: “Sistem oluşturur-
sanız izleyebilirsiniz, takip edebilir-
siniz. Sistem oluşturursanız şeffaf 
olursunuz, sonuçları öngörürsü-
nüz. Bu nedenle de dünden bu-
güne ortaya koyduğumuz sistem-
lerle bir taraftan kağıtsız gümrük 
projelerini hayata geçirmişiz diğer 
taraftan tüm dış ticaret işlemlerini 
elektronik ortama aktarmışız. İşlet-
melerimize sonuna kadar güveni-
yoruz ancak güven, kontrol etme-
yi, denetlemeyi asla dışlamaz. O 
yüzden hem güveniyoruz hem de 
denetliyoruz. Bu yüzden sistemleri 
dijital hale getiriyoruz ki kimin ne 
yaptığını sistem üzerinden tek tek 
görebilelim.” n AA

Bozkır Soğucaklı

Ziya
ALTUNSOY’un

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Bozkır Soğucaklı Ziya Altunsoy 74 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Ziya 
Altunsoy’un cenazesi Kanal mezarlığında toprağa verildi

Ziya Altunsoy son 
yolcuğuna uğurlandı

Bozkır Soğucak’ın tanınmış aile-
lerinden Cemal Altunsoy’un kardeşi 
Ziya Altunsoy ani kalp krizi nede-
niyle 74 yaşında hayatını kaybetti. 
Merhum Ziya Altunsoy’un cenazesi 
geçtiğimiz gün Yeniceler Sarı Ca-
mii’nde öğlen namazına müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından 
Kanal Mezarlığında toprağa verildi. 
Altunsoy ailesini acı günlerinde se-
venleri, yakınları ve akrabaları yalnız 
bırakmadı. 

Altunsoy ailesi bu acı günlerinde 
yanlarında olan sevenlerine ve ya-
kınlarına teşekkür etti. Ziya Altunsoy 
2 erkek 1 kız olmak üzere toplam 3 
çocuk babasıydı.  Yenigün Gazete-

si olarak Merhum Ziya Altunsoy’a 
yüce Allah’tan rahmet, sevenlerine 

ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. 
n BERKCAN BAŞ
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Galatasaray’da 
derbi mesaisi

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında 27 Ekim Pazar 
günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın 
hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 
teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı 
gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Şampiyonlar 
Ligi’ndeki Real Madrid maçında forma giyen futbolcuların 
yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların 
ise 19 yaş altı takımı ile 11’e 11 taktik antrenman yaptığı 
aktarıldı. Radamel Falcao’nun takımdan ayrı özel bir 
çalışma gerçekleştirdiği duyuruldu. Sarı-kırmızılı takım, 
hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam 
edecek.  n AA

Mehmet Özdilek: 
Az hata yapacağız

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanmak 
istediklerini kaydederek, “Bakıldığı zaman denk takımların mücadelesi gibi görünüyor. Hafta sonu az hata yapıp, bireysel hatadan 

uzaklaşıp takım bütünlüğünü, takım mücadelesini yukarıya çekerek kazanarak dönmek istiyoruz. Düşüncemiz bu olacak” dedi
Denizlispor Süper Lig’in 9. haftasında 

deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği 
karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı ant-
renman ile sürdürdü. Antrenman öncesi 
basın toplantısı düzenleyen ve Gençlerbir-
liği maçına ilişkin açıklamalarda bulunan 
Mehmet Özdilek, karşılaşmaya kazanma 
odaklı çıkacaklarını söyledi. Özdilek, “Haf-
ta sonu yine deplasmanda son maçını 
kazanmış moralli bir takıma karşı oynaya-
cağız. Hugo’nun sakatlığı devam ediyor. 
Mustafa’nın kasığında ufak bir problemi 
var ama tahmin etmiyorum hafta sonuna 
kadar geçmeyeceğini. Dolayısıyla bugün 
itibariyle takımla antrenmanlara başlaya-
cak, hafta sonu için çok büyük bir sorun 
yaşatacağını, teşkil edeceğini düşünmü-
yorum Mustafa Yumlu ile ilgili. Ama Hugo 
yine bu hafta aramızda olmayacak” dedi.

“KAZANARAK DENİZLİ’YE 
DÖNMEK İSTİYORUZ”

Kazanarak Denizli’ye dönmek istedik-
lerini belirten Özdilek, açıklamalarını şöyle 
sürdürdü:

“Her hafta, her maçın farklı bir hika-
yesi oluyor. Bu hafta yine iki takımın da 
kazanma odaklı oynayacağı bir müsabaka 
olacak. Gençlerbirliği de kazanma odak-
lı olacaktır, biz de aynı şekilde kazanma 
odaklı olacağız. Çünkü artık oynadığımız 
ligde takımlar arasında çok büyük farklı-
lıklar yok, ince detaylar neticeyi belirleyen 
unsurlar oluyor. 

Biz de yoğun bir şekilde oyuncularımız-
la birlikte çalışıyoruz. Oyuncuların iştah-
ları, çalışma arzuları son derece olumlu, 
bu bizi memnun ediyor. Hafta sonu yine 
Ankara’ya gidip orada kazanarak Denizli’ye 
dönmek istiyoruz. O ciddiyetimiz var, o 
arzumuz var. Ümit ediyorum ki hafta sonu 
düşündüklerimizi, çalıştıklarımızı sahaya 
yansıtıp oradan moralli bir şekilde şehrimi-
ze dönmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımız 
bu yönde.”

“GALİBİYET İLE 

BÜTÜNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”
Hazırlıklarına çok yoğun bir tempo ile 

devam ettiklerini dile getiren Özdilek, gali-
biyet ile ilgili oyuncularına da inandıklarını 
dile getirdi. Arzu ettikleri tek şeyin galibiyet 
olduğunu yenileyen Özdilek, “Geçen hafta 
biliyorsunuz Fenerbahçe maçında kaybet-
mek bize biraz üzüntü verdi ama ligin uzun 
bir maraton olduğunu düşünürsek bu maç-
tan aldığımız olumlu sinyaller var. Neleri 
biraz daha geliştirmemiz gerektiğini oyun-
cularımızla da paylaştık zaten, bunun üze-
rine de çalışıyoruz. Evet, kazanma odaklı 
olacağız, kazanmak için gidiyoruz, futbo-
lumuzu biraz daha yukarıya taşıyacağız, 
biraz daha geliştireceğiz çünkü biraz zama-
na ihtiyacımız var. Bu zamanda çok yoğun 
bir çalışma temposu ile devam ediyoruz. 
Ümit ediyorum ki demin de ifade ettiğim 
gibi düşüncelerimizi, çalışma arzumuzu 
ve bu gelişimimizi hafta sonu galibiyet ile 
bütünleştirirsek çok daha moralli olacaktır. 

Oyunculara inanıyorum ben, iyi bir oyuncu 
grubum var. Ümit ediyorum ki düşündü-
ğümüz, arzu ettiğimiz her şeyi hafta sonu 
Gençlerbirliği maçında galibiyetle bütün-
leştirip şehrimize döneriz” diye konuştu.

“EN ÖNEMLİ ŞEYLERDEN BİR TANESİ 
BASİT HATA YAPMAMAK”

Bir dönem çalıştırdığı takıma karşı 
oynayacaklarının hatırlatılması üzerine 
ise Özdilek, o dönemki oyuncu grupları ile 
şimdiki oyuncu grubu arasında büyük fark-
lılıklar olduğunu bu yüzden çok iyi bir ana-
liz çalışması yaptıklarını ifade etti. Özdilek, 
“Gençlerbirliği’nde 2 dönem çalıştım ama 
o dönemki oyuncu grubu ile bu dönemki 
oyuncu grubu arasında ciddi farklılıklar var. 
İyi oyunculara sahip tabi ki onu söyleyeyim 
özellikle ama son maçı baz alarak Gençler-
birliği’ni gözde büyütmek çok doğru değil. 
Oynadığı diğer maçları çok yoğun bir analiz 
sürecinden geçirdim. Evet ön tarafta çabuk 

oyuncuları var, etkili oyuncuları var ama 
zafiyetleri de olan bir takım. Bunlar üzeri-
ne çalışıyoruz zaten. Biz de iyi bir takımız, 
bizim de önemli oyuncularımız var. Aslında 
bakıldığı zaman denk takımların mücade-
lesi gibi görünüyor. Burada tabi en önemli 
şeylerden bir tanesi basit hata yapmamak, 
bireysel hata yapmamak. Belirleyici unsur-
lardan biri bu olacak. Yoğun bir çalışma 
sürecimiz var. 

Gençlerbirliği’nin tabi son maçı kazan-
manın getirdiği bir moralle, motivasyonu 
biraz daha yüksek olacaktır. Ama çok da 
belirleyici bir şey olmayacaktır. Sahada 
bizim ortaya koyacaklarımız yine belirleyici 
unsurlardan, aktörlerden en önemlisi ola-
caktır. Bununla ilgili de özellikle hafta sonu 
az hata yapıp, bireysel hatadan uzaklaşıp 
takım bütünlüğünü, takım mücadelesini 
yukarıya çekerek kazanarak dönmek istiyo-
ruz. Düşüncemiz bu olacak” açıklamasını 
yaptı. n İHA

‘Bulunduğumuz konumun üzerine çıkacağımızı görebiliyoruz’

Bülent Korkmaz: Engele takılıp düştük ama kalkmasını da biliriz
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 

Gençlerbirliği maçında beklemediklerini 
mağlubiyet aldıklarını belirterek, “Bazen bireysel 
hatanın önüne oyuncu da teknik ekip de geçemiyor. 
Her maç bir engel. Geçen hafta engelden düştük ama 
kalkmasını da bilmemiz lazım. Her engel aslında 
bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz” 
dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz 
ve futbolculardan Hakan Özmert, Atilla Vehbi 
Konuk Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı. Hakan Özmert, geçtiğimiz hafta oynanan 
Gençlerbirliği maçı ile ilgili görüşlerini dile 
getirirken, “Gençlerbirliği maçı çok üzüldüğümüz 
bir maç oldu. Hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. 
Bir sezon boyunca yapacağımız hataları 1 maçta 
yaptık. Bu maçtan dersler alıp bir daha yapmamak 
için daha çok çalışacağız. Ne kadar düştüğün değil, 
ne kadar çabuk ayağa kalktığın önemlidir. Biz de 
Sivasspor maçı ile ayağa kalkmak istiyoruz. Bunu 
da yapacak gücümüz var” şeklinde konuştu.

HAKAN ÖZMERT: “MİLLİ FORMA 

NEDEN OLMASIN”
Kariyeri ile ilgili sorulara da yanıt veren Özmert, 

“Ben hayatım boyunca işime saygıyla, disiplinle 
baktım, öyle çalıştım. Onun karşılığını belki biraz 
geç alıyorum ama işime olan saygım, disiplinim ve 
çok çalışmamın karşılığını aldığımı düşünüyorum” 
diye konuştu. Milli takım ile ilgili olarak sorulan 
soruya ise, “Milli takım formasını giymek isterim. 
Bu formanın yaşı yok. Performansla ilgili bir şey. 
Ben de bekliyorum elbette” diyen Özmert, sözlerini 
önceki gün hayatını kaybeden Antalyaspor’un 
eski futbolcularından Mustafa Akdoğan’a rahmet, 
yakınlarına başsağlığı dileyerek noktaladı.

BÜLENT KORKMAZ: “ GEÇEN HAFTA 
ENGELDEN DÜŞTÜK AMA...”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz 
da sözlerine Mustafa Akdoğan’ın vefatı nedeniyle 
duyduğu üzüntüyü paylaşarak başladı ve merhuma 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Antalyaspor 
camiasına başsağlığı diledi. Gençlerbirliği maçı ile 

ilgili olarak görüşlerini de aktaran Korkmaz, “Hiç 
beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Bazen bireysel 
hatanın önüne oyuncu da teknik ekip de geçemiyor. 
Her maç bir engel. Geçen hafta engelden düştük 
ama kalkmasını da bilmemiz lazım. Her engel 
aslında bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek 
istiyoruz. Çok üzülüyoruz, duygular çok yoğun 
oluyor ama profesyonel olarak atlatmamız lazım. 
İnşallah bu tip sonuçları bir daha yaşamayız” 
ifadelerini kullandı.

“HAR MAÇI KAZANMAK İSTERİZ”
Her maçın zor olduğunu, Sivas deplasmanının 

da zor olacağını dile getiren başarılı teknik 
adam, “Takım halinde oynadığımız zaman 
istediğimiz sonuçları hep aldık. İnşallah bu maç 
da o maçlardan bir tanesi olur. İstediğimiz tek şey 
kazanmak. Her teknik direktörün, her oyuncunun 
kafasında kazanmak vardır. 

Hazırlık maçı da olsa kazanmak isteriz” diyerek 
sözlerini tamamladı. n İHA

Kartal: Geri dönüş 
maçımız olacak

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 
son haftalarda aldıkları olumsuz sonuçları telafi etmek 
istediklerini dile getirerek, “Rizeliyim, Rizespor’un 
başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi. 
Antrenman öncesinde konuşan Çaykur Rizespor Teknik 
Direktör İsmail Kartal maçtan 3 puan alıp taraftarı mutlu 
etmek istediklerini dile getirdi. Takım olarak kötü gidişatın 
son bulmasını istediklerini dile getiren Kartal, “Cuma günü 
kendi evimizde Ankaragücü ile çok önemli bir maçımız 
var. En iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Buradan 3 
puan alıp hem taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz hem 
de sıralamadaki yerimizi üst sıralara taşımak istiyoruz. 
Bunun için oyuncularımız ile yaptığımız toplantıda maçın 
önemini anlattık. Bu maçı bir geri dönüş maçı olarak 
görüyoruz ve iyi mücadele ile 3 puan almayı hedefliyoruz” 
şeklinde konuştu. n İHA

Kasımpaşa, Göztepe 
hazırlıklarını sürdürüyor

Kasımpaşa, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda 
karşı karşıya geleceği Göztepe maçı hazırlıklarına dün 
yaptığı antrenmanla devam etti. Kasımpaşa, Süper 
Lig’in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda 
oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün Kasımpaşa 
Spor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik 
Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman 
ısınma ile başladı. Pas çalışması yapan lacivert-beyazlı 
futbolcular, 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. 
İdman, taktik antrenman ile tamamlandı. Kasımpaşa, 
Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile 
devam edecek. n İHA

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımın oyununu 
ve durumunu değerlendirirken, ligin ikinci yarısında açılacak 
yeni stadyumla beraber ligde üst sıralarda çıkacaklarını 
söyledi. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, basın 
mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 haftalık yenilmeme 
serisinden sonra Başakşehir maçında son dakikalarda yenilen 
golün acı da olsa tecrübe kazanmak adına önemli olduğunu 
söylerken, takımın iyi seviyede olduğunu ifade etti.

Ligdeki dengenin hala tam anlamıyla oturmuş olmadığını 
belirten Tamer Tuna, “Oyun yapıları ve oyun felsefeleri 
açısından tüm takımlar adına bir geçiş dönemi yaşanıyor. 
Bizim avantajlı yönümüz; hem hücum hem de savunmada 
belli bir kompakt yapımızın oluşu ve ligin en az pozisyon 
veren takımı olmamız. Ligde en fazla pozisyona giren ve en 
çok ceza sahasına giren takımlardan biriyiz. Bu takımın daha 
fazla gol atıp, daha üst sıralarda yer alması gerekiyordu. 
Futbol anlamında ligin ortalamasının üzerindeyiz; ama orta 
sıralardayız. Lig şu anda puan anlamında sıkışmış durumda. 
Ligin 2.’si ve 16.’sı arasında 7 puanlık fark var. Bunlar arasında 
hemen hemen 2 maçlık fark var. Bunlar da bizi sürece 
odaklıyor. Hedeflediğimiz puanları alamadık ama oyunumuzu 
geliştirdik. Ligin sonunda kendimizi görebiliyoruz. O yüzden 
Kasımpaşa maçı çok daha önem arz ediyor. Çünkü onlar da 
iç sahada kaybetseler de deplasmanlarda kazanabiliyorlar. 
Hücum anlamında üretken bir takım hem de ligin fiziksel 
anlamda iyi takımlarından biri” dedi.

“ŞU ANDA BULUNDUĞUMUZ KONUMUN ÜZERİNE 
ÇIKACAĞIMIZI GÖREBİLİYORUZ”

Göztepe’nin son haftalardaki çıkışını değerlendiren 
Tuna, “Transferlerin katkısı var tabii, aslında planlama böyle 
oluşuyor. Göztepe’nin Süper Lig’e çıkışından itibaren bu 
planlama yukarı doğru taşınarak gelişmek zorundaydı. İlk 
senede oluşturduğumuz ‘Ligde kalıcılık’ hedefi başlayıp ileri 
manada tam anlamıyla taşıyamadık. Her takımın ekonomik 
anlamdaki belirsizliği takım planlarına yansıyor. Sonuçların 
süreci geliştirdiğine inanan bir teknik adamım. O farkındalığı 
yaşayıp her gün üzerine koyarak takımınızı geliştirdiğinizde 
sonuçları almanız lazım. Sonuçlar bu transfer planlamasıyla 
ilgili. Transferin son günlerinde geçiş süreci yaşadık. Şu 
anda ilk 2 haftada yaşadığımız Antalyaspor ve Beşiktaş 
mağlubiyetlerinden sonra bu takımın bu seviyede olması daha 
da yukarı çıkacağının başlangıcıdır diyebilirim. Ligin henüz 
dörtte biri bile oynanmadı. Kalan 26 maçı kendi oyunumuzla 
oynadığımızı düşündüğümüzde şu anda bulunduğumuz 
konumun üzerine çıkacağımızı görebiliyoruz. Göztepe’nin bu 
oyunu ve ligin ikinci yarısında açılacak yeni stadyumumuzda 
mücadele edeceğimizi düşünürsek; takımın taraftarımızın 
coşkusuyla oyununu ileriye taşıması bir bütünlükle ilerleyecek. 
Ben her zaman teknik adamın fark oluşturacak potansiyeli 
olduğunu bilip takımımı o yönde geliştiren bir teknik adamım. 
Bunu oyuncularım da bilir, ben de biliyorum. Umarım bu 
devam edecek” ifadelerini kullandı. n İHA
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‘Liderliği korumak adına 
Kulu maçı çok önemli’

Konya Süper Amatör Küme ekiplerinden Meram 
Kara Kartallar Teknik Direktörü Faysal Bayramoğlu Kulu 
Belediyespor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. 
Ligde 6 puanlı takımlar arasında averajla lider olan Meram 
Kara Kartallar’da teknik direktör Faysal Bayramoğlu 
açıklamalarda bulundu. Bayramoğlu Kadınhanı maçıyla 
ilgili, “Rakip lige geç hazırlandığı için bizim açımızdan 
biraz daha rahat bir maç oldu. Geriye düşsek de önce 
beraberliği sonra da galibiyeti yakaladık. Kadınhanı’nı 
hazırlıksız yakalamak bizim açımızdan avantaj oldu ve 
liderliğe yükseldik.” dedi. Bayramoğlu Kulu Belediyespor 
maçıyla ilgili de, “Liderliği korumak için Kulu Belediyespor 
maçı çok önemli. Ligin henüz başında lider olmak güzel 
ancak bunu korumak gerekiyor. Bunun için de ilk hedef 
Kulu. Kulu zor bir deplasman, taraftar desteğiyle maça 
çıkacaklar. Taraftar baskısını da kırarak puan alacağımıza 
inanıyorum. Biz şampiyonluk hedefiyle yola çıkmadık 
ancak üst sıralarda yer almak adına bu alacağımız 
galibiyetler, bu haftalardan toplayacağımız puanlar 
belki de bizi zirve yarışının içine sokacaktır.” ifadelerini 
kullandı. n SPOR SERVİSİ

Seydişehir’de başarılı 
sporcular ödüllerini aldı

Seydişehir ilçesinde ÇOGEP Bocce Turnuvası’nda 
dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İlçe 
Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Seydişehir 
Kaymakamlığı ve Seydişehir Belediyesinin proje 
ortağı olduğu ÇOGEP Projesi sona erdi. Kadın ve 
erkek kategorilerinde düzenlenen turnuvada birinci 
bisiklet, ikinci saat ve ilk 8’e girenler spor ayakkabısı 
ile ödüllendirildi. 25 gün süren yarışmada 22’si kız, 15’i 
erkek toplam 37 sporcunun katıldığı turnuvanın sonunda 
dereceye giren öğrencilerin ödüllerini İlçe Emniyet 
Müdürü Kasım Özdemir verdi. Turnuva sonucunda 
erkeklerde Yasin Emre Kaya birinci olurken Ahmet 
Kandırı ikinci ve Ata Yıldız üçüncü olurken, kızlarda İrem 
Güney birinci Sebahat Sarı ikinci, Gülsüm Kaya üçüncü 
oldu. n AA

Ereğlispor’da şok!
Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Ereğlispor’da futbolcular isyan 

etti. Alacaklarını alamadıklarını ifade eden futbolcular toplu bir açıklama yaparak verilen sözler 
tutulana kadar antrenmanlara ve maça çıkmayacaklarını belirtti

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele 
eden ve oynadığı 5 maçta sadece 1 kez 
kazanan temsilcimiz Ereğlispor’da sular 
durulmuyor. 2.haftanın ardından teknik 
direktör değişikliğine giden yeşil beyazlı 
takımda futbolcular antrenmanlara 
çıkmayacaklarını açıkladı. Başkan 
Bilgi Kamış’ın özel bir kanalda yaptığı 
açıklamalardan sonra toplu bir açıklama 
yapan futbolcular, verilen sözlerin 
tutulmasını istedi. Başkan Kamış 
açıklamasında üç oyuncunun disiplinsiz 
hareketleri nedeniyle kadro dışı kaldığını ve 
bir daha Ereğlispor’da oynayamayacaklarını 
söyledi. Kamış ayrıca, Kestel mağlubiyetini 
sorumlularına ceza vereceklerini dile 
getirdi. İşte futbolcuların açıklaması…

SEZON BAŞI KAMPI YAPAMADIK
“Başkan Bilgin Kamış’ın canlı yayındaki 

açıklamasından sonra biz futbolcular olarak 
açıklama yapma gereği duyduk. Sezon 
başından bu yana ne sıkıntılar yaşadıysak 
bunları Ereğli halkına, gerçek taraftarlara 
duyurmak istedik. 

İLK TAKSİTLER ÖDENMEDİ
İlk olarak sezon başından başlarsak 

malzeme, yemek, ulaşım vs. sıkıntılarından 
dolayı sezon başı kampını geçiremedik. 
Çift antrenman yapmamız gerekirken tek 
antrenmanlarla sezona hazırlanmaya 
çalıştık. Fakat her türlü sıkıntılara rağmen 
biz futbolcular olarak elimizden geleni 
yapmaya çalıştık. Ama verilen sözler 
tutulmadığı için sezon başında ayrılan 
arkadaşlarımız oldu. Sezon başından bu 
yana verilen sözler tutulmamaya devam 
etti. Anlaşılan peşinatlardan 4-5 kişi 
haricinde diğer futbolcuların ilk taksitleri bile 

ödenmedi. Ödenen 4-5 kişi de ilk taksitlerini 
parçalar halinde aldılar.

Bu 4-5 ay sürede peşinatın ilk 
taksitlerinden hiç para almayan 
arkadaşlarımız da var. 500, 1000, 2000, 
3000, 4000 TL alan arkadaşlarımız da var.

MAÇA VE İDMANA ÇIKMAYACAĞIZ
Tüm bunlara rağmen bugüne kadar 

sustuk ve bekledik ama biz de bir yere kadar 
dayanabildik. Daha dile dökemediğimiz 
şeyler var. Bunu da sosyal medyada takım 
halinde canlı yayında söyleyecek şeylerimiz 
olacak. Yöneticiler; Osman Kökbudak, 
Osman Koçak, Terzi Mehmet Tunç, 
Mehmet Güler ve Kulüp Başkanı Bilgin 
Kamış bize sezon başından beri söz verip 
oyaladılar ve verdikleri tarihler geldiğinde 
telefonu bile açmadılar. Yine sözler verip 
yine tutmadılar. Bu takım arkadaşlığını, 

kardeşliğini bozmadı. Aldığımız bu karar 
bireysel alınmış bir karar olmadı. Takım 
hâlinde küçüğünden büyüğüne alınmış bir 
karardır. Başkan Bilgin Kamış canlı yayında 
kadro dışı kalmış futbolcuları dile getirdi. 

Toplantıda takımın büyüklerinden 
Tanju Albayrak, Mert Erdoğan ve takım 
arkadaşımız Hami Çolak takımı savunmak 
ve desteklemek amacıyla konuşarak 
haklı olarak takımın alacaklarını dile 
getirdiği için yönetim tarafından suçlu 
ilan edilmiştir. Bu karardan hocaların bile 
haberi yoktur. Biz takım olarak kadro dışı 
kalmış arkadaşlarımızın yanındayız. Onlar 
bu takımda olmadığı sürece takım idman 
ve maça çıkmayacaktır. Ayrıca bu zamana 
kadar verilen sözler tutulmadığı takdirde 
yine maçlara çıkılmayacaktır.”
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 9 8 1 0 31 10 21 25
2.Y. SAMSUNSPOR 9 6 3 0 19 4 15 21
3.YENİ ÇORUMSPOR 9 6 1 2 12 8 4 19
4.AFJET AFYONSPOR 9 5 2 2 16 7 9 17
5.ZONGULDAK 9 5 2 2 12 5 7 17
6.TARSUS İDMAN Y. 9 5 1 3 9 10 -1 16
7.SANCAKTEPE FK 9 5 0 4 17 8 9 15
8.SARIYER 9 3 3 3 6 8 -2 12
9.PENDİKSPOR 9 3 2 4 10 11 -1 11
10.HEKİM. TRABZON 9 3 2 4 15 19 -4 11
11.İNEGÖLSPOR 9 3 1 5 12 9 3 10
12.KIRKLARELİSPOR 9 2 4 3 6 15 -9 10
13.1922 KONYASPOR 9 3 0 6 10 15 -5 9
14.BAŞKENT AKADEMİ 9 2 2 5 11 14 -3 8
15.GÜMÜŞHANESPOR 9 2 2 5 10 14 -4 8
16.AMED SPORTİF 9 1 5 3 4 8 -4 8
17.HACETTEPE SPOR 9 2 2 5 5 17 -12 8
18.ŞANLIURFASPOR 9 0 1 8 0 23 -23 -14
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PUAN DURUMU

Konya Spor Lisesi öğrencisi Dilara Narin, 3 altın madalya kazandı
Romanya’da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş 

Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda genç kadınlar 
76 kiloda Konya Spor Lisesi öğrencisi Milli Halterci 
Dilara Narin, koparma, silkme ve toplamda üç altın 
madalya kazandı. 

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Romanya’nın başkenti Bükreş’in ev sahipliği 

yaptığı organizasyona altıncı gün müsabakalarıyla 
devam edildi. Konya Spor Lisesi öğrencisi ve Milli 
Halterci Dilara NARİN, koparmada 94 kiloda altın, 
silkmede 130 kiloda altın ve toplamda 224 kiloda 
altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu oldu. 
Konya Spor Lisesi öğrencisi milli sporcu Dilara 
Narin, ayrıca silkmede 130 kilo kaldırarak, kendi 
elinde bulundurduğu yıldızlar dünya rekorunu da 
geliştirmeyi başardı.

MEHMETÇİK’E ARMAĞAN ETTİ
Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan 

Dilara Narin, şampiyonaya çok iyi hazırlandığını 

belirterek, “Romanya’da Türk bayrağını 
dalgalandırdığım ve İstiklal Marşı’nı dinlettiğim için 
çok mutluyum. Madalyamı Barış Pınarı Harekatı’nda 
görev yapan Mehmetçiğe armağan ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa 
Halter Şampiyonası’nda 6. günün ardından Türk 
Milli Takımı, 14 altın, 8 gümüş ve 12 bronz olmak 
üzere toplam madalya sayısını 34’e çıkardı.

MÜDÜR DUDU’DAN TEBRİK
Konya Spor Lisesi Müdürü Veysel Dudu yaptığı 

açıklamada, “Rekor kırarak üç madalya kazanan 
öğrencimiz Dilara Narin’i, antrenörlerini ve ailelerini 
yürekten kutluyorum. Hiçbir başarı tesadüf değil. 
Yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle 
güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
Ülke olarak böyle başarılara çok ihtiyacımız olduğu 
bugünlerde böyle bir başarıya imza atan öğrencimiz 
Dilara Narin, bizleri gururlandırmış ve çok mutlu 
etmiştir” şeklinde konuştu. n SPOR SERVİSİ

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından 7.’si düzenlen 
Konya Kitap Günleri devam 
ediyor. Selçuklu Kongre Mer-
kezi’nde devam eden Konya 
Kitap Günleri’ne Konyaspor 
Futbol Akademisi öğrencileri 
de katıldı. Konyaspor Futbol 
Akademisi, öğrencilerini iyi 
birer sporcu olarak yetiştir-
menin yanında toplumsal 
faaliyetlere iştirak etmelerini 
sağlamasıyla eğitim-öğretim-

lerine katkı vermeye gayret 
ediyor. Konyaspor Futbol Aka-
demisi Koordinatörü Taner Ay 
ile Gençlik Gelişim Program 
Sorumlusu Bülent Yaldır’ın 
refakatinde sporcuları Kitap 
Fuarı’na katılırken, burada dü-
zenlenen etkinliklerde yer alıp 
kültür yayınlarına ilgi gösterdi. 
Alışveriş de yapan genç spor-
cular bazı yazarlar ile tanışıp 
sohbet etme imkanı buldu.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Akademisi 
Konya Kitap Günleri’nde

Okul Kulüp Projesi’nde 
ilk seçmeler yapıldı

Konyaspor Futbol Akademisi ve Konya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak yürü-
tülen ‘Okul Kulüp’ projesinde seçmeler yapıl-
dı. Konya şehir merkezinde yaklaşık 160 ilköğ-
retim okulunda, Konyaspor akademisi çatısı 
altında görev yapan 40 antrenör tarafından 
seçmeler yapıldı. Konya şehir merkezinde yer 
alan okullarda yapılan seçmeler sonucunda 
tespit edilen bu sporcular akademi tesislerine 
davet edilerek U9-U10-U11 takımları ile ant-
renmanlara çıkacağı belirtildi. İl Mili Eğitim 
Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen bu proje 
ile yetenekli sporcuları Konyaspor’a kazan-
dırarak geniş bir futbolcu havuzu oluşturmak 

hedefleniyor. Bu havuz aynı zamanda birlikte 
çalışma programları uygulanan pilot amatör 
takımlar içinde bir veri kaynağı olacak, ama-
tör kulüpler buradan oyuncular alabilecek. Bu 
kapsamda Konyaspor Akademisi’nin birlikte 
çalıştığı tüm Amatör Spor Kulüpleri ile se-
çilen sporcuların iletişim bilgileri dahil tüm 
gerekli bilgileri çalıştıkları bölgeler düzeyinde 
okullara göre listeler oluşturularak paylaşımı 
yapılacağı ifade edildi. Yürütülen proje hem 
Konyaspor Futbol Akademisi hem de Konya 
Amatör Spor Kulüpleri’ne alt yaş guruplarında 
oyuncu kazandırmak için büyük önem taşıyor. 
n SPOR SERVİSİ



Fenerbahçe’ye karşı 
koyacak gücümüz var!

İttifak Holding Konyaspor’un milli futbolcusu Ömer Ali Şahiner, Fenerbahçe maçının çok zor olacağını söyledi. 
Fenerbahçe’nin yükselen bir grafiğinin olduğunu hatırlanan Şahiner, “Hem fiziki olarak hem de mental olarak 

oradaki zorluğa, gücümüzle karşı koyacak durumdayız. İnşallah güzel bir sonuç alırız.” dedi
Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda 

Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Konyaspor, yaptığı 
antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. 
Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını 
yanıtlayan Ömer Ali Şahiner, kendilerini çok zor bir 
maçın beklediğini söyledi. Şahiner, “Zor bir maç 
olacağı kesin. Son maçlarda kazandılar. Yükselen bir 
durumları var. Taraftarlarıyla birlikte deplasmanda zor 
bir müsabaka bizi bekliyor. Biz hazırlıklarımızı o şekilde 
yapıyoruz. Hem fiziki olarak hem de mental olarak 
oradaki zorluğa her türlü gücümüzle karşı koyacak 
durumdayız. İnşallah güzel bir sonuç alırız.” dedi.

“KIRMIZI KART VE GOL BİZDE ŞOK ETKİSİ YARATTI”
2-0 kaybettikleri BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı 

ile ilgili olarak da konuşan Ömer Ali Şahiner, şunları 
söyledi: “Çok kötü bir başlangıç yaptık. Maçın henüz 
birkaç saniyesi geride kalmıştı. Hem kırmızı kart hem 
de pozisyonun gol olması bizim için şok etkisi yarattı. 
Ama oyun olarak, mücadele olarak onlara karşı dik 
duruşumuz vardı. 

Sahada bir kişi eksik olmamıza rağmen oyunun 
özellikle ilk devre üstünlüğü bizdeydi.  Yakaladığımız 
pozisyonlar vardı. İkinci yarıda benim yakaladığım 
çok net bir pozisyon vardı. Belki kırmızı kart 
pozisyonunda sonra frikik gol olmasa, maç çok daha 
farklı olabilirdi. Malatya maçında bizim için alınacak 
en önemli derslerden biri, oyuna verdiğimiz karşılık 
diye düşünüyorum. Çünkü pes etmedik, onlara kafa 
tuttuk. Oyunu eksik olmamıza rağmen istediğimiz gibi 
oynamaya devam ettik. Bu bizim için son derece önemli 
tarafıydı. İleriye aktaracağımız en önemli taraf buydu. 
Maç sonu taraftarların hem Serkan abiye hem de bize 
verdiği destek çok değerliydi ve önemliydi. Maçlardan 
sonra yaptığımız yenileme antrenmanı gibiydi. Kafa 
olarak, motivasyon olarak bizi yere düşürmediler. 
Sonuna kadar destek oldular. Tüm taraftarlarımıza 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÜÇ PUAN ALABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI”
Yeni Malatyaspor maçının kendilerini için çok 

kritik olduğunu da belirten Ömer Ali Şahiner, “Çok 
yıkıcı oldu bizim için. Maçın hemen başında hiç 
beklemediğimiz şekilde geriye düşüp, on kişi kalmak. 
Çünkü bizim için son derece kritik bir maçtı. Üç puan 
alabileceğimiz, galip gelebileceğimiz ve ileriye 
çok daha farklı bakabileceğimiz bir maçtı. Moral, 
motivasyon açısından bizi çok düşürdü. Ama maçın 
ardından taraftarlarımızın desteği önümüzdeki haftalara 
çok daha farklı hazırlanmamız, bakmamız açısından, 
biz oyuncuların moral motivasyonunu bir nebzede olsa 
yerine getirdi” şeklinde konuştu.

“YÜKSELEN BİR GRAFİĞİM VAR”
Kendi performansını da değerlendiren Ömer Ali 

Şahiner, “Sezona istediğim gibi başlayamadım. İlk 
haftalarda tabii ki bu normaldi beklenen bir şeydi. 
Aykut hocayla konuştuğumuzda da ikimizde bunu 
bekliyorduk. Çünkü sonradan takıma katıldım. Askeri 
bir süreç oldu. Ama sonrasında özellikle Kayseri maçı 
ile başlayan Denizlispor ile devam eden maçlar çok 
iyiydi. Arada bir Göztepe maçı var. Hem bireysel hem 

de takım olarak hiçbir şey yapamadık. Ama sonrasında 
baktığımızda genel olarak hem fiziki olarak hem de 
oyuna katkı anlamında yükselen bir grafik var. Son 
maçta da bu böyleydi. Girdiğim bazı pozisyonlar var. 
Skor üretebilseydim çok defa farklı olabilirdi. Sürekli 
hocayla paylaşıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Her 
zaman üzerine koyarak gidiyorum” dedi. n DHA

Fenerbahçe’ye sakat 
oyuncularından iyi haber

Yarın temsilcimiz Konyaspor’u ağırlayacak olan 
Fenerbahçe’ye sakat oyuncularından müjdeli haber 
geldi. Takımın önemli isimleri Konyaspor maçında forma 
giyebilecek.

Geçen hafta Yukatel Denizlispor maçında kırık 
kaburga ile oynayan Emre Belözoğlu’nun maç saatine 
kadar bir aksilik yaşamaması durumunda yine iğne 
ve sargıyla sahaya çıkmasına kesin gözle bakılırken, 
Max Kruse’nin oynama ihtimali giderek artıyor. Alman 
futbolcunun maç saatine kadar hazır olacağı öğrenildi. 
Öte yandan 2 aylık sakatlığını atlatan Victor Moses, hazır 
hale geldi. Nijeryalı futbolcu, Yanal ile yaptığı görüşmede 
maçta oynamak istediğini belirtti. n SPOR SERVİSİ

Kartal İstanbul’a 
demir atacak

Yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan 
Konyaspor maçın ardından Konya’ya dönmeyerek hafta 
arasında Eyüpspor ile oynanacak maç için İstanbul’da 
kalacak. Yarın saat 20.00’de Fenerbahçe ile karşılaşacak 
olan Konyaspor, Eyüpspor maçının ilk hazırlığını Pazar 
günü Saat 16:00 Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde 
gerçekleştirecek. Pazartesi Saat 14:00 Esenler 
Stadyumu’nda Eyüpsor maçının son çalışmasını yapacak 
olan Anadolu Kartalı, Salı günü saat 14:30’da Eyüpspor 
ile Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur Maçı’na çıkacak. Maçın 
sonrasında Konya’ya dönecek olan Yeşil-Beyazlılar 30 
Ekim 2019 Çarşamba Saat 16:00’da Kayacık Tesisleri’nde 
Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına start verecek.
n SPOR SERVİSİRPS

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Süper Lig’de 9. hafta heyecanı bugün başlıyor
Süper Lig’in 9. haftası bugün 

oynanacak Çaykur Rizespor - MKE 
Ankaragücü karşılaşmasıyla açı-
lacak. Bu hafta Beşiktaş ile Gala-
tasaray arasında oynanacak derbi 
mücadelesine de sahne olacak.

Süper Lig’in 9. haftasında he-
yecan bugün, 26 Ekim Cumartesi, 
27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazarte-
si oynanacak maçlarla yaşanacak. 
Haftanın açılış maçında Çaykur 
Rizespor, Ankaragücü’nü ağırla-
yacak. Lider Alanyaspor, deplas-
manda Gaziantep FK ile mücadele 
edecekken, Fenerbahçe de Kon-
yaspor’u konuk edecek.

Bu hafta derbi heyecanı da 
yaşanacak ve Beşiktaş ile Galata-
saray pazar günü Beşiktaş Park’ta 
karşı karşıya gelecek. Haftanın ka-
panış maçında ise Başakşehir ile 

Trabzonspor kozlarını paylaşacak.
Süper Lig’de 9. haftanın prog-

ramı ve maçları yönetecek hakem-
ler şöyle:

Bugün: 20.30 Çaykur Rizespor - 
MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

Yarın: 15.00 Sivasspor - An-
talyaspor: Alper Ulusoy, 17.30 
Gaziantep FK - Alanyaspor: Serkan 
Tokat, 20.00 Fenerbahçe - Kon-
yaspor: Ali Şansalan

27 Ekim Pazar: 14.00 Yeni 
Malatyaspor - İstikbal Mobilya 
Kayserispor: Zorbay Küçük, 16.30 
Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk, 
16.30 Gençlerbirliği - Denizlispor: 
Halis Özkahya, 19.00 Beşiktaş - 
Galatasaray: Mete Kalkavan

28 Ekim Pazartesi: 20.00 Me-
dipol Başakşehir - Trabzonspor: Ali 
Palabıyık  n AA

Yeni Malatyaspor’da kolay galibiyetin şaşkınlığı yaşanıyor
Temsilcimiz Konyaspor’u 2-0 mağlup eden 

BtcTürk Yeni Malatyaspor’da deplasmanda 
alınan şanslı galibiyetin şaşkınlığı yaşanıyor. 
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Kar-
şılaşmanın ilk dakikasında rakibin 10 kişi 
kalmasının şaşkınlığını yaşadık” ifadelerini 
kullandı.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle 
yükselişe geçti. Süper Lig’e sahasında Medi-
pol Başakşehir galibiyetiyle başlayan sarı-si-
yahlılar, ligin ikinci haftasında Trabzonspor’a 
2-1, üçüncü hafta ise sahasında Aytemiz 
Alanyaspor’a 3-2 yenildi. Dördüncü haftada 
deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-0 yenen 
Yeni Malatyaspor, 5. hafta iç sahada Galata-
saray ile 1-1 berabere kaldı. Altıncı haftada 
deplasmanda Antalyaspor’a 3-0 yenilen sa-
rı-siyahlılar, son iki maçta, iç sahada Yukatel 
Denizlispor’u 5-1, deplasmanda İttifak Holding 
Konyaspor’u 2-0 yendi.

Ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 bera-
berlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, 13 
puan topladı ve averajla 5. sırada yer aldı.

EN ÇOK GOL ATAN İKİ TAKIMDAN BİRİ
Malatya ekibi bu sezon attığı 18 golle 

ligde lider Aytemiz Alanyaspor ile en çok gol 
atan takım konumunda bulunuyor. Yeni Malat-
yaspor’u 17 golle Trabzonspor, on dörder golle 
Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, 
on üçer golle Fenerbahçe ve Gaziantep Futbol 
Kulübü izledi. Sarı-siyahlılar, son 3 sezondur 
mücadele ettiği Süper Lig’de en skorer döne-
mini de yaşıyor. Takım, Süper Lig’e yükseldi-
ği 2017-2018 sezonunun ilk 8 haftasında 14, 
2018-2019’da ise 11 gol atmıştı. 

ADİL GEVREK: “GOL ATMANIN 
ÖTESİNDE PUAN ALMAK ÖNEMLİ”

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil 
Gevrek, yaptığı açıklamada, ligin 8. haftasında 
deplasmanda İttifak Holding Konyaspor maçı-
nı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk dakikasında rakibin 10 
kişi kalması ve ardından golü bulmalarının 
kendileri için avantaj olduğunu belirten Gev-
rek, “Karşılaşmanın ilk dakikasında rakibin 
10 kişi kalmasının şaşkınlığını yaşadık. Hatta 
ilk yarı biraz sahamızda oynadık, Konya üze-
rimize geldi ama ikinci yarı oyunu tamamen 
kontrolümüze aldık. Zor bir deplasman olaca-
ğın biliyorduk ama biz de iyi hazırlandık. Dep-
lasmandan galibiyetle ayrılmak güzel.” diye 
konuştu.

Gevrek, ligde fikstür olarak zorlu bir süre-
ce girdiklerini aktararak, “Bu hafta sahamızda 
oynayacağımız İstikbal Mobilya Kayserispor 
maçının ardından Kasımpaşa ve Göztepe ile 
deplasmanda karşılaşacağız. Zor bir sürece 
giriyoruz. Sakat futbolcularımın iyileşmesi bizi 
sevindiriyor. Onlarla daha iyi bir takım ola-
cağız. Son iki haftadır kazanıyoruz, galibiyet 
serisini sürdürmek istiyoruz.” değerlendirme-
sinde bulundu. n AA


