
İş dünyasından kamuoyuna ‘duyarlılık’ çağrısı

Dedikodu yapmayalım!
Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi 
Odası, Konya iş dünyası adına ortak bir açıklama yaparak, 
kamuoyunu firmalarla ilgili asılsız dedikodulara karşı uyardı. 
Açıklamada, “Firmalarla dedikodu yapmak kimseye fayda 
sağlamaz. Asılsız söylentilerle, dedikodu yaparak firmalarımızın 

ticari itibarı zedelenmemeli. Ancak tabi haksız kazanç elde 
etmeye çalışan, ticari ahlaka aykırı davrananlar da denetlen-
melidir. Burada en sağlıklı yöntem, haksız kazanç elde etme 
faaliyeti içerisinde olanlara karşı, kanunların elverdiği çerçeve 
içerisinde hareket etmektir” denildi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Ceddimizin mirasını 
yaşatmak amacımız’

‘Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri’ etkinlikleri büyük coşkuyla başladı. 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Şehrimizin yemeklerini, ceddimiz’den bize 
intikal eden muhteşem mirasın damak zevkini, yaşatmak ve yansıtmak öncelikli 

amacımızdır” dedi. Konuşmaların ardından Kazan Açma Merasimi yapıldı.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Kanaryalar onların 
adeta çocukları gibi
Birbirinden farklı renkleriyle 5 binden fazla kuş, Konya’da düzenlenen Türkiye 

Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması Anadolu Kupası’nda yarışacak. Hobi 
olarak kanarya besleyen katılımcılar, adeta çocukları gibi sevdikleri kuşları 

için heyecanla hazırlık yaparak, yarışmadan derece almayı bekliyorlar. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Yabancı öğrencilerin Mistik Müzik ilgisi
Hazreti Mevlana’nın 811’inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “15’inci Konya Uluslararası Mistik 

Müzik Festivali”nde, İspanyol müzisyen Arianna Savall sahne aldı. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled 
Salonu’nda müzikseverlerle bir araya gelen Arianna Savall, İspanyolca seslendirdiği şarkılarını dinleyicilerin 

beğenisine sundu. Konsere yabancı öğrenciler de büyük ilgi gösterdi. n SAYFA 7’DE

03 Müze sayında 
ikinci sıradayız 06 Kışa vücut direnci 

güçlü olarak girin 11 Konkordato iflas 
ertelemesi değil!

MEVSİM GEÇİŞİNDE 
ALERJİYE DİKKAT!

PATATES FİYATINDA
ARTIŞ YAŞANMAYACAK

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba

Prof. Dr. Süleyman Soylu

Sonbaharla beraber bazı alerjenlerde dolayısıyla da 
alerjik bulgularda artış yaşanıyor. Alerjilerden korun-
mak için önerilerde bulunan uzmanlar, alerjiden ko-
runmanın yollarını anlatıyor.

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. 
Süleyman Soylu, patates üretiminin geçen yıla oran-
la az olmasına rağmen haziran ayında görülen artışın 
tekrar yaşanmayacağını söyledi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

Büyükşehir’den 
istihdam desteği 

Görevdeyken 
kaza yaptılar

Peşin ödemeler 
daha avantajlı

Otobüslerde 
‘kemer’ uyarısı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kariyer Merkezi, İŞKUR işbirli-
ğinde istihdama katkı sağlıyor. 
25 kişi, Krom Magnezit Fabri-
kası bünyesinde çalıştırılmak 
üzere kurumun yöneticileriyle 
buluşturuldu. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Durdurmak istedikleri oto-
mobilin sürücüsünün aracı 
üzerlerine sürmesi sonucu 
kaza yapan Yunus timindeki 2 
polisin tedavileri sürüyor. Polis 
kaçan sürücüyü yakalamak için 
çalışma başlattı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Yapılandırma kapsamında 
peşin ve 1. taksit ödemeleri için 
son günün 1 Ekim 2018 tarihi 
olduğunu hatırlatan Konya 
Vergi Dairesi Başkanı Musa 
Kazım Ünver, peşin ödemele-
rin avantajlı olduğunu söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

İçişleri Bakanlığının 100 günlük 
eylem planında yer alan ölümlü 
ve yaralanmalı trafik kazalarının 
azaltılmasına yönelik çalışma 
kapsamında şehirlerarası 
otobüslerde emniyet kemerinin 
takılmasının önemini vurgula-
yan kamu spotu yayınlamaya 
başladı. n HABERİ SAYFA 7’DE
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‘Hakkın kapısıyız!’
‘Ahinin işi Hakk 
kapısıdır” diyen 

KONESOB Başkanı 
Muharrem 

Karabacak, “Konya 
bu kültürü yaşamaya 
ve yaşatmaya devam 

edecek” dedi

BU YIL İLKLERE İMZA ATILDI
KONESOB Başkanı Muharrem Kara-
bacak, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı 
kutlamaları ve ahilikle ilgili değerlendir-
melerde bulundu. 31 yıldır düzenlenen 
etkinliklerde ilk kez Konya’dan yılın ahisi 
çıktığına dikkat çeken Başkan Karaba-
cak, bu ödülün Konya’yı gururlandır-
dığını söyledi. Ayrıca Karabacak bu yıl 
kutlamalarda ilklere imza attıklarını da 
söyledi.

AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ
“Ahinin kriteri olmalı” diyen Başkan Ka-
rabacak, “Etrafça değer görülen insan 
olmalı. Dürüstlüğü, kanatkarlığı, cö-
mertliği, biz duygusunu ortaya koymalı. 
Bugüne kadar Konya esnaf ve sanatka-
rımızla gurur duyduk anlatırken övünçle 
anlattık. Yanlışımız varsa da kendi içimiz-
de düzeltme gayretinde olduk. Konya bu 
kültürü yaşamaya ve yaşatmaya devam 
edecek” dedi.  n HABERİ SAYFA 5’TE Muharrem Karabacak



Referanslar:  http://www.aid.org.tr , http://www.sabah.de/saglik/2018/03/30/turkiyede-4-kisiden-biri-alerjik  (Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kocabaş ) 

Türkiye’de 4 Kişiden Biri Alerjik!
Mevsim Geçişlerindeki Alerjiye Karşı Neler Yapmalıyız?

Sonbaharla beraber bazı alerjenlerde dolayısıyla da alerjik bulgularda artış yaşanıyor. 
Sonbahar’ın gelmesiyle birlikte küf mantarı, polen ve ev tozu akarı gibi alerjenlere maruz 

kalma olasılığı da artıyor. Çalışma ortamlarımızda veya evimizde yer alan ısıtıcılar, klimalar 
ve havalandırma sistemleri bu alerjenlerin iç mekanlarda kalmasına neden oluyor.

Değerli okuyucular,

Sonbahar mevsimine 
girmemiz ile birlikte, 
mevsim geçişinden dolayı 
çocuklarda alerjik nezle 
görülme sıklığı artış 
gösteriyor.

Alerjik nezlenin 
ortaya çıkmasında en 
önemli nedenlerden biri 
de; genetik yatkınlık… 
Ailede alerjik nezle veya 
astım gibi alerjik hastalık var ise çocuğumuzu takip 
altında tutmamız gerekmekte. Özellikle mevsim 
geçişlerinde; çocuğunuzda sık hasta olma, gece uyku 
problemi ve nezle bulgularının artması gibi belirtileri 
gördüğümüzde mutlaka bir uzmana başvurmamız 
gerekiyor.

Peki, alerjik nezlenin belirtileri neler?

3 Sık tekrarlayan nezle 

3 Burun kaşıntısı

3 Yumuşak damak ve boğazda kaşıntı

3 Tat ve koku bozukluğu

3 Gözlerde sulanma ve kaşıntı

3 Geniz akıntısına bağlı öksürük, akıntı yutulması 
sonucu kusma, karın ağrısı ve iştah azalması

3 Kulakta sıvı birikmesi nedeniyle işitme azalması

Bu arada;  çocuklarınızı nemli, küflü ve sigara 
dumanının olduğu ortamlardan uzak tutmayı 
unutmayın diyor, sağlık dolu bir sonbahar diliyorum.

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dileğiyle…
Referans:

• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Çağlar: https://www.timeturk.com/
mevsim-gecislerinde-cocuklarda-alerjik-nezleye-dikkat/haber-735381

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Hava değişimleri ile ruh hali 
arasındaki ilişki biyometeroloji 
konusunun en eski ve en popüler 
konularından bir tanesidir. 
Yaz bitip güneşli havalar 
ortadan kalktıktan sonra 
insanlar kendilerini yorgun 
ve mutsuz hissetmeye 
başlarlar. İnsanların 
çoğu güneşin onları 
mutlu ettiğine, yağmurun 
da hüzünlendirdiğine 
inanırlar. Güneşin duygu durum 
üzerindeki olumlu etkisi özellikle 
erkeklerde kadınlardan daha belirgin 
bulunmuştur. Yapılan çalışmalara 
göre psikolojik sorunları olan kişiler 
genellikle hava değişimlerinden daha 
fazla etkilenmektedir. 

Son yıllarda bu konuda yapılan 
araştırmalar daha ileri düzeyde 
sonuçlara ulaşılmasına neden oldu. 
Sadece mevsim geçişlerinin ruh 
hali üzerinde etkisi olmadığı aynı 
zamanda da doğum zamanlarının da 
ruh haline etkisi olduğu bulundu. 
Örneğin yaz aylarında doğanların 
duygu durumları daha değişken. 
Mutluluk ile hüzün arasında yoğun 
gidiş gelişler yaşayabiliyorlar. Yazın 
doğanların tepkiselliği de daha 
yüksek. Sonbaharda doğanların 
depresyon eğilimleri daha az. Bir 
güzel haber yaş ilerledikçe duygusal 
anlamda mevsimlerden etkilenme 
azalıyor. Tüm bunların nedeninin ise 
doğum zamanı ile beyin kimyasının 
ilişkisi. Nörotransmitter adı verilen 

beyin kimyasallarından özellikle 
de dopamin ve serotonin 
en büyük etkiye sahip.  

Dolayısıyla bilimsel zemini 
de tanımlandığı için artık 
doğum zamanımızın nasıl 
hissettiğimizi etkilediğini 
kabul etmemiz lazım. 

Bu arada mevsim 
geçişleri sadece duygu 
durumunu değil diğer 
vücut aktivitelerini de 

etkilemektedir. Örneğin uyku süresi 
kışın yaza göre daha uzundur. Kış 
aylarında kiloda artış olmaktadır. 
Beraberinde kan basıncı ve kolesterol 
düzeyinde de artışlar gözlenmektedir. 
İşte bu yüzden havalar soğudukça 
artan iştah ve mutsuzluğun getirdiği 
yeme isteği nedeniyle kilo alımını ve 
metabolik bozulmaları engellemek 
için kış aylarına girerken beslenmeye 
dikkat etmek gereklidir. Çok kalorili 
besinlerden özellikle de tatlılardan 
uzak durmak ya da en azından 
kontrollü davranmak ve olabildiğince 
hareket etmek kışın alınacak kiloları 
ve bozulacak metabolik dengeleri 
engelleyecektir. 

Kaynaklar: 

• Spasova Z. The effect of weather and its changes on 
emotional state – individual characteristics that make us 
vulnerable. Adv. Sci. Res. 2011; 6: 281–290.

• Kööts L, Realo A, and Allik J.The Influence of the 
Weather on Affective Experience: An Experience 
Sampling Study. Journal of Individual Differences 2011; 
32(2):74–84.

• Birth season affects your mood in later life. Media 
Release: European College of Neuropsychopharmacology

• Gunnar Morken. Seasonal Variation Of Human Mood 
And Behaviour. Pp.1-35

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Sonbahar pek çok insan için alerji 
mevsimi demek.Bu dönemde 
en sık alerjik rinit, konjunktivit 
ve astım gibi hastalıklara bağlı 
şikâyetler ortaya çıkmaktadır.

Alerjik Hastalıkların Belirtileri 
Nelerdir?
  • Burunda akıntı
  • Kaşıntı
  • Peş peşe hapşırma ve tıkanıklık
  • Gözlerde kızarıklık, kaşıntı, yanma, 
sulanma ve çapaklanma 
Alerjik rinit yanında astım hastalığına 
bağlı şikâyetlerde başlayabilir. Alerjik 
rinit ve astım hastalığının çoğu zaman 
birlikte bulunduğunu vurgulamak 
gerekir. Öksürük, nefes almada 
zorlanma, göğüsten gelen hırıltı ya da 
hışıltı astım belirtileri olabilir. Astımı 
olan hastalar bu dönemde atak yani 
astım krizi de geçirebilir.

Ortaya Çıkan Alerjik 
Hastalıklarda Tanı Nasıl 
Konulur?
  • Duyarlı olunan alerjenlerin tespit 

edilebilmesi için deri testleri
  • Kanda alerjenlere karşı antikor 
yanıtının bakılması
  • Astımı olan hastalarda ek olarak 
solunum fonksiyon testleri

Nasıl Korunabiliriz?
  • Polen ya da küf mantarlarına karşı 
alerjisi olan hastaların dış ortamda 
yapacakları aktiviteleri konusunda 
iyi planlama yapması gerekmektedir. 
Özellikle sabah saatlerinde, rüzgarlı 
havalarda zorunlu değilse dışarı 
çıkmaması, sportif faaliyetler için 
kapalı alanları tercih etmeleri 
alerjenlerden korunma için önemlidir.
  • Yaşanılan ortamlarda polen 
ya da mantar sporlarının içeri 
girmesini önlemek için pencerelerin 
kapalı olması ve eve gelindiğinde 
giysilerin değiştirilerek duş alınması 
üzerimize yapışan alerjenlerden 
temizlenmek amacıyla yapılması 
iyi olabilir. Özellikle ormanlık 
alanlarda bitkisel artıklarda mantar 
sporları bulunduğundan buralardaki 
aktivitelerden kaçınılması gerekir.

  • İç ortam alerjenlerinden olan 
akarlar (mite) ve mantar sporları 
(küf), sonbahar aylarında rutubetin 
artması ile tekrar sorun olmaya 
başlayacaktır. Ev ortamının akarların 
yaşayamayacağı şekilde düzenlenerek, 
banyo ve mutfak gibi alanlarda daha 
sık görülen küf mantarları özenle yok 
edilmelidir. Bu önlemlerin etkili olması 
için rutubetin azaltılması da son derece 
önemlidir. Havalandırma sistemlerinin 
de bu açıdan büyük risk oluşturduğu 
unutulmamalı ve bu cihazların 
bakımları düzenli olarak yapılmalıdır.
  • Okullar ve işyerleri günümüzün 
çoğunu geçirdiğimiz ortamlardır. 
Alınması gereken önlemler 
açısından kimi zaman ihmal 
edip önemsemiyoruz. Özellikle 
çocuklarımız için okullarda da bu 
doğrultuda gerekli düzenlemelerin 
yapılması çok önemlidir.
  • Sağlıklı beslenme
  • Doktorunuzun önerileri 
doğrultusunda alerjenlerden korunma 
yolunda alınacak önlemler ile 
sonbaharı daha keyifli geçirebilirsiniz.

Zade Vital
Çörek Otu Yağı

Zade Vital
 Immufix

ALERJİYE KARŞI 
DESTEK ÜRÜNLER
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Yapılandırma kapsamında peşin ve 1. taksit ödemeleri için son günün 1 Ekim 2018 tarihi olduğunu hatırla-
tan Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, peşin ödemelerin avantajlı olduğunu söyledi

‘Peşin ödemeler taksitli
ödemeye göre avantajlı’

Konya Vergi Dairesi Başkanı 
Musa Kazım Ünver, yapılandır-
ma kapsamında peşin ve 1. taksit 
ödemeleriyle ilgili önemli açık-
lamada bulundu. Ünver, “7143 
sayılı Yapılandırma Kanunu 
kapsamında yapılandırılan borç-
ların peşin ödeme veya 1. taksit 
ödemeleri için son gün 1 Ekim 
2018” dedi. 

“Kanun kapsamında yapılan-
dırılan borçların tamamının 1 
Ekim 2018 tarihine kadar öden-
mesi halinde katsayı uygulanma-
yacak olup Yİ-ÜFE oranları üze-
rinden hesaplanan tutardan %90 
oranında ve idari para cezalarının 
aslından da %25 oranında indi-
rim yapılacaktır.Peşin ödemeler, 
yapılandırılan borçlara herhangi 

bir katsayı veya faiz uygulanma-
dığından taksitli ödemeye göre 
daha avantajlıdır” diyen Konya 
Vergi Dairesi Başkanı Musa Ka-
zım Ünver, şunları kaydetti: “Ka-
nunun getirdiği imkânlardan ya-
rarlanmaya devam edilmesi için 
ilk iki taksitin süresinde ödenme-
si şarttır. Bu nedenle, özellikle 
birikmiş borçların ödenmesine 
büyük kolaylık sağlayan 7143 
sayılı Kanundan yararlanmaya 
devam edebilmek için, yapılan-
dırılmış borcunuzun tamamını 
peşin olarak ya da 1. taksitini 1 
Ekim Pazartesi günü akşamına 
kadar ödemeyi unutmayın. Öde-
melerinizi;

• İnteraktif Vergi Dairesi uy-
gulamamızdan (IOS ve Android), 

anlaşmalı banka şubelerinden,  
PTT işyerlerinden ve vergi daire-
lerinden,

• www.gib.gov.tr adresin-
de yer alan “Borç Sorgulama ve 
Ödeme” bölümünden 02:00 - 
22:00 saatleri arasında anlaşmalı 
bankaların banka kartı/kredi kar-
tı, banka hesabından havale yön-
temi ve yabancı ülkede faaliyet 
gösteren bankalara ait kartlar ile

yapabilirsiniz. İnternet üze-
rinden yapılacak ödemelerde 
herhangi bir mağduriyetin oluş-
maması için, tarayıcıya “www.
gib.gov.tr” adresi yazılarak giriş 
yapılmasına dikkat edilmesi ge-
rekmektedir.” Ünver, muhtemel 
yoğunluk sorunları ile karşılaş-
mamak için ödeme işlemlerini 
son güne bırakılmaması tavsiye-
sinde de bulundu.  
n HABER MERKEZİ

Konya müze sayında 
ikinci sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
Kültür İstatistiklerinden “Müze 
İstatistikleri, 2017” konusunda bir 
basın bülteni hazırladı. TÜİK Bölge 
Müdürü Adnan Bedlek tarafından 
yapılan açıklamaya göre Müze 
sayısında İstanbul birinci, İzmir, 
Antalya ve Konya ikinci oldu.  Bed-
lek, “Müzeler genel müdürlüğü-
ne bağlı müze sayısında İstanbul 
19 müzeyle ilk sırada yer alırken, 
İzmir, Antalya ve Konya 10 mü-
zeyle ikinci sırada yer aldı. Mersin 
ve Muğla illeri 8 müzeyle üçüncü 
sırada yer aldı. 2017 yılında Tür-
kiye’de Müzeler Genel Müdürlü-
ğüne bağlı toplam 199 müze ve 
bağlı birim, Bakanlığa bağlı 239 

özel müze bulunmaktadır. Ziyaret-
çi sayısında birinci sırada 2 milyon 
480 bin 433 ziyaretçi ile Mevlana 
Müzesi yer alırken, ikinci sırada 1 
milyon 932 bin 726 ziyaretçi ile 
İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, 1 
milyon 892 bin 250 ziyaretçi ile de 
İstanbul Ayasofya Müzesi üçüncü 
sırada yer aldı. Konya’da bulunan 
Müzeler; Mevlana Müzesi, Ata-
türk Evi Müzesi, Arkeoloji Müzesi, 
Taş-Ahşap Eserleri Müzesi (İnce 
Minare), Etnografya Müzesi, Çini 
Eserleri Müzesi (Karatay Müzesi), 
Akşehir Nasreddin Hoca Arkeoloji 
ve Etnografya Müzesi, Batı Cep-
hesi Karargâhı Müzesi, Taş Eserler 
Müzesi, Ereğli Müzesi” bilgisini 
verdi.   n NAZİFE ARSLAN 

İş dünyasından sorumluluk çağrısı
Konya Ticaret Odası, Konya Ti-

caret Borsası ve Konya Sanayi Oda-
sı, Konya iş dünyası adına ortak bir 
açıklama yaparak, kamuoyunu fir-
malarla ilgili asılsız dedikodulara 
karşı uyardı. 

Açıklamada, “Firmalarla dedi-
kodu yapmak kimseye fayda sağla-
maz. Asılsız söylentilerle, dedikodu 
yaparak firmalarımızın ticari itibarı 
zedelenmemeli. Ancak tabi haksız 
kazanç elde etmeye çalışan, ticari 
ahlaka aykırı davrananlar da de-
netlenmelidir. Burada en sağlıklı 
yöntem, haksız kazanç elde etme 
faaliyeti içerisinde olanlara karşı, 
kanunların elverdiği çerçeve içeri-
sinde hareket etmektir” denildi. 

Stokçuluk yapıldığı, ürünlerin 
ambalajlarında dürüst davranıl-
madığı, piyasaya eksik gramajlı 
ürün sürüldüğü, ticari açıdan zor 
durumda olduğu gibi pek çok de-
dikodu üretilip, özellikle sosyal 
medya üzerinden yayınlanarak 

firmaların itibarının zedelendiği 
belirtilerek şu ifadelere yer veril-
di: “Ülkemiz bir süredir küresel ve 
coğrafi hesaplaşmalardan dolayı 
baskı altında. Bu süreç döviz kur-
larındaki yükselme ve devam eden 
dalgalanmanın da etkisiyle firmala-
rımızı özellikle finansal açıdan zor-
lamaktadır. Öncelikle ifade etmek 

isteriz ki; biz bu sürecin devletimi-
zin attığı/atacağı adımlar,alınacak 
tedbirler ve yeni reformlarla atla-
tılacağına inanıyoruz. Burada özel 
sektöründen kamu kurumlarına, 
işçisinden memuruna değin top-
lumun her ferdine sorumluluklar 
düşmektedir. Bu minvalden hare-
ketle son dönemlerde toplumda 

sorumsuz bazı kesimler tarafından, 
bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde 
firmalarımızın hem ticari faaliyet-
lerine hem de itibarlarına zarar ve-
recek pek çok dedikodu üretildiğini 
üzülerek görmekteyiz. Şehrimizde-
ki bazı üretici firmalarımızla ilgili 
stokçuluk yaptığı veya ekonominin 
içinde bulunduğu durumdan dolayı 

fırsatçı yaklaşımlar sergilediği gibi 
asılsız, mesnetsiz, ahlak dışı dedi-
kodular üretilmektedir. Konya iş 
dünyası olarak belirtmek isteriz ki, 
bu tür dedikodular hiç kimseye hiç-
bir şey kazandırmaz. Ancak üreten 
kesimi de tüketici kesimi de tedir-
gin eder, etmektedir de. Dolayısıy-
la halkımızdan bu tür dedikodulara 

itibar etmemelerini rica ediyoruz. 
Zira var ise, tüketiciyi aldatan veya 
ticari ahlaka uymayan herhangi bir 
faaliyet içinde bulunan firmalar, 
ülkemizde bu firmaların şikayet 
edileceği kurumlar bellidir. Cezai 
yaptırımlar kanunla belirlenmiştir. 
Bu süreç dedikodu üreterek yöne-
tilemez, buradan fayda da sağlana-
maz. En sağlıklı yöntem, haksız ka-
zanç elde etme faaliyeti içerisinde 
olan firmalara karşı, kanunların el-
verdiği çerçeve içerisinde hareket 
etmektir. Burada dedikodu yap-
mak suretiyle, işinde ve ticaretinde 
dürüst olan, üreterek şehrimize ve 
ülkemize değer katan firmalarımı-
zın ticari itibarına zarar verilme-
mesi toplumsal bir sorumluluktur. 
Herkesi sağduyulu ve sorumlu 
davranmaya, daha fazla dayanış-
maya, birlik ruhu ile hareket et-
meye davet ediyoruz. Kamuoyuna 
saygıyla duyurulur.”
n HABER MERKEZİ

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa 
Kazım Ünver

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Sarayönü ilçe-
sinde yapımı sürdürülen kız meslek 
lisesi inşaatında incelemelerde bu-
lundu. Önümüzdeki eğitim öğretim 
döneminde hizmete girecek 16 ders-
likli lisenin hayırlı olmasını dileyen 
Başkan Altay, eski kız meslek lisesi-
nin de yıkılarak meydan olarak ilçe-
ye kazandırılacağını söyledi.  Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Büyükşehir Belediye-
si’nin yapımını üstlendiği Sarayönü 
Kız Meslek Lisesi inşaatını yerinde 
inceledi. 16 derslikli lisenin 2,5 mil-
yon liraya mal olacağını ve bölgenin 
önemli bir ihtiyacını karşılayacağını 
kaydeden Altay, Büyükşehir Bele-
diyesi olarak bugüne kadar eğitime 
büyük destek verdiklerini belirterek 
şunları söyledi: “Sarayönü’nün en 
önemli projelerinden birini gerçek-
leştirmek için inşaat faaliyetlerimiz 
devam ediyor. 16 derslikli bir okul 

yapıyoruz. İnşaat son aşamaya geldi 
ve inşallah gelecek dönem çocukla-
rımız buraya taşınacak. Bu projeyle 
çocuklarımız Konya standartlarında, 
bahçesiyle, çevre düzenlemesiyle ve 
binası ile yeni bir liseye kavuşmuş 
olacaklar. Eğitim alanındaki yatırım-
larımız devam edecek.” 

ESKİ OKULUN YERİNİ İLÇEYE 
MEYDAN OLARAK DÜZENLEYECEĞİZ 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, okulun 
tamamlanmasıyla birlikte eski oku-
lun yıkılacağını ve söz konusu yerin 
ilçeye yeni bir meydan olarak hizmet 
vereceğini vurgulayarak, “İlçe mer-

kezinde bulunan kız meslek lisesi-
nin yeni yerine taşınması ile birlikte 
merkezdeki eski bina yıkılacak ve 
orada bir meydan için düzenleme 
yapılacak. Eski okulun yıkılması ile 
birlikte Sarayönümüz yeni bir şehir 
meydanına kavuşmuş olacak” diye 
konuştu.  n HABER MERKEZİ

Büyükşehir’den Sarayönü’ne iki büyük yatırım
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Konya Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR işbirliğinde istihdama katkı sağlıyor. 25 kişi, 
Krom Magnezit Fabrikası bünyesinde çalıştırılmak üzere kurumun yöneticileriyle buluşturuldu

Büyükşehir’den 
istihdam desteği 

Özel sektörde iş arayanlarla iş-
veren arasında köprü vazifesi gö-
ren Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kariyer Merkezi, İŞKUR işbirliğinde 
istihdama katkı sağlamaya devam 
ediyor. Son olarak beden işçiliği, 
kaynakçılık ve dış ticaret elemanı 
gibi meslek branşlarında belediyeye 
başvuran 25 kişi, Krom Magnezit 
Fabrikası bünyesinde çalıştırılmak 
üzere kurumun yöneticileriyle bu-
luşturuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kariyer Merkezi, Çalışma ve İş Ku-
rumu İl Müdürlüğü işbirliğinde özel 
sektörde iş arayanlarla işverenler 
arasında köprü vazifesi görmeye 
devam ediyor. 

Kariyer Merkezi’ne iş aramak 
için başvuranların özellikleri ve ara-
dıkları iş kolları kayıt altına alınarak, 
iş arayanların aradıkları özelliklerle 
karşılaştırılıp vatandaşların yönlen-
dirildiği Kariyer Merkezi, istihdama 
önemli katkıda bulunuyor. Kariyer 
Merkezi’ne başvuranlar; cinsiyetle-
rine, öğrenim durumlarına, engel 
durumlarına, vasıflarına, sahip ol-
dukları sertifikalara, ehliyet bilgile-
rine, iş deneyimlerine ve işverenin 
aradığı özelliklere göre kaydedilip 
uygun iş kollarına yönlendiriliyor.

İŞ ARAYANLARLA İŞVERENLER 
BULUŞTURULUYOR

Son olarak, Konya Krom Mag-
nezit Fabrikası bünyesinde çalıştı-
rılmak üzere beden işçiliği, kaynak-
çılık ve dış ticaret elemanı meslek 
branşlarında çalışmak için Kariyer 
Merkezi’ne başvuran 25 kişi ile fab-
rikanın insan kaynakları yetkilileri 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nde 
buluşturuldu. İş arayanla işverenin 
bir araya geldiği görüşmede iş ara-
yanlara yönelik teknik mülakat ger-
çekleştirildi. Mülakat sonrası şartları 
uyan ve işi kabul edenler fabrikada 
işe başlayacak. 

FİRMA ZİYARETLERİ VE KARİYER 
GÜNLERİ DÜZENLENİYOR

Kariyer Merkezi, her hafta fir-

malara ziyaret düzenleyerek ça-
lışmaları hakkında bilgi verirken 
elemana daha hızlı ulaşılması için 
iş arayanlarla işçi arayanları Bü-
yükşehir Belediyesi’nde buluştu-
ruyor. Merkez, üniversitelerde Ka-
riyer Günleri düzenlenerek çeşitli 
eğitimler verirken deneyim sahibi 
iş adamları ile öğrencileri tecrübe 
paylaşımı programlarında buluştu-

ruyor. 
İSTİHDAM EDİLENLERİN 

ÇOĞUNLUĞU HİZMET SEKTÖRÜNDE
Kariyer Merkezi tarafından bu-

güne kadar işe yerleştirilenlerin bü-
yük çoğunluğu hizmet sektöründe, 
sanayide cnc torna operatörü, gaz 
altı kaynakçısı, beko-loder operatö-
rü, iş makineleri operatörü, döküm-
cü olarak çalışmaya başladı.

Lise mezunları ön muhasebe, 
sekreter, kurye, güvenlik görevli-
si, pazarlamacı, satış temsilcisi gibi 
mesleklerde istihdam edilirken; 
üniversite mezunlarının muhasebe, 
büro çalışanı, halkla ilişkiler elema-
nı, mağaza müdürü, satış temsilcisi 
olarak istihdamına katkı sağlandı.

İş arayan veya eleman arayan-
lara İŞKUR işbirliğiyle hizmet veren 
Büyükşehir Belediyesi Kariyer Mer-
kezi’ne bu yılın ilk 8 ayında 1.581 
başvuru yapıldı.
n ONUR KALKAN 

TSYD Yönetim Kurulu Üyesi, Atiker Konyaspor Külübü As Başkanı ve Merhaba Gazetesi Genel Yayın Yö-
netmeni Recep Çınar’ın oğlu Emre, Merve Şahin ile dünyaevine girdi. Genç çifti sevenleri yalnız bırakmadı  

Merve ve Emre, bir ömür 
mutluluğa ‘evet’ dedi

TSYD Yönetim Kurulu Üyesi, Ati-
ker Konyaspor  As Başkanı, Merhaba 
Gazetesi Genel  Yayın Yönetmeni 
Recep Çınar oğlu Emre’yi evlendir-
di. Rukiye-Ahmet Şahin çiftinin kızı 
Merve ile Fatma- Recep Çınar çiftinin 
oğlu Emre Ramada Plaza Otel’de dü-
zenlenen düğün töreni ile dünyaevine 
girdi. Gerçekleştiren düğün törenine 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Spor Genel Mü-
dürü Mehmet Baykan, Atiker Kon-
yaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Tekvando Federasyonu 
Başkanı Metin Şahin, ASKF Başkanı 
Remzi Ay, Tekvando Federasyonu 
eski genel koordinatörü Ramazan Er-
çin, Konyasporlular Derneği Başkanı 

Ekrem Coşkun,  Atiker Konyaspor Yö-
netim Kurulu Üyeleri, spor, siyaset ve 
iş dünyasından  birçok ismin yanında 
Şahin ve Çınar ailelerin sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. Genç çiftin 
nikahını Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay kıyarken, 
şahitliklerini ise Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan, Atiker Konyaspor 
Kulüp Başkanı  Hilmi Kulluk yaptı.  
Şahin ve Çınar aileleri misafirlerini 
kapıda karşılayarak hayırlı olsun di-
leklerini kabul etti. Düğüne katılan 
misafirler genç çift ile bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirmeyi de  ihmal etme-
di. Yenigün Gazetesi olarak Merve ve 
Emre’ye bir ömür boyu mutluluklar 
dilerken, ailelerini de tebrik ederiz.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dualar ereğin 
önüne yolluk sermek-
tir aslında. Hedefin 
yönünü ve alanını 
belirler, salt isteğe 
yönlendirerek sonuca 
ulaştırır bu yolluklar. 
Bazen geçmişi de et-
kiler ve geleceği de. 
Duanıngücüne inana-
rak içselleştirilmiş bir 
hayat, sahip olduğun 
en önemli değeri “yaşamı” seçtirir 
insana. Çünkü inanır ki büyümenin 
son aşamasında kaliteli bir yaşam 
sürdürürse, acı çekmeden gözleri-
ni yumar bu hayata. Ya da bu aşa-
maya varmadan yaşam yolculuğu-
nun bir süreklilik değilde bir süreç 
olduğunu bilerek iç huzura ulaşma 
amacı olur eylemlerinde.

Yaşam farklı bir süreçtir her in-
san için. Kimine göre cesarettir, ki-
mine göre salt tekdüzelik… Cesa-
ret de riske doğru yol aldırır insanı. 
Risk sonucu gelişen duygusal ve 
akli gelişim, bu yolda hızlı adımlarla 
başarıya götürür bu ruhu. 

Sağlam bir ruh, sevgi ile iç-
selleşmiştir ve başaramamaktan 
korkmadan deneyim için çalışır bu 
yaşamda. Herkesi sever ve herbir 
ruhun bir başka kapının anahtarı 
olduğuna inanır. Bu kapıları iştahla 
açar ve içeri girerek bilmediklerini 
öğrenir. Kendi kapısından giril-
mesine de müsaade eder tabii. 
Sevmediği insan yoktur. Çünkü ki-
şilikleşmişsevgisizlik salt bencilliğe 
götürür insanı. 

Her yaşanmış ya da yaşan-
makta olan hayata, yaşamak de-
nemez.Seçenekler sunar insanlara 
bu benlik doyumunu gerçekleştir-
mesi gereken yaşantı. Kabul ettiğin 
seçenek,kabuğunun içinde sürdü-
rülmekte olan bir hayatda olabilir. 
Diğer bir seçenek ise kabuğunu kı-
rarak büyümenin son aşaması yani 
son nefese kadar özkeşfinigerçek-
leştirip istenç, zeka, istek ve coşu 

ile kabuğa sığmayıp 
güçsüzlüklerinizle ba-
rış içinde dünyaya açıl-
mak da olabilir. 

Yaşam, etkin ya-
şayan canlı varlıkların 
niteliğidir. Unutmaya-
lım yaşadığımız alanı 
çevreleyen kabuğun, 
bir süre sonra oksije-
ni tükenirse nefessiz 

bırakır insanı. Bu da karbondioksit 
içinde boğarak acıya sebebiyet ve-
rir. 

Bu dünyada her canlı acıyı 
mutlaka yaşar. İşte bu kişiler unu-
tuverir acıyı terk etmiş bir dün-
yada yaşadığını sanır. Acının bu 
dünyadaki gölgesinde barındırır 
bedenini. Bazen bu gölgelerden 
geçilsede bu alanlarda yer alan 
toprakları yurt edinmeyelim. Sevgi-
nin ışığıyla bu gölgeleri ışıldatalım 
ki gölgenin karanlığında kalanları 
kurtaralım. Acıya düşenler, kapı-
nızdan girmeye müsaade edin ki 
sevgi hakim olsun yüreğinizde…                                                                                                                                     
   Sevmemeye alışmış bu ruh acıyı 
da sevmez. Ve acıya hapsoldu-
ğunda direkt başkalarını suçlaya-
rak insanların kötü olduğundan 
bahseder. Sevmeyen bireyler değil 
de sevgi ile karılmış duygular yetiş-
tirmek için her bir insanı sevelim 
ve sayalım. Unutmayalım, sevgi 
yerine eğitim kelimesini de kulla-
nabiliriz. Çünkü, eğitim sevgiyle 
bütünleşirse amaca hizmet eder. 

Bedeninizin içinde eğitimci ye-
tiştirin ki neşe, merak, umut, şaş-
kınlık, düş kırıklığı, doğru yaşam 
ve en önemlisi de ölüm hakkında 
bilgiyle donatsın benliğinizi. Olum-
lu ve olumsuz bu kelimeler, bilginin 
uygulanmasını öğretsin duyguları-
nıza. Tek bir bilgiye esir etmeyin 
hayatınızı. Tüm bilgileri içselleşti-
rin, yaşamı tam anlamıyla yaşama-
yı hedefleyelim. Bütün gözyaşlarını 
silip yerine gülümsemeyi getirelim.

YÜREĞİNDEKİ “SEVGİ DOKTORU”NU KEŞFET”

haber@konyayenigun.com
HATİCE AVŞAR

Konya Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde 
özel sektörde iş arayanlarla işverenler arasında köprü vazifesi görmeye devam ediyor.
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Bu yıl 31’ncisi düzenlenen 
Ahilik Haftası ve Esnaf Bayra-
mı kutlamaları Konya’da coşku-
lu etkinliklere sahne oldu. Ahi 
Evran’ın Selçuklu Dönemi’nde 
Konya’da yaşamış olmasının da 
etkisiyle Konya, Ahilik Haftası ve 
Esnaf Bayramı kutlamalarına bü-
yük önem verdi. Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (KO-
NESOB)’un önderliğinde birçok 
kurum ve kuruluşun da katkısıy-
la gerçekleştirilen kutlamalara 
bu yıl farklılıklar da kazandırıldı. 
Yürüyüşle başlayan kutlamalar 
“Esnafın bayramı esnafın içinde 
kutlanır” anlayışıyla ilk kez Ta-
rihi Bedesten Çarşısı’na doğru 
yapılarak Şed Kuşanma töreni 
başta olmak üzere çeşitli etkinlik-
ler burada esnaflarla birlikte ger-
çekleştirildi. Ahilik geleneğinin 
daha geniş kitlelerce anlaşılma-
sının sağlanmasının hedeflendiği 
bu yıl ki programlarla bu hedefe 
ulaşılmış oldu.  Ayrıca kapanış 
programının Kırşehir’de yapılan 
kutlamalarda yılın ahisinin de 
Konya’dan seçilmesi, ahilik kül-
türünün temelinin atıldığı Kon-
ya’nın önemli bir gurur kaynağı 
oldu. Bu yılki Ahilik Haftası ve 
Esnaf Bayramı kutlamalarını ve 
ahilik geleneğini değerlendiren 
KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, Konya’nın ahilik ge-
leneğini sürdüren bir şehir oldu-
ğuna dikkat çekerek, bu anlayışın 
devam edeceğini vurguladı. 

ESNAF BAYRAMI ESNAFIN
 İÇİNDE KUTLANDI

KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak, Ahilik Haftası 
ve Esnaf Bayramı kutlamaları ve 
ahilikle ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Ahi Evran’ın Selçuklu 
döneminde Konya’da yaşadığını 
hatırlatan Karabacak, bu neden-
le ahilik teşkilatının temellerinin 
Konya’da atıldığını söyledi. Kon-
ya’nın bu tarihi mirasından do-
layı Ahilik Haftası kutlamalarına 
önem verdiklerini ve fark oluş-
turmak istediklerinin altını çizen 
Karabacak şöyle devam etti, “Biz 
Konya Esnaf ve Sanatkar Odaları 
Birliği’ne bağlı tüm esnaf odaları-
mızla birlikte bu konuyu bu sene 

daha farklı bir şekilde kutlamak 
gerektiğine inanarak program 
çizdik. Bu sene haftamıza Anıt 
Alanı’na çelenk koyarak başladık. 
Ardından Oda başkanlarımızla 
birlikte Valimiz Yakup Canbolat’ı, 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay’ı makamla-
rında ziyaret ettik. Ahilik Hafta-
sı’nın okul haftasının açılmasıyla 
aynı haftaya denk gelmesi nede-
niyle, daha geniş kitlelere ulaş-
ması için Şed Kuşanma Törenini 
Salı gününe aldık. Konya’da bir 
geleneği değiştirmiş olduk. Daha 

önceleri Anıt Alanı’ndan Konya 
Esnaf Odaları Birliği’ne yürüyüş 
yapılırken biz bu törenlerin es-
nafın içinde kutlanması gerekti-
ğini düşünerek bu sene Alaeddin 
Camii önünden itibaren Tarihi 
Bedesten Çarşısı’na yürüdük. 
Atlı Birliklerimiz, temsili Sultan 
Alaeddin ve Ahi Evran’la birlikte 
yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. 
Vatandaşlarımız da bizlere katıl-
dılar, Ahiliği öğrenmiş oldular. 
Böylece vatandaşlarımız coşkuya 
ortak oldu. Valilik önünde Valimiz 
Yakup Canbolat da bizlere dahil 
oldu ve Tarihi Bedesten Çarşısı 
içerisinde tören alanında coşkulu 
bir program düzenlendi. Bizzat 
tarihten gelen kişilerin temsili 
konuşmaları, insanları farklı bir 
mana iklimine götürdü. Vatan-
daşlarımız ahiliğin ne olduğunu, 
nerede durması gerektiğini bizzat 
yaşadılar. Şed Kuşatma törenimiz 
de orada gerçekleştirildi. Esnaf 
teşkilatı gerektiği zaman cihada 
çıkar, gerektiği zaman da esnaflı-
ğa ve zanaatkarlığa devam eder. 
Onların temsilcileri de biziz. Bunu 
göstermiş olduk ve coşkuyla oldu. 
Bereket duası yapıldı. Namaza ge-
çildi. Burada Hatm-i Şerif okundu. 

Program ahi helvası ve ahi şerbe-
ti dağıtımıyla da devam etti. Bu 
da vatandaşlarımız tarafından ilk 
defa görüldü. Esnafın bayramını 
esnafın içinde kutladık. Vatanda-
şa da bunu göstermemiz gereki-
yordu. Yine devam eden günlerde 
esnaf odalarımız farklı bölgelerde 
aşure ikramında bulundu. Ecdat 
Parkı içerisinde oluşturulan tarihi 
mekan içerisine bitmeyen yüz tut-
muş birçok meslek dallarımızdan 
temsilciler konuşlandırıldı. Oda 
başkanlarımızın katkılarıyla açılan 
farklı stantlarla vatandaşlarımızla 
biraraya geldik. Odalarımız bura-
ya sahip çıktı. Orada ahiliğin ne 
olduğunu yine orada vatandaşla-
rımıza göstermiş olduk. Bitmeye 
yüz tutmuş meslek dallarının as-
lında bizim kültürümüz olduğu-
nu vatandaşlarımız görmüş oldu. 
Cuma günü tüm camilerimizde 
esnaflık ve sanatkarlık bilinciyle 
alakalı hutbeler okutuldu, vatan-
daşlarımızın bilgilenmeleri sağ-
landı.”Ayrıca Başkan Karabacak 
bu yıl kutlamalarda ilk defa bir 
de çalıştay düzenlediklerini, bu 
çalıştayın önümüzdeki yıllarda da 
devam etmesini arzuladıklarını 
söyledi. 

KONYA İLKİ BAŞARDI
Tüm Türkiye’de yapılan kutla-

maların Kırşehir’de sona erdiğini 
dile getiren Başkan Karabacak, 
burada yılın ahisinin seçildiğini 
söyledi. Bu yıl kutlamalarda yılın 
ahisinin ilk defa Konya’dan seçil-
mesinin gururunu yaşadıklarını 
dile getiren Karabacak, “31 yıldır 
kutlanan bir resmi hafta olan Ahi-
lik Haftası, tüm Türkiye’de kutla-
nıyor ve Kırşehir’de son buluyor. 
Orada her yıl yılın ahisi seçiliyor. 
Konya bugüne kadar hiç yılın ahi-
si çıkaramamış. Halbuki kültürün 

başkentinden bahsediyoruz. Bu 
sene bunun da gururunu yaşa-
dık. İlk defa Konya yılın ahisini 
çıkardı. Kırşehir’de yapılan ödül 
töreninde anons Konya olarak ya-
pıldı, oradaki o gururumuzu hep 
beraber yaşadık. Cumhurbaşka-
nı Yardımcımız Fuat Oktay Bey 
ödülü taktim etti ve haftayı ödülle 
ve üretmiş olduğumuz tahinleri 
oraya gelen protokole dağıtmak 
suretiyle Konya’nın haklı galibi-
yetini göstermiş olduk” ifadelerini 
kullandı. 

‘YILIN AHİSİ ÖRNEK 
TEŞKİL EDİYOR’

Ahiliğin önemine vurgu yapan 
Başkan Karabacak, ahiliğin önem-
li kriterlerinin olduğunu söyledi. 
Konuyla ilgili Karabacak sözlerine 
şöyle devam etti, “Ahinin krite-
ri olmalı. Etrafça değer görülen 
insan olmalı. O yörenin önde ge-
len vurgusunu ortaya koyduktan 
sonra bugüne kadar yetiştirmiş 
olduğu kalfa çırak sayısı, usta sa-
yısı ve bugüne kadar yaptığı işten 
dolayı herhangi bir hileli ürüne 
rastlanılmaması. Dürüstlüğü, ka-
natkarlığı, cömertliği, biz duygu-
sunu ortaya koyması. Vatanı ve 
milleti için yapmış olduğu ve et-
rafınca da bilinen durumlar da söz 
konusu. Bunların tümü ahilik için 
bir kriter. Ustalarımız birinciliği 
Konya’nın aldığını gördü, bundan 
sonra ustalarımızın da bu konu-
daki rekabeti artacaktır diye dü-
şünüyorum. Yılın ahisi seçilen Os-
man amca bir örnek teşkil ediyor. 
Ahinin işi Hakk kapısıdır. Burada 
hürmetinizi gerçekleştireceksiniz, 
samimiyetinizle üreteceksiniz ve 
kazancınızı helal yolla kararında 
harcayacaksınız. Bizdeki temel 
ilke helal kazanç olacak. Cömert 
olacaksınız. Bunların hepsi lafta 
olmayacak. Bunlar vurgu yapma-
mız gereken şeyler. Bugüne kadar 
Konya esnaf ve sanatkarımızla 
gurur duyduk anlatırken övünçle 
anlattık. Yanlışımız varsa da ken-
di içimizde düzeltme gayretinde 
olduk. Konya bu kültürü yaşama-
ya ve yaşatmaya devam edecek.” 
n HASAN AYHAN / 
ABDULLAH AKİF SOLAK

“Esnafın bayramı esnafın içinde kutlanır” anlayışıyla Ahilik Haftası etkinlikleri ilk kez Tarihi Bedesten Çarşısı’na doğru yapıldı. Ahiliğin temelinin 
Konya’ya dayandığını belirten KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Konya bu kültürü yaşamaya ve yaşatmaya devam edecek” dedi

‘Ahilik kültürünü yaşatacağız’

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak Yılın Ahisi ilk defa Konya’dan seçildi.



Diyetisyen Beyza 
Vural Öten, mevsim 
geçişinde dengeli 
beslenerek hem vü-
cudun temizlenebi-
leceğini hem de kışa 
vücut direncinin güç-
lenerek girilebileceği-
ni söyledi. 

Medicana Konya 
Hastanesi diyetis-
yenlerinden Beyza 
Vural Öten, sonba-
har aylarında sağlıklı 
beslenerek şifa bu-
lunabileceğine dik-
kat çekerek, “Yazı 
uğurlayıp sarı turun-
cu renklere merhaba 
dediğimiz günlerdeyiz. Sıcak 
günler, tatiller, okulların kapalı 
olması gibi bir sürü nedenlerle 
yazı dengesiz beslenerek geçir-
miş olabilirsiniz. Bu mevsim ge-
çişinde dengeli beslenerek hem 
vücudunuzu temizleyebilir hem 
de kışa vücut direncinizi güç-
lendirerek hazırlanabilirsiniz. 
Tezgâhlarda meyvenin ve seb-
zelerin en zengin olduğu bu dö-
nemde bol bol sebze tüketerek 
antioksidan, vitamin mineral-
lerden ve liften zengin gıdalarla 
şifa bulabilirsiniz” dedi. 

Soğuk algınlığı grip gibi 
hastalıklara sık yakalandığımız 
mevsime yaklaştığımızı vurgu-
layan Öten, “Ne zaman ne kadar 
sıklıkta bu hastalıklara yakala-
nacağımızı bilmiyoruz. Bu ne-
denle tam da bu aylarda bağı-
şıklık sistemimizi güçlü tutmaya 
başlamanın tam zamanı. Yeterli 
ve dengeli beslenme, egzersiz, 
düzenli uyku, vücut direncini 
korumak için dikkat edilmesi 
gerekenler. Yeterli ve dengeli 
beslenmeyi sağlarken mevsimi-
ne uygun meyve ve sebzeleri 
tüketmeye dikkat etmek gereki-
yor” diye konuştu. 

Diyetisyen Beyza Vural Öten, 
sağlıklı beslenmek için alışveriş 
listesine eklenmesi gerekenleri 
ise şöyle sıraladı:  “Brokoli: Bol 
miktarda sulforafan içeriyor. Bu 

madde en güçlü kanser savaş-
çısı, kansere yol açan moleküler 
hasara karşı hücreleri koruyor. 
Ayrıca yapılan çalışmalar so-
nucu kalp damar hastalıklarına 
karşı koruyucu, antioksidan ve 
diyabet komplikasyonlarını ön-
leyici etkileri de bulunmuştur.  
Lahana: Kırmızı, beyaz ya da 
Brüksel lahanası sahip oldukları 
kükürtlü bileşenler ile sağlığımı-
za oldukça faydalı. Folik asit, C 
vitamini, K vitamini, kalsiyum, 
selenyum gibi sağlığımızı olum-
lu etkileyen vitaminlerden ve 
antioksidan maddelerden zen-
gindir. 

Kereviz: Baskın kokusu ne-
deniyle çok da hoşlanmıyor ola-
bilirsiniz ancak bu besini antik 
çağda Hipokrat hastalarına tav-
siye etmiş. Maydanozgillerden 
kokulu ve otsu bir bitki. Damar 
duvarındaki kasları gevşeterek 
tansiyon düşürmeye yardımcı-
dır. 

Pırasa: Soğan ve sarımsaklar 
aynı aileden ama faydası onlar 
kadar bilinmiyor. Lif içeriği ne-
deniyle kolesterolü düşürür ve 
bağırsak hareketlerini düzenler. 
İçerdiği flavanoitler ve kükürtlü 
bileşenler sayesinde kanser ko-
ruyucudur. Ayrıca buharda pişi-
rerek tüketildiğinde kan şekerini 
düşürmede de etkilidir.”
n İHA 

28 EYLÜL 20186 HABER 

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobil, şa-
rampole takla attıktan sonra alev alev yandı. 
Otomobil sürücüsü kazadan hafif yaralı 
olarak kurtuldu.  Kaza, Aksaray-Konya Ka-
rayolunun 60’ıncı kilometre Bozcamahmut 
Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Konya’dan Aksaray istikametine 
seyreden Emre P. (43) idaresindeki 06 FED 
32 plakalı otomobil, Bozcamahmut mev-
kiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole 
takla attı. Kaza sonrası sürücü hafif şeklide 
yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırı-
larak tedavi altına alındı. Kazada hurdaya 
dönen otomobil ise bir süre sonra yanmaya 
başladı. Yangın sonrası otomobil, kullanıla-
maz hale geldi.  n İHA 

Konya’da bir parkın demir korkuluklarına 
çarpan ve otomobilinde uyuyakalan alkol-
lü sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla 
çıkartıldı.  Ufuk U. idaresindeki 42 ABP 
934 plakalı otomobil, merkez Selçuklu 
İlçesi Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Hoca 
Caddesi’ndeki Kanyon Parkının demir 
korkuluklarına çarptı.  Otomobilin camını 
kıran itfaiye ekipleri kapıyı açtı ve sürücü-
yü uyandırdı. Alkollü olduğu belirlenen ve 
olay yerinde bekletilen ambulansa güçlük-
le bindirilen Ufuk U, alkol tespit cihazı ile 
ölçüme izin vermedi. Sürücüye, 4 bin 887 
lira ceza yazıldı.  n AA

Önce takla attı,
sonra yandı 

Kaza yapan alkollü
sürücü uyuyakaldı 

Kulu ilçesinde patates yüklü kamyonların çarpışması 
sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 
Kaza sonrası kabinde sıkışan şoförlerden biri, itfaiyenin 
yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.  
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kulu Makas Kavşağı ya-
kınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray 
istikametinden Ankara yönüne giden Arif K. idaresindeki 
68 HK 807 plakalı patates yüklü kamyon, aynı yönde se-
yir halinde olan Ahmet B. idaresindeki 50 UE 752 pla-
kalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın 
şiddetiyle kamyonlardan bir devrilirken, kasalarda bulu-

nan patatesler yola saçıldı. Her iki kamyon sürücüsünün 
yaralandığı kazada, sürücülerden Arif K. hurdaya dönen 
kabinde sıkıştı. Kaza ihbarının ardından olay yerine itfa-
iye, jandarma ve ambulans sevk edildi. Ankara ve Kulu 
ilçesinden olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yak-
laşık bir saat süren çalışmasının ardından sürücü Arif K., 
sıkıştığı yerden kurtarılarak Ankara’ya sevk edildi. Yaralı-
lardan Ahmet B. ise Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda oluşan 
uzun kuyruk, kamyonların bulundukları yerden kaldırıl-
masıyla normale döndü.  n İHA 

Kamyonlar çarpıştı: 2 kişi yaralandı 

Durdurmak istedikleri otomobilin sürücüsünün aracı üzerlerine sürmesi sonucu kaza yapan Yu-
nus timindeki 2 polisin tedavileri sürüyor. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı 

Aracı polislerin üzerine 
sürdü; 2 polis yaralandı

Şüphe üzerine bir otomobili dur-
durmak isterken, sürücünün aracı 
üzerlerine sürmesi sonucu motosik-
letle ağaça çarparak yaralanan Yu-
nus timindeki İsmail Yalçın (33) ile 
Onur Gözübüyük’ün (26) tedavileri 
sürüyor. Yalçın’ın hayati tehlikesinin 
sürdüğü belirtildi. Polis, kaçan sürü-
cünün yakalanması için çalışmaları-
nı sürdürüyor.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Küçük Kum-
köprü Caddesi üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre, Asayiş Şubesi’ne 
bağlı Yunus timlerinde görevli polis-
ler İsmail Yalçın ve Onur Gözübü-
yük, 42 A 4832 plakalı motosiklet ile 
devriye görevi yaparken, plakası he-
nüz belirlenemeyen beyaz renkli bir 
otomobili şüphe üzerine durdurmak 
istedi. Sürücü ‘dur’ ihtarına uyma-
yıp kaçınca, polisler takibe başladı. 
Kovalamaca sırasında motosikletin 

kullanan polislerden İsmail Yalçın, 
otomobilin önünü kesmek istedi. 
Ancak sürücü, aracı yanından geçen 
motosikletin üzerine sürdü. Yalçın, 
karşı yönden gelen otomobile çarp-
mamak için manevra yaptı. Kontrol-
den çıkan motosiklet, kaldırımdaki 
ağaca çarparken, kazada polisler 
İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur 
Gözübüyük yaralandı. Diğer polisle-
rin ihbarıyla olay yerine polis ve sağ-

lık ekipleri sevk edildi.
Yaralı polisler Yalçın ve Gözü-

büyük, olay yerinde yapılan ilk mü-
dahalelerinin ardından ambulans-
larla Konya Numune Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedaviye alındı. Polis 
memuru İsmail Yalçın’ın hayati teh-
likesinin devam ettiği belirtildi. Poli-
sin, meslektaşlarının yaralanmasına 
neden olan sürücüyü yakalamak için 
çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
n AA

Kışa vücut direnci 
güçlü olarak girin 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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500 bin lira değerinde kablo 
hırsızlığı yaptığı iddia edilen 8 kişi-
den 3’ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri, kent merke-
zinde farklı tarihlerde kablo hırsızlı-
ğına karışan şüphelileri yakalamak 
için çalışma başlattı. Ekipler, trafik 
ve MOBESE kameralarından hır-
sızlık amacıyla kullanıldığını tespit 
ettiği sahte plakalı aracı takibe aldı.

Yapılan teknik takibin ardından 
gerçek plakasına ulaşılan minibü-
sün Kıymet Ö’ye (32) ait olduğu 
belirlendi. Operasyon için harekete 
geçen polis, merkez Karatay ilçesi 
Başak Mahallesi’ndeki bir adrese 
baskın düzenledi. Operasyonda, 
500 bin lira değerinde kablo hırsız-
lığı yaptığı iddia edilen zanlılar Kıy-
met Ö. (32) ile Aydın Ö. (53), Turgay 
Ö. (24), Güllüşah Ö. (45), Ekrem Ö. 
(24), Tuğrul Ö. (31), Yakup Ö. (25) 
ve Seyhan Ö. (31) gözaltına alındı. 
Evde yapılan aramada, ikisi kurusı-
kı olmak üzere 5 tabanca, 5 tüfek, 
bu silahlara ait çok sayıda mermi, 
çelik yelek, demir kesme makasları, 
bıçak, sahte plaka, testere ve 250 
gram esrar ele geçirildi. Emniyete 
götürülen şüphelilerden Güllüşah 
Ö, Seyhan Ö. ve Tuğrul Ö. ifadele-
rinin ardından serbest bırakıldı, 5 
kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler-
den Ekrem Ö, adliyeye sevk edildiği 
sırada kendisini görüntüleyen basın 
mensuplarına; “Çek çek iyi çek. 25 
yıl cezam var. Konya’yı soymuşuz.” 

dedi. Diğer bir şüpheli ise “Ben 
suçsuz günahsızım.” diye konuştu. 
Ekrem Ö, Yakup Ö. ve Aydın Ö. çı-
karıldıkları mahkemece tutuklandı, 

Turgay Ö. ve Kıymet Ö. adli kontrol 
kararıyla serbest bırakıldı. Zanlılar-
dan Ekrem Ö’nün, poliste 23 suç 
kaydının bulunduğu ve 3 farklı suç-

tan aramasının bulunduğu, Yakup 
Ö. ve Aydın Ö’nün ise 4 suç kaydı-
nın olduğu öğrenildi.
n AA

500 bin lira değerinde kablo çaldılar 

Diyetisyen Beyza Vural Öten
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Otobüslerde emniyet kemerine dikkat çekildi
İçişleri Bakanlığının 100 günlük 

eylem planında yer alan ölümlü ve 
yaralanmalı trafik kazalarının azaltıl-
masına yönelik çalışma kapsamında 
şehirlerarası otobüslerde emniyet ke-
merinin takılmasının önemini vurgula-
yan kamu spotu yayınlamaya başladı.  
Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları-
nın azaltılması gibi maddelerin bulun-
duğu İçişleri Bakanlığının 100 günlük 
eylem planında yer alan “Bu yolda hep 
birlikteyiz” kampanyası kapsamında 
Konya’da otobüs firmaları Bakanlığın 
kamu spotunu otobüs koltuklarında 
yer alan ekranlarda yayınladı. Konya 
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin de yer aldığı uygulamada 
şehirlerarası yolculuk yapan bir otobüs 
firmasına ait otobüsün yolcu koltuk-
larının arka kısmında bulunan ekran-
larda Bakanlığın videosu gösterildi. 
Ekranlarda kamu spotunu izleyen yol-
cular uygulamadan memnun oldukla-

rını belirtti. Uygulamayla ilgili bilgi ve-
ren Konya Trafik Şube Müdürlüğünde 
görevli polis memuru Mücahit Uçar 
“İçişleri Bakanlığımızın trafik kazala-
rının azaltılmasına yönelik uygulama-
ya koyduğu 100 günlük eylem planı 
kapsamında Emniyet Genel Müdür-
lüğümüz emniyet kemerinin önemini 
vurgulayan spot film çekmiştir. Bu 
spot film şehirlerarası yollarda yolcu 
taşımacılığı yapan otobüs firmalarına 
dağıtılarak bütün otobüslerde bu fil-
min seyrettirilmesi ve emniyet kemeri 
konusunda yolcuların bilgilendirilme-
si sağlanarak kazalarda can kaybının 
ve yaralanmaların önüne geçilmesi 
amaçlanmaktadır” dedi. Konya Ga-
rajlar Şube Müdürü Ömer Lütfi Ersöz 
ise, “İçişleri Bakanlığının 100 günlük 
eylem planında Türkiye’de kazaların 
genel anlamda azaltılması ve kazalar-
da yaralılarında tabi ki asgari seviyeye 
indirilmesi konusunda yapmış olduğu 

çalışmalar neticesinde emniyet ke-
meri kullanmanın önemini anlatan 
bir kamu spotu yayınlamıştır. Bunun 
uygulamasını da Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü ekipleri ve otogarda-
ki otobüs firmalarının da destekleriyle 
beraber Konya Büyükşehir Belediye-
si olarak bu etkinliği gerçekleştirdik. 
Emniyet kemeri sonuçları itibariyle 

baktığımız zamanda görmekteyiz ki 
bu zamana kadar gerçekleşmiş somut 
kazalarda emniyet kemeri takanların 
kurtulma oranı yüzde 70-80’lerdedir. 
Bu yönüyle şirketlerimizin bu verdiği 
desteğe ve İçişleri Bakanlığının bu uy-
gulamasına şükranlarımı sunuyorum. 
İnanıyorum ki bu alınan tedbirler ka-
zaların daha çok azalmasına yaralı ve 
ölülerin de inşallah daha çok asgari 
seviyeye inmesine vesile olacaktır” 
ifadelerini kullandı. Konya Otobüs ve 
Yazıhaneciler Odası Başkan vekili Os-
man Nevzat Ünsal ise, “Yapmış oldu-
ğumuz bu uygulama tüm vatandaşla-
rımızın seyahatleri boyunca her türlü 
trafik kazalarında hayatlarını kurtaran 
bir uygulamadır. Tüm yolcularımızın 
otobüs içerisindeki emniyet kemerleri 
takmaları hem kanuni bir sorumluluk 
hem de kendi hayatları ve aileleri için 
çok doğru bir karardır” diye konuştu.
n İHA

Hadim ilçesinde ikamet eden 
26 yaşındaki Ethem Hüseyin Yüce, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı’nın Genç Çiftçi Projelerinin 
Desteklenmesi Projesi çerçevesin-
de kendisine ait arazide yumurta 

tavukçuluğu çiftliği kurdu.  Aldığı 
destekle otomatik yemlik, suluk, ay-
dınlatma, folluk ve fan gibi makine 
ekipmanlarının yanı sıra kümes in-
şaat giderlerini de karşılayan Yüce, 
üretime başladı.  Yüce, genç girişim-

cilere örnek olmak ve bölge ekono-
misine katkı sağlamak amacıyla bu 
çiftliği kurduğunu söyledi. Çiftliğin 
açılışına Hadim Kaymakamı Osman 
Kural, Hadim Belediye Başkanı Ah-
met Hadimioğlu, AK Parti Hadim 

İlçe Başkanı Saffet Duran, AK Parti 
Kadın Kolları Başkanı Gülsüm İlhan, 
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Erol İşcan ve çok sayıda vatan-
daş katıldı.
n HABER MERKEZİ

EB Mimarlık, hayalleri
gerçeğe dönüştürecek

Türkiye Harp Malulü 
Gaziler’den aşure ikramı

Çukurova Üniversitesi Mimar-
lık Fakültesi’nde eğitim hayatını 
tamamlayan ve daha sonra sek-
törde birçok projeye imza atan 
Ebru Büyüköz, ofisini Meram’da 
açtı.  İç mimarisi konusunun gü-
nümüzde çok önemli noktalara 
geldiğini ifade eden Mimar Ebru 
Büyüköz, “Görsellik günümüz-
de büyük bir anlam ifade ediyor. 
Hemen hemen her alanda görsel 
bir bütünlüğün ve uyumun ol-
ması gerektiğini düşünen insan 
sayısı arttıkça hayatımızın büyük 
bir kısmını geçirdiğimiz mekân-
larda da görsel açıdan estetik bir 
dokunuş arıyoruz. İç mimarlık ise 
yaşadığımız ya da ziyaret ettiğimiz 
mekânlarda anlamlı dokunuşlar 
meydana getirmek adına büyük 
bir değişimin ve yenilenmenin ad-
resi oluyor. EB İç Mimarlık olarak; 
ortamları daha yaşanılır kılan ve 
anlamlı bir bütünlük ile buluştu-
ran, en ince detaylara varıncaya 
kadar düşünerek hayalleri ger-

çeğe dönüştürmeye çalışıyoruz” 
dedi.

Özellikle sosyal alanlar, ticari 
mekânlar, konutlar ve daha pek 
çok alanda anlamlı dokunuşlar su-
narak ortamlara renk kattıklarını 
ifade eden Mimar Ebru Büyüköz,  
mekânlarda her dokunuşa özel bir 
anlam ve güzellik yükleyen bu ça-
lışmalar neticesinde amaca hitap 
eden, işlevsel ancak bir o kadar 
da görsel anlamda başarılı alanlar 
meydana getirdiklerini ifade etti.

Mekanlara renk katacak uygu-
lamaların İç Mimarın hayallerine 
ve bakış açısına bağlı olduğunu 
dile getiren Büyüköz, “EB İç Mi-
marlık olarak, birbiriyle uyumlu 
ve fark yaratan tasarımlar yap-
maya çalışıyoruz. Hem bizim hem 
de müşterinin yapılan çalışmadan 
etkilenmesini hedefliyoruz. Bu-
nun için de hayalleri zorlamak ve 
değer katacak dokunuşlar yapma-
mız gerekiyor” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

15’inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali’nde, İspanyol müzisyen Arianna Savall 
sahne aldı. Konya’da eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler de konsere yoğun ilgi gösterdi

İspanyol müzisyen 
Konya’da sahne aldı

Hazreti Mevlana’nın 811’inci 
doğum yılı etkinlikleri kapsamın-
da düzenlenen “15’inci Konya 
Uluslararası Mistik Müzik Festi-
vali”nde, İspanyol müzisyen Ari-
anna Savall sahne aldı.

Konya Valiliği ile Kültür ve 
Turizm İl Müdürlüğünce organize 
edilen festivalin 7’nci gününde, 
Mevlana Kültür Merkezi Sultan 
Veled Salonu’nda müzikseverler-
le bir araya gelen Arianna Savall, 

İspanyolca seslendirdiği şarkıları-
nı dinleyicilerin beğenisine sun-
du.

Konserde ayrıca klasik ke-
mençe icracılarından Derya Tür-
kan ile önemli ses icracılarından 
Ahmet Çalışır da yer aldı.

Çok sayıda yerli ve yabancı 
turistin yanı sıra Konya’da eğitim 
alan yabancı uyruklu öğrenciler 
de konsere yoğun ilgi gösterdi. 
İsviçre’nin Basel kentinde mü-

zisyen Katalan bir ailede dünyaya 
gelen Savall, ilk kez 2000 yılında 
Basel tiyatrosunda barok bir ope-
rada şarkı söyledi.

Festivale şu ana kadar 47 ül-
keden 133 grup ile yüzlerce sa-
natçı katıldı. Bu yıl 15’incisi dü-
zenlenen festivale Özbekistan, 
Azerbaycan, Afganistan, İran, 
Irak-Kerkük, Fas, Lübnan, İspan-
ya ve Türkiye’den sanatçı ve mü-
zik toplulukları katılıyor. 

Festival kapsamında Mevlana 
Kültür Merkezi Sultan Veled Salo-
nu ve Selçuklu Kongre Merkezi’n-
de düzenlenecek diğer konser-
lerde 28 Eylül’de Zabit Nebizade 
(Azerbaycan), 29 Eylül’de Konya 
Türk Tasavvuf Müziği Toplulu-
ğu ve Munojot Yo’lchiyeva (Öz-
bekistan), 30 Eylül’de Alimoğlu 
“Ruhun Dansı” Topluluğu sahne 
alacak.
n AA

Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimler Derneği 
Konya Şubesi, Muharrem ayı mü-
nasebeti ile aşure dağıttı. Dernek 
binasında düzenlenen programa 
şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra 
AK Parti Konya Milletvekili Tahir 
Akyürek ve AK Parti İl yönetim 
kurulu üyeleri katıldı. Hacı Veyis 
Cami İmam Hatibi Mehmet Ce-
viz ve müezzin Hasan Erdoğan 
tarafından yapılan Kuranı Kerim 
tilaveti ve hatim duasının akabin-
de dağıtımı yapılan aşurenin aka-
binde konuşan Dernek Başkanı 
Süleyman Ege, ‘’Her yıl geleneksel 
olarak muharrem ayında derneği-
mizde aşure ikramında bulunuyo-
ruz. Birlik ve beraberliğin, bere-

ketin sembolü olan bu ayda sevgi, 
saygı ve kardeşliğin daim olmasını 
diliyor, bu vatan için şehadet şer-
betini içen tüm şehitlerimizi ve 
ebediyete intikal eden gazilerimizi 
rahmet ve minnetle yad ediyoruz” 
dedi. Programa katılan AK Parti 
Konya Milletvekili Tahir Akyürek 
ise dernek üyeleri ile güncel konu-
larda sohbet ederek şehit aileleri 
ve gazilerin sorunlarını dinledi.

Program sonunda derneğe 
yapmış olduğu katkılarından ve 
örnek çalışmalarından dolayı Hacı 
Veyis Cami İmam Hatibi Mehmet 
Ceviz’e Dernek Başkanı Süleyman 
Ege tarafından teşekkür plaketi 
takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Hibe desteğiyle tavuk çiftliği kurdu

Ömer Lütfi Ersöz
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 

Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

* BAY PAKETLEME ELEMANI
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

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

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

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

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

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

0332 346 10 01

ATSANLAR MOTORLU ARAÇLAR 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

* BAY SATIŞ DANIŞMANI  
* BAY SATIŞ DESTEK
  ELEMANI
* AŞÇI

ALINACAKTIR.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 
88 76

Asgari Ücret + Sigorta + Yemek

Müracaat: 0 533 471 90 20

Bitmekte olan otel 
inşaatımızın oda ve 
genel temizlikleri 

için 45 yaş altı
BAYAN TEMİZLİK 

PERSONELİ 
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYORELEMAN 
ARANIYOR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

3 KAPORTACI
3 BOYACI 
3 OTO TAMİRCİ (VASIFLI)

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

Tel: 0 543 874 22 54

ÇAVUŞOĞLU
Hasar Onarım Merkezi

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

Firmamızda çalıştırmak üzere,

3 Dış Ticaret Bölümü Lise veya Üniversitenin ilgili 
bölümlerinden mezun,
3 İngilizceyi anlayabilen ve konuşabilen,
3 Askerlikten muaf yada tecilli
3 İletişimi ve diksiyonu düzgün,
3 Takım çalışmasına yatkın,
3 En Az B Ehliyetine sahip,
3 Dış Ticaret Satış ve Pazarlama Bölümü için İş 
Arkadaşı aranmaktadır.
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ELEMAN ARANIYOR
PREFABRİK BETON ELEMANLARI ÜRETİMİ YAPAN TESİSİMİZİN
BAKIM ATÖLYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

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

ALINACAKTIR.

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

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE MEVCUT İMALAT 
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

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

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

SEZERSAN AMBALAJ

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

Müracatlar  şahsen  firma adresine yapılacaktır.

‘Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri’ etkinlikleri büyük coşkuyla başladı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Şehrimi-
zin yemeklerini, ceddimiz’den bize intikal eden muhteşem mirasın damak zevkini, yaşatmak ve yansıtmak öncelikli amacımızdır” dedi

‘Ateşbaz Veli bize ışık oldu’
Hz. Mevlana’nın aşçısı 

Ateşbâz-ı Veli’yi anmak adı-
na Meram Belediyesi tarafın-
dan organize edilen ‘Ateşbaz 
Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü 
Günleri’ etkinlikleri, Mevlana 
ile Ateşbaz-ı Veli türbelerinde 
edilen dualar ve ‘Kazan Açma 
Merasimi’ ile başladı. İlk ziyaret 
Mevlana Müzesi’ne gerçekleşti-
rildi. Mutfak Günlerinin yerli ve 
yabancı davetlileri ile programı 
takip eden yerel ve ulusal basın 
temsilcileri, Mevlana Müzesin-
de okudukları duanın ardından 
Ateşbaz Veli’nin Türbesine geç-
tiler. Burada okunan Kur’an-ı 
Kerim’in ardından programa 
geçildi. Açılış programına AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Meram Kaymakamı Resul 
Çelik,  Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı, KOSKİ 
Genel Müdürü Ercan Uslu, AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Mus-
tafa Dolular, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Önder Kutlu, Tüm Restoranlar 
ve Turizmciler Derneği (TÜRES) 
Genel Başkanı Ramazan Bingöl, 
İl Müdürleri, Muhtarlar ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. 

“YEMEKTEN KASIT, İBADET VE 
TAATIN DEVAMIDIR” 

Son dönemlerde gastrono-
miye ilginin oldukça arttığını ha-
tırlatan Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, yeme içme kültürü-
nün ulusların hem yaşam biçim-
lerini ortaya koyduğunu hem de 
onlar hakkında önemli ipuçları 
verdiğini söyledi.  Dünyada adı-
na ilk türbe yapılan aşçı olma 
özelliği taşıyan Ateşbaz Veli’nin, 
Mevlevî zarafetini taşıyarak ya-
şamış gönül erlerimizden bir 
tanesi olduğuna dikkat çeken 
Başkan Toru, “Öncelikli olarak 
tabii ki, şehrimizin yemekleri-
ni, ceddimiz Selçuklu’dan bize 

intikal eden muhteşem mirasın 
damak zevkini, elbette yansıt-
mak amacımızdır; ancak asıl 
önemli olan ne yediğiniz ve ye-
diklerinizin enerjisini nerelerde 
harcadığınızdır. Ateşbaz Veli, 
bizi bu tefekkürü yapmaya zor-
lamaktadır.  Konya’dan dünyaya 
yayılan Mevlevihaneler, helal rı-
zıkları matbahlardan canlara su-
narken; yemekten kastın, ibadet 
ve taatın devamının sağlanması 

için olduğunu vurgulamışlar-
dır” diye konuştu. Matbah yani 
mutfağın, Mevlevî kültüründe 
salt bedenin değil ruhun da gı-
dalandığı ilk yer olduğunu ifade 
eden Başkan Toru, sözlerini şöy-
le sürdürdü ; “Matbah; nefisle-
rin emellerini çoğaltan yer değil 
nefislerin terbiye edildiği, nok-
sanların tamamlandığı bir yer ol-
muştur.  Konya gibi kültür doku-
sunun yüksek olduğu ve kadim 
medeniyetlerin izlerini taşıyan 
bu şehrin yemekleri de elbette 
şanına yakışır olmalıdır. Ancak 
asıl önemli nokta, yemeğin bizi 
yoldan çıkaran değil yola getiren 
anlayışın hâkim olmasıdır. Bu-
nun için, Ateşbaz Veli Aşçı Dede 
Mutfak Kültürü Günleri ismiyle 
yola çıktık. Ateşbaz Veli, bize yol 
gösterdi, ışık oldu.”

“EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ, 
KÜLTÜRÜMÜZ” 

Konya’nın mutfak kültürünü 
en iyi şekilde yansıtan progra-
mı gerçekleştirenlere teşekkür 
etmek istiyorum” diyerek sözle-

rine başlayan AK Parti Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular ise 
“Her toplumun bir yemek kül-
türü vardır. Bizim kültürümü-
zün en önemli yemek ve sofra 
kültürünü Ateşbaz’da görmek 
mümkün. Bu kültürü tüm dün-
yaya tanıtmak için düzenlenen 
bu etkinlik çok değerli. Hedefine 
ulaşacağından şüphemiz yok” 
diye konuştu.

Son olarak kürsüye gelen 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Ateşbaz Veli Aşçı Dede 
Mutfak Günleri etkinliğini ‘Ka-
dim medeniyetimizin izlerini 
arama hareketi’ olarak nitelen-
dirdi. Medeniyetimizi gün yüzü-
ne çıkarmak adına yıllardır emek 
verdiklerini söyleyen Angı, Me-
ram Belediyesi’nin son dönem-
de bu güzellikleri yeniden ortaya 
çıkarmak adına büyük gayret 
gösterdiğini kaydetti.  Konuş-
maların ardından ‘Kazan Açma 
Merasimi’ne geçildi. Misafirlere, 
kazanlarda pişen Tekke Pilavı 
ikram edildi.   n HABER MERKEZİ

Fatma Toru 
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‘Modern yapılaşma tabiat ile içiçe yükseliyor’
Türkiye’ye örnek olan ödüllü 

kentsel dönüşüm projeleri ve ilçe-
ye kazandırdığı modern tesisler ile 
Karatay’ı her geçen gün daha da 
ileriye taşıyan Karatay Belediyesi; 
yeşil alanıyla, parkları ve bahçeleri 
ile modern yapılaşmayı doğa ile iç 
içe yükseltiyor. 

Karatay’a kazandırdığı 4,5 Mil-
yon m² yeşil alan ile kişi başına 
düşen yeşil alanı miktarını sürekli 
yükselten Karatay Belediyesi, oluş-
turulan yeşil alanların yaşatılması 
için de yoğun bir çalışma gerçek-
leştiriyor. Karatay Belediyesi Aslım 
Ormanı’nda 2472000 (İki Milyon 
Dört Yüz Yetmiş İki Bin) m2’lik 
alanda, 22 Bin 5 yüz iğde olmak 
üzere 84.834 (Seksen Dört Bin Se-
kiz Yüz Otuz Dört) ağaç bulunuyor. 
Sadece ilçe merkezinde değil, mer-
keze uzak mahallelerde de ağaçlan-

dırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. 
İsmil’de 248 Bin m²’lik alanda Af-
rin Şehitleri anısına gerçekleştirilen 
Afrin Zeytin Dalı Koruluğu’da dam-
la sulama tesisatı için çalışmaları 
tüm hızıyla sürüyor. Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
yapılan ağaçlandırma çalışmaları-

nın hızla gelişen Karatay’da yaşam 
kalitesinin de yapılaşma ile aynı 
doğrultuda yükselmesi için çalış-
tıklarını vurguladı. Başkan Hançerli 
Karatay’ın konut alanlarının yanı 
sıra sanayi sahalarının da merkezi 
olduğuna dikkat çekerek; ağaçlan-
dırma ve yeşil alanların Karatay’ın 

akciğeri olduğunu söyledi. Başkan 
Hançerli “Karatay’ın havasının sü-
rekli yüksek oksijenle tazelenmesi 
ve sanayi yoğunluğunun çevresel 
etkilerinin minimum düzeyde kal-
ması için Karatay Belediyesi olarak 
ağaçlandırma ve yeşil alan çalışma-
ları gerçekleştiriyoruz. Ağaçlandır-
ma sahaları ve yeşil alanları Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz 
modern sulama sistemleri ve dü-
zenli bakım programları ile ağaçla-
rın sağlıklı büyüyüp gelişmeleri için 
yoğun bir şekilde çalışıyor. Sadece 
yeşil alan yetiştirmek yeterli değil, 
birer canlı olan yeşil alanların dü-
zenli bakıma sulanmaya, yabancı 
otla mücadeleye olan ihtiyacı dü-
zenli ve programlı bir çalışma dön-
güsü ile gerçekleştirmek de büyük 
önem taşıyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Serbest Muhasebe-
ci Mali Müşavirler Odası, Konya 
Ticaret Odası,Konya Barosu ve 
Konya Ticaret Odası Karatay Üni-
versitesi işbirliği ile Konya Ticaret 
Odası Konferans Salonunda ‘Son 
değişikler çerçevesinde konkor-
dato uygulaması’ konulu seminer 
düzenlendi. 

Düzenlenen programa  Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkan Yardımcısı ve 
Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-

çuk Öztürk, Konya Baro Başkanı 
Av. Mustafa Aladağ, Konya Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası (SMMMO) Başkanı Seyit 
Faruk Özselek ile çok sayıda avu-
kat ve mali müşavir katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Konya Baro Baş-
kanı Av. Mustafa Aladağ, “Kon-
kordato, bugüne kadar çok ihtiyaç 
duymadığımız, ezelden beri mev-
zuatta yer alan bir düzenleme.  
Bunun yerine OHAL ile kaldırılan 

ve yasayla tamamen hükmünü 
kaybeden iflas eteleme müesse-
simiz vardı. Bu mücessemiz ile 
finansal anlamda zor durumda 
olan, acil diye nitelendirdiğimiz 
firmaların içinde bulunduğu eko-
nomik sıkıntılardan kurtarmak, 
alacaklı bulunan alacaklı şahısla-
rın ve firmaların alacaklarına en 
kısa sürede ve en sağlıklı biçimde 
ulaşmasını temin etmekti. Kon-
kordato iflas ertelemesine göre 
çok değişikler içermekte” ifadele-

rini kullandı. 
Konuşmaların ardından Kon-

ya Bölge Adliye Mahkemesi 3. 
Hukuk Dairesi Bşk. Dr. Öğr. Üyesi 
İbrahim Ünal, KTO Karatay Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi  Tica-
ret  Hukuku Anabilim Dalı Dr. 
Öğretim Üyesi Aytekin Çelik ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
Oğuz Can tarafından Son değişik-
ler çerçevesinde konkordato uy-
gulaması’ hakkında bilgiler verdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bölge ASKOM Toplantısı 
Konya’da yapıldı

Çumralıoğlu İHO’da
aşure coşkusu yaşandı

Bölge ASKOM Toplantısı, 
Konya İl Sağlık Müdürlüğümüz 
koordinatörlüğünde, Karaman ve 
Aksaray İl Sağlık Müdürlüklerinin 
de katılımıyla Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi toplantı sa-
lonunda gerçekleştirildi. Konya İl 
Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Meh-
met Koç’un başkanlık ettiği top-
lantıya, Aksaray İl Sağlık Müdürü 
Uzm. Dr. Cengizhan Kılıçaslan, 
Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. 
Hasan Arslan, illerin ilgili hizmet 
başkanları, Hastane Başhekimleri 
ve Meram Tıp Fakültesi Hastane-

si başhekimi, 112 Komuta Kontrol 
Merkezi Başhekimi ve hastanele-
rin acil servislerinden sorumlu 
hekimler katıldı.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü 
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. 
Ahmet Ergin’in sunumuyla baş-
layan toplantıda; bölge illerinden 
hasta sevk ve nakil organizasyon-
larında yaşanan sorunlar, çözüm 
önerileri ve hastanelerde verilen 
özellikli sağlık hizmetleriyle, has-
tanelerin yoğun bakım yatak ka-
pasiteleri değerlendirildi.
n HABER MERKEZİ 

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni’nde bu yıl eğitime başlayan 
78 doktor adayı, önlüklerini protokol üyeleri ve akademisyenlerin elinden giydi

KTO Karatay’da beyaz
önlük heyecanı yaşandı

Konya Ticaret Odası (KTO) Kara-
tay Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2018-
2019 akademik yılında yeni öğrenci-
leriyle eğitime başladı. KTO Karatay 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyaz Ön-
lük Töreni’nde bu yıl eğitime başla-
yan 78 doktor adayı, önlüklerini pro-
tokol üyeleri ve akademisyenlerin 
elinden giydi.

KTO Karatay Üniversitesi’nde 
düzenlenen ve gelenekselleşen Be-
yaz Önlük Töreni’nde tıp fakültesi 
birinci sınıf öğrencileri beyaz önlük 
giymenin heyecanını yaşadı. Törene 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cumhur Çökmüş, Selçuk Üni-
versitesi Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Mehmet Okka ile Prof. Dr. Ah-
met Kağan Karabulut, Konya Tabip-
ler Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, 
KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Neyhan Ergene, 

KTO Karatay Üniversitesi Medicana 
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Umut 
Gönülalan, Medicana Hastanesi Ge-
nel Müdürü  Fulya Erdemil, protokol 
üyeleri, aileler ve öğrenciler katıldı.

“Örnek Laboratuvarlarda Nite-
likli Tıp Eğitimi KTO Karatay’da” 

KTO Karatay Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Beyaz Önlük Töreni’nde 
konuşan ve fakülte hakkında bilgiler 
veren Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, 
“Hızla büyüyen, nitelikli ve bilimsel 
gelişmeleri takip eden, laboratuvar-
ları Türkiye’de örnek gösterilen bir 
üniversite olan KTO Karatay Üniver-
sitesi’ne hoş geldiniz. Bizler, sizlerin 
mesleki gelişimi için elimizden gelen 
her şeyi yapacağız, sizler de alanı-
nızda ki son gelişmeleri takip ederek 
çağın ihtiyaçları doğrultusunda eğiti-
minizi şekillendireceksiniz. Mevlâna 
Kalkınma Ajansı desteği ile kısa bir 
zaman son kurulacak olan Merkezi 
Araştırma ve Geliştirme Labora-

tuvarı ile de araştırmalar yaparak 
nitelikli mezunlar olmanız için ça-
lışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. 
İnsanı daha iyi şartlarda yaşatmaya 
adım attığınız bugünde sizleri ve ai-
lelerinizi tebrik ediyorum” ifadelerini 
kullandı. Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş, üniversiteden donanımlı 
bir şekilde mezun olmanın önemi-
ne vurgu yaparak, “Bu fakülteyi 
kazanmak kadar tamamlamak da 
önemli, eğitim hayatınız boyunca 
sadece alanınızda değil tüm alan-
larda kendinizi yetiştirmeniz sizlere 
yaşamınızda kazanç sağlayacaktır.” 
şeklinde konuştu. Selçuk Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ah-
met Kağan Karabulut ise hoşgörü 
kenti Konya’da üniversite öğrencisi 
olmanın önemine değinerek “İyi bi-
rer hekim değil, aynı zamanda iyi bir 
insan olarak vatanına, milletine, bay-
rağına saygılı, gittiği yeri bilim saçan 

hekimler olun” diye konuştu Törenin 
öğrenciler kadar kendilerini de heye-
canlandırdığını belirten KTO Karatay 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Neyhan Ergene ise “Beyaz 
önlük saflığın, temizliğin, sağlığın, 
dürüstlüğün simgesidir. Eğitim ve 
meslek hayatınızda bu önlüğe leke 
sürdürmemenizi diliyor, başarıla-
rınızdan ötürü sizleri kutluyorum.” 
dedi.

 “Doktorluk Bir Yaşam Biçimi-
dir” Medicana Hastanesi Başhekimi 
Doç. Dr. Umut Gönülalanise öğren-
cilere tavsiyelerde bulunarak, dok-
torluğun artık hayatın her anında 
sorumluluklar yükleyen bir yaşam 
biçimi olduğuna dikkat çekti. Konuş-
maların ardından Türk tasavvuf mü-
ziği konseri dinletisi gerçekleşti. KTO 
Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 
kazanan öğrenciler, beyaz önlükleri-
ni protokol üyeleri ve akademisyen-
lerin elinden giydi.  n HABER MERKEZİ

İdrak edilmeye başlanan 
Muharrem Ayında Çumralıoğlu 
İmam Hatip Ortaokulu, okulun 
bahçesinde aşure ikramında bu-
lundu. Mübarek ayda, güzel bir 
sünneti gerçekleştirmekten do-
layı mutluluk yaşadıklarını dile 
getiren Çumralıoğlu İmam Hatip 
Ortaokulu müdürü Ahmet Başü-
nal, “İçinde bulunduğumuz ay, 
Hz Hüseyin’in şehit edildiği, ve-
sile olan olayı temsil ediyor. Bu 
sünneti yaşatmak adına barışın, 
kardeşliğin ve birliğin günü olarak 
bilinen Muharrem i şerif ayında, 

aşure dağıtarak hayır yapmaları-
na vesile olduk. Öğrencilerimizi 
çekirdekten merhamet, yardım, 
paylaşma duygularıyla yoğurmak 
en güzel insani vasıflarla donat-
mak en büyük hedeflerimiz ara-
sındadır. Dolayısıyla bugünün 
oluşmasında katkıda bulunan, 
öğrencilerimize, velilerimize ve 
öğretmenlerimize çok teşekkür 
ediyorum. Rabbim böyle huzurlu 
günleri milletimize devletimize 
bizlere daima yaşatsın” diyerek 
sözlerine tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Konkordato iflas ertelemesi değil!
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'Geleceğin Türkiyesi daha güçlü olacak'
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, Cahit Zarifoğlu 
İlkokulu 'nu ziyaret ederek öğren-
cilerle biraraya geldi. Selçuklu Be-
lediyesi’nin eğitime olan desteği 
sürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı  yeni eğitim 
öğretim yılına başlayan Cahit Za-
rifoğlu İlkokulu’na İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Turan Kayacılar ve Yazır 
Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan 
ile birlikte bir ziyarette bulundu. 
Eğitime başlayan öğrencilerin yanı 
sıra yeni okullu olan birinci sınıfları, 
ana okulu öğrencilerini ziyaret eden 
Başkan Pekyatırmacı okul idarecile-
ri ve öğretmenlerle bir araya geldi. 
Ziyaret okul bünyesinde bulunan Z 
Kütüphane, Bilişim Sınıfı ve diğer 
etkinlik alanlarının gezilmesiyle son 
buldu. 

Öğrencilerle sohbet eden Sel-

çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı bugünün öğrencile-
rinin gelecekte önemli mevkilere 
gelerek ülkemize önemli katkılarda 
bulunacağına işaret etti. Başkan 
Pekyatırmacı: “Ülkenin geleceğinde 
bugünün gençleri söz sahibi olacak 
aileleriniz, öğretmenleriniz ve bizler 
en iyi şartlarda eğitiminizi sürdür-
meniz için gayret sarf ediyoruz. Bu 
noktada sizlere de büyük sorumlu-
luk düşüyor. Hiç şüphesiz okul yılla-
rında göstereceğiniz gayret gelecek 
planlamanızda sizlere önemli getiri-
ler sağlayacak. Geleceğin Türkiye’si 
bugünkünden daha güçlü olacak ve 
sizler de kendinizi şimdiden daha 
iyi yetiştirerek ülkemize çok önemli 
katkılar sağlayacaksınız” şeklinde 
konuştu.  

Ziyarette öğrencilere hitap eden 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Turan Kayacılar da; “Vatanına mil-
letine faydalı, etrafında saygı gören, 
işini iyi yapan ve aranan insan ol-
mak büyük önem taşıyor. Bu nok-
tada gençlerimize güvenimiz tam. 
Bu nedenle iyi yetişmek, kendinizi 
geliştirmek ve geleceğe hazırlamak 
için çok çalışmalısınız. Okulun ikinci 

yuvanız, öğretmenleriniz ve arka-
daşlarınızın ikinci aileniz olduğunu 
unutmamalı ve onların kıymetini 
bilmelisiniz” dedi.  Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve 
beraberindekiler ziyarette öğrenci-
lere SEDEP kalemliği dağıttılar.
n HABER MERKEZİ 

AYDER Anadolu İnsani Yardım 
Derneği, Konyalı hayırseverlerin 
destekleri ile zalim İsrail’in ambar-
go altında tuttuğu Gazze şehrine su 
kuyusu açtı. Bölge halkının yarala-
rını sarabilmek için onlarca projeye 
imza atan AYDER, Siyonist güçlerin 
zarar verdiği su kuyularının yerine 
Konyalı hayırseverlerin destekleri 
ile yenisini inşa ederek Gazze halkı-

nın yanında olduğunu birkez daha 
gösterdi.  Konu ile ilgili açıklama 
yapan AYDER Başkanı Hasan Çe-
lik, "Gazze halkı yıllardır zulüm ve 
işkence altında yaşamaya çalışıyor.
Bu zulüm ve işkencenin yanında 
susuzluk ve açlık ise tamamen in-
sanları içinde bulunduğu durumu 
dayanılmaz boyutlara taşıyor" dedi. 
Zalime karşı daima mazlumun 

yanlarında olacaklarını belirten Çe-
likı ‘’ Gazze halkı bizlere Allah’ın 
emanetidir.Bu emanete sahip çık-
mak Müslümanların üzerine birer 
görevdir.Bizlerde tarafımızı belli 
ederek zalim Siyonist rejime karşı 
Gazze halkının yanında olduğu-
muzu bir kez daha gösterdik" diye 
konuştu. Konuşmasına şu şekilde 
son veren Çelik, "Yüzlerce insanin 

faydalanacağı ‘DİRİLİŞ OSMAN’ su 
kuyusunun açılmasına vesile olan 
Konyalı hayırseverlerden Allah 
razı olsun.Onlar bu destekleri  ile 
Gazze halkının yanında olduğunu 
göstererek hayır dualarını aldı.Bu 
çalışmalarımız Gazze Siyonist İsrail 
zulmünden kurtarılana dek devam 
edecektir" dedi.
n HABER MERKEZİ 

Başkan Hançerli minik 
öğrencilerle buluştu

'Faiz ödemeyen borçsuz 
bir belediyemiz var'

Karatay Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılan Karatay Bele-
diyesi Erenler Anaokulunu ziya-
ret eden Başkan Hançerli, minik 
öğrencilerle sohbet etti. Başkan 
Hançerli, minik öğrencilerin gerek 
hayal güçlerinin zenginliği gerekse 
öğrenme kapasitelerinin yüksekliği 
ile ülkemizin ve milletimizin gele-
ceği adına büyük umut taşıdığını 
belirterek; onları yetiştiren aileleri-
ne ve öğretmenlerine teşekkür etti. 
Başkan Hançerli, göreve geldikleri 
2004 yılından bu yana Karatay’a 
24 okul 5 kapalı spor salonu, 27 
suni çim saha kazandırmanın mut-
luluğunu yaşadıklarını ifade etti.  
Başkan Hançerli, Karatay’a kazan-
dırdıkları 3 anaokulunun yanı sıra 
geçtiğimiz günlerde temeli atılan 
2 anaokulunun da inşaatının hız-
la yükseldiğini dile getirdi.  Baş-
kan Hançerli, sınavla tespit edilen 

özel yetenekli öğrencilerin örgün 
eğitim kurumlarındaki eğitimleri-
ni aksatmayacak şekilde bireysel 
yeteneklerinin farkında olmalarını 
sağlamak ve sahip oldukları kapa-
sitelerini geliştirerek üst düzeyde 
kullanmalarını sağlamak amacıyla 
Karatay’a BİLSEM (Bilim ve Sanat 
Eğitim Merkezi) kazandırdıklarını 
belirtti. Başkan Hançerli, 8 Ekim 
Pazartesi Günü Akabe Mahalle-
si’nde Cemil Çiçek Caddesi ile Saçlı 
Kasap Caddelerinin kesiştiği nok-
tada gerçekleşecek BİLSEM temel 
atma töreninin gerçekleştirileceği-
ni söyledi.  Eğitime yapılan yatırım-
ların ülkemizin ve milletimizin ge-
leceğinin teminatı olan yatırımlar 
olduğunu belirten Başkan Hançer-
li, ülkemizin refah düzeyinin daha 
da artması için eğitimli nesillerin 
yetiştirilmesinin önemini vurgula-
dı.  n HABER MERKEZİ 

Çumra Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Oğuz, 2014 Mahalli İda-
reler Seçimlerinde söz verdiği iki 
konuyu daha tamamladı. Başkan 
Oğuz’un projeleri arasında olan 
Şarıldak olarak bilinen mevkide 
yeni 40 Bin² Sultan Abdülhamid 
Han Parkının yapımını tamamladı. 
Parkın yapımının tamamlandığını 
ifade eden Başkan Oğuz, bir baş-
ka projesi olan Belediye borcunun 
görev süresinde tamamını öde-
yerek borçsuz bir belediye olma 
hayalini de gerçekleştirdiğini ve 
2014 yılında devraldığı 58 Milyon 
TL olan belediye borcunun bugün 
itibariyle tamamen ödendiği müj-
desini Çumra halkı ile paylaştı.  
Çumra Belediye Başkanı Dr. Meh-
met Oğuz, "Cennet mekan Sultan 
Abdülhamid Han yıllar 1902’yi 
gösteriyor ve Çumra’nın su ihtiya-
cını karşılamak için Beyşehir’den 
Çumra’ya Çarşamba kanalının 
açılışı ve yine İlçemizin içerisin-
de geçen Hicaz demiryolun geçişi 
İlçemizin varoluş sebebi Sultan 
Abdülhamid Han ve bizlerde onun 
adına güzel bir eser bırakalım diye 

Hicaz demiryolunun ve Çarşamba 
kanalının birleştiği nokta olan 40 
bin m² bir alanda çocukluğumuzda 
şarıldak, postalcık olarak bildiğimiz 
alanı Cennet Mekan Sultan Abdül-
hamid Han adına bir park yapımını 
tamamladık.  Burada spor alanları, 
çocuk oyun grupları ve aileleri-
mizle gelip piknik yapabileceğiz 
alanların olduğu 500 m² bir yörük 
çadırının içerisinde yer aldığı aslına 
uygun tarihi köprüler yerleştirildiği 
nezih bir alan haline getirdik İlçe-
mize hayırlı olsun" dedi. 

"Faiz ödemeyen borçsuz bir be-
lediyemiz var" diyen Oğuz, şunları 
kaydetti: "Gereksiz harcamalardan 
hep kaçındık, sanatçılardan hep 
kaçındık çünkü belediyemizin bor-
cu vardı. Bugün itibariyle bütün 
hizmetlerimizi bitirip hem de be-
lediyemizin tüm borcunu ödedik 
ve en önemlisi de yıllık 6,5 Milyon 
TL faizi kaldırmış borçsuz bir be-
lediye olarak gururla karşınızdayız 
parklarımız ve yapılan tüm eserler 
Çumra’mıza hayırlı olsun artık bor-
çsuz bir Çumra Belediyesi var."
n HABER MERKEZİ 

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, patates üretiminin geçen 
yıla oranla az olmasına rağmen haziran ayında görülen artışın tekrar yaşanmayacağını söyledi

'Patatesin fiyatı artmayacak'

Patates fiyatları geçen haziran 
ayında kilosu 6 liraya kadar yük-
selmesi üzerine düşmesi için pa-
tates ithal edildi. Konya Ziraat Mü-
hendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. 
Süleyman Soylu, ülkemizde bu yıl 
gerçekleşen patates üretimi değer-
lendirdi. Ülkemizde 1 ila 1.2 milyon 
hektar alana patates ekimi gerçek-
leştiğini belirten Soylu, yılda 4 ila 
5 milyon ton arasında da üretim 
yapıldığını belirtti. Sadece 2016 yı-
lında 6 milyon ton patates üretimi-
nin gerçekleştiğini ifade eden Soylu, 
geçen yıla oranla 500 ila 600 bin ton 
arasında üretimde azalma olduğu-
nu vurguladı.  Üretimde azalmaya 
rağmen fiyatta artış beklenilmediği-
ni ifade eden Soylu, şunları söyledi: 
''Bu yıl ülkemizde patates üretiminin 
4 milyon ile 4,2 milyon civarında 
olacağını tahmin ediyoruz. Geçen 
yıla göre 500 ila 600 bin ton azalma 
söz konusu; ancak son zamanlarda 
piyasaya baktığınız zaman patates 
fiyatının 2 lira civarında olduğunu 
görüyoruz. Önümüzdeki yıl da bu yıl 
olduğu gibi 1,5 milyon hektar civa-
rında bir ekim alanı olduğu takdir-

de, patates bu yılki fiyatlar civarında 
seyreder hatta bir miktar aşağıda 
bile seyredebilir." 

Arz- talebe göre fiyatların de-
ğişiklik gösterdiğini belirten Soylu, 
''Yıllar itibariyle 300-400 bin dekar-
lık bir ekim alanındaki bir oynama 
ister istemez üretimin arz -talep 
ilişkisine göre de fiyatların artma-
sına, eksilmesine neden oluyor. Bu 
yıl tufanda,  üretim ve sahil bölge-

lerinde özellikle İzmir Ödemiş yöre-
lerindeki sıkıntılardan dolayı ilk se-
zon üretim biraz düşük kaldı. Daha 
sonra devreye İç Anadolu Bölgesi,  
Konya Bölgesi girince piyasadaki 
ürün bolluğu artmaya başladı" dedi.

Ülkede her ürün için ayrı bir 
üretim planlamasının yapılmasının 
gerektiğini de belirten Soylu, "Her 
sezon üretim planlamasının farklı 
olması, ülkemiz geleceği açısından 
patates üretimi ve tüketimi açısın-
dan en büyük tehdit. Örneğin bu yıl 
fiyatlar makul seviyede seyrederken 
seneye ekim alanında ciddi bir artış 
oluyor. Bu sefer arz fazlalığından 
eğer tüketimde yeterince gerçek-
leşmemişse fiyatlar düşüyor. Buda 
ister istemez fiyat dengesizliğinden 
dolayı bir sonraki yıl tekrar ekim 
alanlarının azalmasına neden olu-
yor. O yüzden ülkemiz için sağlıklı 
anlamda 1,5 ila 1,6 milyon hektar 
civarında bir patates ekim alanı ve 
5 milyon ton civarında bir patates 
üretimi ülkemizde fiyatların makul  
seviyede değer bulmasının karşılığı 
olacaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Soylu, haziran ayında 

fiyatların artmasıyla gerçekleşen 
patates ithalatının sembolik, oldu-
ğunu ve hiçbir ihtiyacı karşılamadı-
ğını belirtti.  Soylu, "Bu yılın başında 
depolardaki patateslerin tüketilme-
si için tüketim çağrısı yapılıyordu. 
Ama iki ay sonra depolardaki ürün 
bitince bir anda fiyatlar fırladı. 

O yüzden bunlara sebebiyet 
vermemek açısından sağlıklı bir 
üretim planlamasıyla, ülkemizin ih-
tiyacı olan üretim miktarını gerçek-
leştirip fiyat istikrarı sağlamak hem 
çiftçimiz açısından hem halkımız 
açısından son derece önemli. Geçen 
sezon yapılan patates ithalatı o sem-
bolik bir şeydi. Çok bir patates ithal 
edilmedi. Sadece o bir hafta, 15 
günlük dönemde piyasada öyle bir 
dalga oluştu. Aslında oradan gelen 
patates hiçbir açığı kapatacak dere-
cede bir patates değildi. 

Burada esas olan bir ürünün, 
makul değerinin çok üzerinde de-
ğerlendiği zaman bu çiftçimizin de, 
halkımızın da aleyhine oluyor. Bir 
ürünün hakkı neyse fiyatların da o 
civarda seyretmesi gerekiyor'' dedi.
n DHA

AYDER’den Gazze şehrine bu kuyusu

Prof. Dr. Süleyman Soylu
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“Türkiye Kanarya ve Kafes Kuş-
ları Yarışması Anadolu Kupası” Kon-
ya’da yapılıyor. Türkiye Kanarya ve 
Kafes Kuşları Federasyonu ve Konya 
Serinofil Kanaryacılar

Derneği tarafından, Büyükşehir 
Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi’nin 
desteğiyle hazırlanan yarışmada 5 
bin 667 kuş 168 dalda yarışacak. 
Birbirinden farklı çeşit ve renkteki, 
cıvıl cıvıl sesleriyle oldukça güzel gö-
rüntülere neden olan kuşlar, 30 kişi-
lik hakem kurulunun oylamaları so-
nucu birincilik için yarışacak. TÜYAP 
Fuar Merkezi’ndeki organizasyon bu 
hafta sonu ziyaretçilere de açık ola-
cak. Yarışmada 56 farklı ilden, 2 bin 
500’den fazla katılımcı bulunuyor. 
Hobi olarak kanarya besleyen bu 
katılımcılar, adeta çocukları gibi sev-
dikleri kuşlarının birinci olması için 
ellerinden geleni yapıyorlar. 

OSMANLI’DAN BUYANA
 SÜREGELEN HOBİ 

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuş-
ları Federasyonu Başkanı Yılmaz 
Çakmak yaptığı açıklamada, yapılan 
organizasyonun detaylarını paylaştı. 
Kanaryacılığın Osmanlı dönemin-
den beri devam ettiğinin bilgisini 
veren Çakmak, geçen yılların ardın-
dan bu hobinin daha da geliştiğini 
söyledi. Özellikle bu konuyla ilgili 
derneklerin artmasıyla 2005 yılın-
da federasyonun kurulduğunu dile 
getiren Çakmak, şunları söyledi, 
“Biz bu yarışmalarımız her yıl 18 
adet yapıyoruz. Bunların 6’sı ötüm 
müsabakası, 6’sı kulüp müsabaka-
sı, 6’sı da ilkini bugün başlattığımız 
güzellik müsabakası. Şuanda Kon-
ya’da gerçekleştirilen yarışmaya 
rekor derecede kuş katıldı. 56 farklı 
şehirden 56 dernek, 2 bin 500’e ya-
kın katılımcı, 5 bin 667 kuşumuz var 
burada. Buradaki stantlar pazartesi 
gününden beri hazırlanıyor. Uzman 
hakemlerimiz tarafından bu kuşları-
mız puanlanacak. Burada 168 dalda 
birinci seçilecek. Konya ayağını bi-
tirdikten sonra 15 günde bir yarış-
malarımız devam edecek. Sırasıyla 
Ankara, İstanbul, Urfa, İzmit, Bursa 
şeklinde devam edecek. Bu yarış-
malar bittikten sonra asıl amacımız 
Ocak ayında Hollanda’da gerçekleş-
tirilecek olan dünya şampiyonasına 

katılarak ülkemizi en iyi şekilde tem-
sil etmek.Biz 2005’ten beri dünya 
şampiyonasına katılıyoruz çok güzel 
dereceler alıyoruz. Uluslararası are-
nada İstiklal Marşımızın çalınmasını 
ve bayrağımızın göndere çekilme-
sini sağlıyoruz ülkemizi temsil edi-
yoruz. Bu dünya şampiyonasının 
Türkiye’de yapılması için müracaat 
ettik. Bu da sonuçlandı ve 2021 yı-
lında bu şampiyona İstanbul’da ya-
pılacak. 30 bin civarında kuş bekli-
yoruz yarışmaya.”

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HOBİ ÖNEMLİ 
Kanarya ve benzeri kuşlara olan 

sevgiyi anlatmanın oldukça güç ol-
duğunu dile getiren Çakmak, önemli 
bir konuya dikkat çekti. Gelecek ne-
sillerin teknoloji bağımlılığını nede-
niyle düşünce yapısını yitirmeye baş-
ladığını belirten ve kuş besleme gibi 

hobilerle bu kötü alışkanlıklardan 
kurtulmak gerektiğinin altını çizen 
Çakmak, şunları söyledi,“Bizim ha-
yatımız 24 saat. Bunun 8-10 saatini 
çalışıyoruz, 8 saatini uyuyarak geçi-
riyoruz kalan 8 saatinde ne yapaca-
ğız? Kahve köşelerine mi gideceğiz, 
bilgisayarla mı oynayacağız? Konu 
bu. Daha yeni doğmuş çocuğun 
önüne televizyonu koyuyor, bilgi-
sayarı veriyor. Bu çocuk büyüyünce 
anne-babasını dinlemiyor, düşünme 
yetisini geliştiremiyor. Halbuki böy-
le bir hobi sahibi olsa çocuklarımız, 
çocuklarımızın geleceği daha iyi ola-
cak. Biz boş kalan 6-8 saatimizde iyi 
ya da kötü bir şeyle uğraşacağız. İyi 
şeyle doldurabilmek için de çocuğun 
iyi şeyler görmesi gerekiyor. Burada 
anne-babalara çok iş düşüyor. Bu 
nedenle tüm Konya’yı buraya bekli-

yoruz, cumartesi-Pazar günü burayı 
görmeye gelsinler. Evine kuş alan 
bir vatandaşımız inanın hayatında-
ki değişiklikleri görecektir. Hayvan 
besleyen bir insan; saygılı olur, mer-
hametli olur, buradaki olay sadece 
hobiden ibaret değil.”

‘GÜNÜN 
YORGUNLUĞUNU ALIYORLAR’
Amaçlarının Konya’yı güzel bir 

şekilde tanıtmak olduğunu belirten 
Konya Serinofil Kanaryacılar Der-
neği Başkanı Mehmet Güler de, 
1964 yılında kurulan derneklerinin 
faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü-
nü söyledi. “Bu organizasyona 15-
20 bin misafir gelecek. Biz kanarya 
hobisi ile Konya’ya katkı sunmaya 
çalışıyoruz” diyen Güler, Konya’nın 
yarışmada 500’den fazla kuşla tem-
sil edildiğinin bilgisini verdi. Kuş 

hobisiyle ilgili duygularını paylaşan 
Güler şu bilgilere yer verdi,“Ben 
esnafım ticaret yapıyorum ama ço-
cuk yaşımdan beri hayvanın her 
türlüsünü besliyorum. Günümüzde 
kentsel dönüşümden dolayı bahçeli 
evler kalmadı ama evinde herkes bir 
kanarya, bir balık yetiştirebilir. Bu 
hayvanlarla yarım saat ilgilenmek 
günün tüm yorgunluğunu atıyor. 
Muhabbet kuşu, papağanı olan in-
sanlar onlarla konuşuyor. Kanarya 
da mesela sahibi biliyor.”

KUŞ SEVGİSİ DOĞUŞTAN GELİR!
Aksaray Kanarya Sevenler Der-

neği adınaİstanbul’dan yarışmaya 
katılan Ömer Yılman da yarışmaya 
160 civarında kuşla katılım sağladık-
larını söyledi. Kuş sevgisinin doğulş-
tan gelen bir şey olduğuna inandığı-
nı aktaran Yalman, “İnsanın içinden 

gelen, içinde olan bir şey bu. Çocuk-
luktan beri hayvan sevgimiz var. 
Bu sevgi kanaryayla devam ediyor. 
Kanaryanın birçok türü var. Renk 
kanaryası, ırk kanaryası var. Bun-
ların günlük peridoyodik bakımları 
var. Bunların temizliği ile sağlığı ile 
ilgilenmek gerekiyor” diye konuştu. 

‘KANARYA SEVGİSİ 
BAMBAŞKA BİR ŞEY’ 

204 kuşla Kocali’nden gelerek 
yarışmaya katılan Mustafa Ersön-
mez kuşları çok sevdiğini söyledi. 
“Kuşlarımız çocuklardan daha çok 
ilgi istiyor” diyen Ersönmez,“Kuşla-
rımızı seviyoruz, saçlarını tarıyoruz, 
yıkıyoruz. 4 gün çocuklarımızı bırak-
tık Konya’da kalacağız. Bu büyük bir 
sevgi. Derece alırsak daha çok sevi-
neceğiz. Kendi çocuğumuzdan aha 
fazla bakıyoruz bu kuşlara. Biz para 
kazanmayı ikinci plana atan kişileriz. 
Bu çok farklı bir sevgi. Ailemiz de bi-
zim bu sevgimizi hoş görüyor bizleri 
destekliyorlar. Bizim başka bir hobi-
miz yok. Kanarya sevgisi bambaşka 
bir şey” ifadelerini kullandı. 

DOĞADA OLAN KUŞ 
DOĞADA KALACAK 

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuş-
ları İkinci Başkanı, Türkiye Kanarya 
ve Kafes Kuşları Hakem Komitesi 
Başkanı Oğuz Özkaya ise, Konya’da 
yapılan yarışmanın kuş katılımı açı-
sından Türkiye’de düzenlenen en 
büyük yarışma olduğunun bilgisini 
verdi. Yarışacak kuşlarla ilgili bilgi-
ler veren Özkaya, şunları paylaştı, 
“Burada kanaryalar, muhabbet kuş-
ları, papağanlar, egzotik finçler, doğa 
kuşları, melezler, parapetler, keklik 
ve bıldırcınlar bulunuyor. Kanar-
yalar renk ve ırk kanaryaları olarak 
ikiye ayrılıyor. Renk kanaryalarının 
200 ayrı çeşidi var. Irk kanaryaları 
da kendi içinde 30’a ayrılıyor ve bu-
rada yarışıyor bu kuşlarımız. Bizim 
buradaki en önemli konumuz kuş-
ların tamamının kafeste yetiştirilmiş 
olması. Bütün kuşlar ilk 10 gününde 
bilezikleniyor. Bu da kafeste yetiş-
tiğini gösteriyor. Biz doğadan kuş 
yakalanmasına tamamen karşıyız. 
Doğadaki doğada kalacak, kuş hobisi 
olan da kafeste yetiştirdiğiyle hobisi-
ni giderecek.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yılmaz Çakmak Mehmet Güler Ömer Yılman Mustafa Ersönmez Oğuz Özkaya

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ve Konya Serinofil Kanaryacılar Derneği tarafından, Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi’nin desteğiyle hazırlanan yarışmada 5 bin 667 kuş 168 dalda yarışacak.

Birbirinden farklı renkleriyle 5 binden fazla kuş, Konya’da düzenlenen Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması Anadolu Ku-
pası’nda yarışacak. Hobi olarak kanarya besleyen katılımcılar, adeta çocukları gibi sevdikleri kuşları için heyecanla hazırlık yaptılar 

Hobinin en renklisi
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Galatasaray ile Erzurumspor ligde ilk kez karşılaşacak
Galatasaray ile BB Erzurumspor, bugün 

oynayacakları maç ile birlikte tarihlerinde ilk 
kez resmi bir müsabakada karşı karşıya ge-
lecek. Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında 
Galatasaray, bugün saat 20.00’de Türk Tele-
kom Stadyumu’nda Büyükşehir Belediye Er-
zurumspor ile mücadele edecek. Şifre geride 
kalan 6 haftada sarı-kırmızılar; 4 galibiyet, 2 
mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Mavi-be-
yazlılar ise 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle son 
sırada bulunuyor. 

TARİHLERİNDE İLK RESMİ MAÇ OLACAK 
Galatasaray ile BB Erzurumspor bugüne 

kadar hiçbir resmi maçta karşılaşmadı. Yarın 
oynanacak mücadele ile birlikte ilk kez resmi 
bir müsabakada birbirlerine rakip olacaklar. 

GALATASARAY’A SAHASINDA
 22 MAÇTIR KAYBETMİYOR 

Sarı-kırmızılılar ligde Türk Telekom Stad-
yumu’ndaki en son yenilgisini 2016-2017 
sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 
3-1 skorla aldı. Cimbom’un bu müsabakanın 
ardından ligde sahasında bileği bükülmedi ve 
22 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görme-
di. Evinde geride kalan 22 lig maçında 21 ga-
libiyet alan Aslan sadece 1 kez berabere kaldı. 

TERİM’Lİ GALATASARAY EVİNDE PUAN 
VERMEDİ 

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasa-
ray’ın tekrar başına geçtikten sonra ligde Türk 
Telekom Stadyumu’nda yenilgi yüzü görmedi. 
Terim öğrenciler oynadığı 12 karşılaşmada da 
3 puan aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu mü-
sabakalarında 8’inde de gol yemedi. 

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY 
Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 6 

haftada Galatasaray, attığı 14 golle bu alanda 
zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bu 14 golün 
11’ini sahada oynadığı maçlardaki kaydetti. 
Aslan’da golleri Eren Derdiyok (3), Garry Rod-
rigues (2), Emre Akbaba (2), Serdar (2), On-
yekuru (2), Fernando (1) ve Sinan Gümüş (1) 
attı. Ayrıca ligin ilk haftasında deplasmandaki 
Ankaragücü karşılaşmasında Ankara ekibin-
den Bakary Kone kendi kalesine gol atmıştı. 

BELHANDA’NIN CEZASI BİTİYOR 
Ligin 4. haftasında Trabzonspor maçında 

kırmızı kart gören Galatasaray’ın Faslı futbol-
cusu Younes Belhanda, 3 maç müsabakalar-
dan men cezası almıştı. Belhanda, Kasımpa-
şa, Akhisarspor karşılaşmalarında bu cezasını 
çekmişti. Yıldız futbolcu, BB Erzurumspor ma-
çından sonra takımdaki yerini alabilecek. 
n İHA

B.B. Erzurumspor’da başarısız sonuçların ardından yolların ayrıl-
dığı teknik direktör Mehmet Altıparmak’ın yerine göreve Mehmet Öz-
dilek getirildi. B.B. Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak, yaptığı 
açıklamada Teknik Direktör Mehmet Özdilek’le sezon sonuna kadar 
anlaşmaya varıldığını ifade ederek, “Dün akşam itibari ile Mehmet 
Özdilek Erzurum’a geldi. Bugün itibari ile noter işlemleri devam edi-
yor. Mehmet Özdilek’le sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Gala-
tasaray maçında takımın başında olamayacak” dedi. 
n İHA

Mehmet Özdilek 
Erzurumspor’da

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Pazar günü 
deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 
sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 
10.30’da başladı. İlk bölümde üst sahada ısınma ve koordinasyon ha-
reketleriyle başlayan antrenmanın ikinci bölümünde alt sahaya geçen 
futbolcular; pas çalışması yaptı. Hücum ve defans organizasyonlarının 
çalışıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamam-
landı. 

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapa-
cağı çalışmayla sürdürecek. 
n İHA

Fenerbahçe’de 
Rize hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un teknik direk-
törü Okan Buruk, ligin 7. haftasında oynanacakları Fenerbahçe maçı-
nın öncesinde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin üst sıralardan 
kopmamak için kazanmak istediğini belirten Buruk, açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi: “İki takım da kazanmak istiyor. Biz hiç maç kazan-
madık, kazanmak istiyoruz ancak rakibimiz de üst taraftan kopmamak 
için kazanmak istiyor. Biz de bir an önce üst sıralara çıkmak için kazan-
mak istiyoruz. Kazanmak adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya 
çalışacağız. Bu ligde herkes herkesi yeniyor. Bunun örneklerini daha 
önce gördük. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Yeni bir takım, gelişen 
bir takım. Elimizden geleninin en iyisini yapıp, kazanmak istiyoruz. 
Şu anda bizim kazanmaya ihtiyacımız var. Takımımızın geçmişteki 
maçlarına baktığımızda iyi oynamasına rağmen maç kaybettiğini gö-
rüyoruz. Şu anda en büyük ihtiyacımız 3 puan. Fenerbahçe’yi yenmek 
istiyorsak iyi oynamamız gerekiyor.”   n İHA

Buruk: Kazanmak için 
her şeyi yapacağız

Evkur Yeni Malatyaspor’un sezon 
başında kadrosuna kattığı Danijel Alek-
sic ve Marguez Guilherme sergiledikle-
ri performansla takımın aldığı puanlar-
da büyük rol oynadı. Sarı-kırmızılılar bu 
ikilinin performansı sayesinde ligde 10 
puan topladı. 

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sırp on 
numarası Danijel Aleksic, 6 haftalık bö-
lümde attığı 3 golle takımın en golcüsü 
olurken, sarı kırmızılıların puan yükünü 
sırtladı. Ligde 6 haftalık bölümde 490 
dakika sahada kalan Aleksic, 3 gol ve 
1 asistle takımına büyük katkı sağladı. 
Evkur Yeni Malatyaspor, Aleksic’in gol 
attığı 3 karşılaşmadan 9 puan çıkarttı. 

Ligin ilk haftasında Göztepe ile 
deplasmanda oynanan karşılaşma-
da gol kaydeden ve Süper Lig’e golle 
‘merhaba’ diyen Aleksic, ikinci hafta 

Malatya’da oynanan karşılaşmada 
Fenerbahçe ağlarını havalandırmış ve 
takımına 3 puanı getirmişti. Ligin 6. 
haftasında Yeni Malatya Stadyumu’n-
da oynanan karşılaşmada Çaykur Ri-
zespor ağlarına tek golü bırakan Sırp 

oyuncu, bir kez daha takımına önemli 
bir 3 puan kazandırmış oldu. 

GUİLHERME KISA SÜREDE 
KALİTESİNİ GÖSTERDİ 

SC Braga, Gil Vicente FC, SC Braga 
B ve Legia Warszawa gibi takımların 

formalarını giyen Guilherme, kısa sü-
rede takıma iyi bir uyum sağladı. 4 mil-
yon Euro piyasa değeriyle Evkur Yeni 
Malatyaspor’un en değerli oyuncusu 
konumunda bulunan Brezilyalı merkez 
orta saha oyuncusu, bazı maçlarda sağ 
kanatta da görev yaptı. 

Evkur Yeni Malatyaspor’un ligin 
6. haftasında sahasında Çaykur Ri-
zespor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma-
da golü atan Danijel Aleksic’e asisti 
yapan Guilherme, kariyerinde sol bek, 
sol kanat, ön libero ve santrfor mevkile-
rinde görev aldı. 

Sarı-kırmızılı takım için joker niteli-
ğinde olan Brezilyalı futbolcu, 6 maçta 
531 dakika görev aldı. Beşiktaş ağları-
na ilk golünü atan Brezilyalı oyuncu, 3 
asist yaptı. 
n İHA

Yeni Malatyaspor’da yeniler takımı sırtlıyor

Lider kalmak istiyor!
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde antrenmanda yaptığı 
açıklamada, “Lideriz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Oyun disipline sadık bir takıma karşı oynayacağız” dedi
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 7. 

haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı-
laşacak. Bu maçın hazırlıklarını basına açık olarak 
sürdüren Başakşehir’de antrenman öncesi Teknik Di-
rektör Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı. Malatyaspor maçını değerlendiren Avcı, 
“Erol hoca ile beraber çalıştık. Şimdi kendi başına 
çalışıyor. Geçen seneden itibaren takım savunması-
nı en iyi takımlardan biri. Bizim de zaten temelinden 
başladığımız takım savunması. Hücum oynarken de 
savunmayı nasıl yaptığımızı gösterme adında son 
derece önemli. İki tane iyi takım. Birisi takım sa-
vunmasını birisi de set oyununu oynayacak gibi du-
ruyor. Lideriz, bunu devam ettirmek istiyoruz. Oyun 
disipline sadık bir takıma karşı oynayacağız. Biz de 
aklımızla, sabrımızla bunun içindeki oyun organizas-
yonlarını kullanarak kazanmak isteyeceğiz. Umarım 
güzel bir maç olur. Odaklandığımız nokta pazartesi 
oynayacağımız maç” diye konuştu. 

“EMRE DÖNDÜ, İYİ DURUMDA” 
Takımdaki futbolcuların son durumu hakkında 

bilgi veren Abdullah Avcı, “Napoleoni’nin sakatlığı 
devam ediyor. Elia’nın sakatlığı devam ediyor. Ar-
da’nın cezası var. Emre döndü, iyi durumda. Onun 
dışında eksik yok. Alparslan sezonu kapatmıştı” şek-
linde konuştu. 

“İNANMAZSAN BAŞARAMAZSIN” 
“İnanmazsan başaramazsın” diyen Avcı, “Son 

iki senedir, bir 33 hafta, 34 hafta yarışın içinde olduk. 
Bizim için harika bir durum. Yarıştığımız takımlar 
tarihi olan, şampiyonluk kültürü olan takımlar. Bun-
ların içinde bizim oyun kalitemizle saygı görüyoruz. 
Bunu geliştirmeye de devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

“ORADA BİR LİG YAPILSA BİZ
 ŞAMPİYON OLUYORUZ” 

Son iki seneye bakıldığı zaman yarıştıkları takım-
larla puan ortalamalarının hepsinden iyi olduğunu 
vurgulayan Abdullah Avcı, “Orada bir lig yapılsa biz 
şampiyon oluyoruz. Ama genelde ligin düşen takım-
larına çok puanlar verdik. O maçların ciddiyetini, 
önemini daha fazla vurguluyoruz” dedi. 

GÜZEL BİR KARŞILAŞMA OLACAK
Medipol Başakşehir’in başarılı file bekçisi Mert 

Günok, iyi performans gösterdiği takdirde yeniden 
A Milli Futbol Takımı’na seçileceğini düşündüğünü 
söyledi. Günok, ayrıca Türkiye’de kaleci yok söylem-
lerinin gelişi güzel söylendiğini belirtti. Medipol Ba-
şakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında evinde 
Evkur Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek. Bu 
karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Başakşehir’de 
başarılı file bekçisi Mert Günok, antrenman öncesin-
de basın mensuplarına açıklamalara bulundu. Ligde 
sezon sonu itibariyle olmak istedikleri yerde oldukla-
rını söyleyen Günok, “Şimdi önümüzde Malatyaspor 
maçı var pazartesi günü oynayacağımız. Onlar da li-
gin en az gol yiyen takımlarından biri biz de. Güzel bir 
karşılaşma olacağını düşünüyorum. Yenip yolumuza 
devam etmek istiyoruz” diye konuştu. 
n İHA
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Ümitler ve Yıldızlar Avrupa Tekvan-
do Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil 
edecek sporcuların belli olacağı seçme 
müsabakaları Konya’da başladı. 

Konya Selçuklu Belediyesi Ulus-
lararası Spor Salonu’nda tekvando 
heyecanı yaşanıyor. Kasım ayında Po-
lonya’da düzenlenecek Avrupa Ümitler 
Tekvando Şampiyonası ve Aralık ayında 
İspanya’da düzenlenecek olan Avrupa 
Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda 
Türkiye’yi temsil edecek sporcuların 
belli olacağı seçme müsabakaları Kon-
ya’da başladı. Seçmelerin ilk 2 günün-
de Kasım ayında Polonya’nın Varşova 
kentinde düzenlenecek Avrupa Ümitler 
Tekvando Şampiyonası’na katılacak 
sporcular belirlenecek. Bu seçmeye 
erkeklerde 6 sıklet için 105, bayanlarda 

7 sıklet için 72 olmak üzere 177 sporcu 
katılıyor. Seçmelerin son iki gününde 
ise, Aralık ayında İspanya’nın Marine 
D’or kentinde düzenlenecek Avrupa 
Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda 
mücadele edecek sporcular tespit edi-
lecek. Bu seçmede ise erkeklerde 6 
sıklet için 73, bayanlarda ise 7 sıklette 
89 sporcu olmak üzere 162 sporcu mü-
cadele edecek. 

“ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE 
TEMSİL EDECEĞİZ” 

Türkiye Tekvando Federasyonu 
Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, yapılan 
seçme müsabakalarıyla en iyi milli ta-
kım kadrolarını oluşturmayı hedefledik-
lerini söyledi. Şahin, Konya’da önemli 
bir seçme müsabakasının heyecanını 
yaşıyoruz. Yılın son Avrupa şampiyona-

larında ülkemizi temsil edecek sporcu-
ları belirliyoruz. Hedefimiz her sıklette 
en güçlü sporcularımızla şampiyona-
lara katılmak. Ülkemizi en iyi şekilde 
temsil etmek ve her zaman olduğu gibi 

kürsüde yer almak istiyoruz. Konya’da 
çok güzel bir tesiste müsabakalarımızı 
gerçekleştiriyoruz. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
n İHA

Konya’da tekvando ümit ve yıldızlar milli takım seçmeleri başladı

Geri sayım başladı!
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ikinci kez Dünya Turu takviminde koşulacak. Türkiye’nin en 

prestijli spor organizasyonu olan turun 54’üncüsü için geri sayım başladı. Dünya Turu takviminde 
ikinci kez yer alan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 9 Ekim’de ilk defa Konya’dan start alacak

Seçkin bisiklet takımlarının rekabetine sahne 
olacak tur, 6 etaptan oluşuyor. Türkiye yarışa, yine 
Milli Takım adı altında katılacak. Türkiye’de “bi-
sikletin başkenti” olarak kabul edilen Konya’dan 
başlayacak tur daha sonra Akdeniz’e taşınacak.  
Akdeniz’den Ege sahillerine yönelecek bisikletçile-
ri, en fazla 4. etapta yer alan Selçuk’taki Meryem 
Ana Evi’nin yer aldığı Bülbül Dağı tırmanışı zorla-
yacak. Bisikletçiler, TUR 2019’un son etabında ise 
Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış şehir-
ler Bursa ile İstanbul arasında pedal çevirecek. 14 
Ekim’deki turun son etabında Osmangazi Köprüsü 
ve Avrasya Tüneli’nden geçecek sporcular, 950 
kilometrelik yarışı İstanbul’da noktalayacak. Yarışı 
zirvede tamamlayacak takım ve klasman lideri bi-
sikletçiler, Selçuklu yıldızı motifleriyle bezeli özel 
kupanın da sahibi olacak.

TUR DÜNYADA İZLENECEK
Türkiye’nin tanıtımına önemli katkı sağlayan 

organizasyon naklen ve banttan yayınlarla 120’den 
fazla ülkede izlenebilecek. Cumhurbaşkanlığı Tür-
kiye Bisiklet Turu geçen yıl 284 saatlik yayınla 484 
milyondan fazla haneye ulaşmıştı. Mark Caven-
dish, Andre Greipel, Alessandro Petacchi, Adam 
Hansen, Sacha Modolo gibi dünyaca ünlü yıldız 
bisikletçilerin pedal bastığı turu 2017’de, BAE Emi-
rates Takımı’ndan İtalyan Diego Ulissi kazanmıştı.
KÜÇÜKBAKIRCI: “20 TAKIM MÜCADELE EDECEK”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Kü-
çükbakırcı, yaptığı açıklamada, organizasyon için 
hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Turun Tür-
kiye’nin tanıtımına önemli katkı yaptığına dikkati 
çeken Küçükbakırcı, “Ülkemizde düzenlenen en 
önemli spor organizasyonlarından. Adına yakışır bir 
organizasyon düzenleyeceğiz. 20 takım mücadele 
edecek. Tur için hazırlıklar tamam. Bir eksiğimiz 
kalmadı.” diye konuştu. Küçükbakırcı, Cumhurbaş-
kanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk kez Konya’dan 
start alacağına işaret ederek, “Konya, ülkemizde 
bisiklet sporunun başkenti. 485 kilometre bisiklet 
yoluna sahip kentimiz. New York’tan sonra en fazla 
bisiklet yoluna sahip şehir. Konya’nın Türk bisikle-
tine yaptığı katkı yadsınamaz. Tura Konya’yı dahil 
ettiğimiz için mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

EŞSİZ GÜZELLİKLER SUNULACAK
Dünyanın en önemli bisiklet takımlarını ağır-

layacaklarının altını çizen Küçükbakırcı, “Güçlü 
takımlar geliyor. Milli takımda yer alan sporcuları-
mızdan da kürsüyü zorlamalarını bekliyoruz. Birkaç 
kez kürsüde yer alacağımıza inanıyorum.” değer-
lendirmesinde bulundu. Turun görselliğini daha da 
güçlendirmek için bisikletçilerin zaman zaman ana 
yollardan çıkacağını belirten Erol Küçükbakırcı, Tür-
kiye’nin eşsiz güzelliklerini helikopterden yapılan 
yayınlarla dünyaya aktaracaklarını sözlerine ekledi.
n AA

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

Erkek Hokey Milli Takımı’nın antrenörü Yasin 
Yükseler, takım sporlarında olimpiyat madalyası 
almaya en yakın branşın çim hokeyi olduğunu 
söyledi. Yükseler, yaptığı açıklamada, Türki-
ye’nin erkekler ve kadınlarda dünya ölçeğinde 
bir ivme yakaladığını belirtti. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye 
Hokey Federasyonunun yapacağı uzun vadeli 
planlamalarla başarıların kalıcı olacağına dikkati 
çeken Yükseler, “Bunun planlarını 10 yıla yaya-
rak yaparsak olimpiyat madalyası alabilecek po-
tansiyele sahip hokey ülkesiyiz. Bilimsel olarak 
çalışmalıyız. Bizim çocuklarımız çok yetenekli. 
Yeteneklerini ortaya çıkarmamız lazım. Biz, bize 
düşeni yapmaya çalışıyoruz ve iyi durumdayız. 
İyi bir ivme yakaladık. Çalışmalarımızın başında 
dünyada son sıralardaydık. Şu anda A milli dü-
zeyinde dünyada 34. sıraya kadar çıktık.” diye 
konuştu.

“HOKEY BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
Uluslararası alanda en büyük organizasyo-

nun olimpiyat oyunları olduğuna işaret eden Yük-
seler, şöyle devam etti:  “Bu nedenle hokey bizim 
için çok önemli. Bunun temelini Almanya, Hol-
landa, İspanya gibi ülkeler çok uzun planlamalar 
yaparak atıyorlar. Olimpiyat madalyası almak 
istiyorsak bunun maddi boyutunu ele almalıyız. 
Bilimsel olarak çalışabilecek antrenörlerle çalış-
malıyız. Umarım 10 yıl içinde olimpiyat madalya-
sı alan bir hokey ülkesi oluruz. En yakın olimpiyat 
madalyası alacak takım sporu çim hokeyidir. “ 

“TÜRKİYE’DE EN HIZLI GELİŞEN SPOR” 
Planlamaları, alt yaş gruplarından milli 

takıma aday sporcular yetiştirmek üzerine yap-
tıklarının altını çizen Yükseler, “Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ekonomik açıdan destek verdikçe biz 
de milli takım alt yaş grupları kamplarını arttır-
maya başladık. Önceleri okul sporlarında olma-

yan bir branşken, artık okul sporlarında olmamız 
bu branşın tanıtılmasını da sağladı. Önce il içi 
şampiyona yapılıyor. Sonrasında bölge ve Türki-
ye finalleri yapılıyor. Tabii illerde şampiyonalar 
yapılınca okullar tanıyor. Çim hokeyi Türkiye’de 
en hızlı gelişen spordur.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

“DÜNYADA KOLEJ, BİZDE GARİBAN SPORU” 
Hokeyin yüksek koordinasyon ve beceri ge-

rektiren bir spor dalı olduğunu anlatan Yükseler, 
şunları kaydetti: “Çok zor bir spor. İki materyali 
kontrol edebilmek çok zor. Topumuz çok küçük, 
bir de sopamız var. Dünyada kolej sporu olarak 
geçiyor, bizde de gariban sporu olarak biliniyor. 
Bence de gariban sporu olmalı. Çünkü bu sporu 
Anadolu’nun en ücra köşelerine taşırsak, oradaki 
çok yetenekli çocuklarımızla yeni sporcular yetiş-
tirmek zor olmayacaktır.” 
n AA

Çim hokeyinde hedef olimpiyat madalyası

Başarılı sporcudan 
Başkan’a ziyaret

Yavru Kartal’ın maçını 
İlker Avcı yönetecek

İtalya’da düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyo-
nası’nda üçüncü olan milli sporcu Fatih Koçyiğit ve antrenörü 
Mevlüt Eker, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı’yı ziyaret etti. Pekyatırmacı sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada, “İtalya’da düzenlenen Gençler Dünya 
Kick Boks Şampiyonası’nda üçüncü olarak bizi gururlandıran 
Kulübümüz Milli Takım Sporcusu Fatih Koçyiğit ve Antrenörü 
Mevlüt Aker’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Spor-
cumuza kariyerinde başarılar diliyorum” ifadelerine ye verdi.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig  Kırmızı Grup 5. Hafta karşılaşmasında tem-
silcimiz Konya Anadolu Selçukspor, iç sahada Zonguldak 
Kömürspor ile karşılaşacak. 30 Eylül Pazar günü Selçuk Üni-
versitesi 15 Temmuz Stadyumu’nda saat 15.30’da başlayacak 
karşılaşmayı İlker Yasin Avcı yönetecek. Avcı’nın yardımcılık-
larını Süleyman Yavaşoğlu ve Armağan Çekinmez yapacak. 
Karşılaşmanın 4.hakemi Serhad Ürkmez olacak. Yavru Kartal, 
bu zorlu mücadeleyi kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak 
istiyor.
n SPOR SERVİSİ



Konyaspor Kulübü İkinci Başka-
nı Selçuk Aksoy, Ziraat Türkiye Ku-
pası 3. turunda Yeni Amasyaspor’u 
deplasmanda 5-2  yenerek 4.  tura 
yükseldikleri  maçta  oyuncuları 
Adis Jahovic’in kırmızı kart görme-
sini eleştirdi.  

Selçuk Aksoy, kulübün internet 
sitesinde yer alan açıklamasında, 
Atiker Konyaspor’un Ziraat Türkiye 
Kupası’nda  bir  üst  tura  çıkmasın-
dan  duydukları  memnuniyeti  dile 
getirirken, direkt kırmızı kart göre-
rek cezalı duruma düşen Jahovic’e 
ise tepki gösterdi.

Böyle  bir  karşılaşmada,  sko-
run 5-1 olduğu bir zamanda, takım 
için son derece önemli bir futbolcu 
olan  Adis  Jahovic’in  kırmızı  kart 
görmesine anlam veremediklerini 
anlatan  Aksoy,  “Saha  içinde  her 
ne  yaşanırsa  yaşansın,  üst  düzey 
futbol  oynayan  isimlerin  bu  tür 
tahriklere  kapılmaması  gerekir. 
Nitekim  Jahovic’in  forvet  hattın-
daki  liderliğine  ve  gücüne  ihtiyaç 
duyduğumuz,  son  derece  önemli 
maçların oynanacağı bir periyoda 
girerken,  böyle  bir  durumla  kar-
şılaşmak hiç  iyi olmadı. Zorlu bir 

fikstür bizi bekliyor. Fakat Jahovic 
gereksiz ve yersiz davranışıyla ta-
kım arkadaşlarını bu süreçte yalnız 
bırakmıştır. Bu kabul edilemez bir 
durumdur.  Yönetim  kurulumuz, 
konuyu değerlendirecektir. Futbol-
cularımızın hepsi bizim için önemli 
ve  kıymetlidir.  Ancak  Atiker  Kon-
yaspor’un  menfaatleri  her  şeyin 
üzerindedir.”  değerlendirmesinde 
bulundu. 

Kupadaki  Yeni  Amasyaspor 
maçının,  Spor  Toto  Süper  Lig’de 
daha az forma şansı bulan futbol-
cuların  seviyelerini görme açısın-

dan önemli olduğunu da  vurgula-
yan Aksoy, şunları kaydetti: 

“Genel anlamda ortaya konan 
futboldan  memnun  olduğumuzu 
belirtmek  isterim.  Öte  yandan, 
Atiker  Konyaspor,  Türkiye  Kupası 
şampiyonlarından biridir ve kupa-
nın  favori  takımlarındandır. Dola-
yısıyla  karşılaştığımız  her  takım, 
kupa şampiyonunu mağlup etmek 
için yoğun çaba sarf edecektir. Bu-
gün Yeni Amasyaspor da bu man-
taliteyle  karşımıza  çıktı.  Golleri 
erken bularak bir sürprizin yaşan-
masına izin vermedik.”  n İHA

Selçuk Aksoy: Jahovic’in
 yaptığı kabul edilemez

Yeni amasyaspor’u farklı geçen Ati-
ker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 
7. haftasında 30 Eylül Pazar günü dep-
lasmanda Göztepe ile yapacağı maçın 
hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisle-
ri’nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yö-
netiminde  gerçekleştirilen  antrenman 
yaklaşık  1,5  saat  sürdü.    Antrenman-
da,  Ziraat  Türkiye  Kupası  3.  turunda 
Yeni Amasyaspor ile oynanan mücade-
lede  ilk  11’de  forma giyen  futbolcular 
yenilenme çalışması yaptı.  Diğer oyun-
cular  ise  antrenmana  koşu  ve  ısınma 
hareketleriyle başladı.  Daha sonra 5’e 
2  pas  çalışmasıyla  devam  eden  ant-
renman,  çift  kale  maçla  tamamlandı. 
Antrenman neşeli geçerken Yeni Amas-
yaspor maçında forma giyen oyuncula-
rın durumu teknik heyeti memnun etti. 
Yeni Amasya maçını değerlendiren bazı 
oyuncular  teknik  ekibe  hazırız  mesajı 
gönderdi. Açıklamalar şu şekilde:

FALLOU DİAGNE: ELİMDEN
GELENİ YAPIYORUM 

İyi  hazırlanmıştık.  Bunu  sahaya 
yansıttık. Yüzde 100 performans ve kon-
satrasyonu sahaya yansıttık. Karşılığını 
da farklı kazanarak aldık. MutluyuzBen 
her zaman avını arayan aç bir aslan gibi 
saha  içerisinde  mücadele  ediyorum. 
Bunu her zaman sahaya yansıtmaya ça-
lışıyorum. Oynadığım her maç, aldığım 
her  sürede  en  iyi  performansımı  gös-
termek için elimden gelenin en  iyisini 
yapmaya gayret ediyorum.

HURTADO: ÇOK ÇALIŞIYORUM 
Tek düşüncemiz tabiki de maçı ka-

zanmaktı. İyi bir iş çıkarttık. Rakibimizi 
ciddiye  aldık.  Sahada mücadele  eden 
tüm oyuncularımız hazır olduklarını ve 
bundan sonraki maçlarda en  iyi şekil-
de  görev  alabileceklerini  gösterdiler. 
İyi çalışıyoruz, iyi oyunculardan kurulu 
iyi bir kadroya sahibiz. İyi bir arkadaş-
lığımız  var.  Bu  şekilde  iyi  çalışmaya 

devam  edersek  takımımız  önemli  ba-
şarılar  elde  etmeye  devam  edecektir. 
Bildiğiniz gibi takıma geç katıldım. Ama 
daha çok ve sıkı bir şekilde çalışıyorum. 
Atiker  Konyaspor’a  faydalı  olabilmek 
için elimden geldiğince çok çalışıyorum 
ve takımıma yardımcı olmayı gerçekten 
çok istiyorum.

MİLOSEVİC: KUPAYI 
KAZANMAK İSTİYORUZ

İyi  bir  maçtı.  Bizim  açımızdan  iyi 
geçti.  Rakibimizi  küçümsemeden  lig 
maçlarının  ciddiyetiyle  sahada  mü-
cadele  ettik.  Bu  maçta  gösterdiğimiz 
ciddiyetimizi bundan sonra ligde oyna-
yacağımız  Göztepe  ve  Beşiktaş  maç-
larında da  göstermemiz  gerekiyor. Bu 
maç bizim için özgüvenimizi tazelemek 

açısından çok önemli bir maçtı. Bu şe-
kilde devam edersek Türkiye Kupası’n-
da  ilerleyip,  kupayı  kazanırsak  bizim 
adımıza önemli bir başarıyı daha ger-
çekleştirmiş oluruz. 

 MÜCAHİT: GÖZTEPE’YE 
HAZIRLANACAĞIZ

Zor  bir  maç  olacağını  biliyorduk. 
Türkiye Kupası’nda birçok maç sürpriz 
sonuçlarla  bitiyor.  Bunu  bilerek maça 
çıktık. Elimizden geleni yaptık.  İlk yarı 
maçın skorunu aldık. İkinci yarının ba-
şında yediğimiz penaltı golüyle skor 5-1 
oldu. Sonrasında bir kırmızı kart gördük. 
Eksik kaldık. Biraz istemsiz olarak geri-
ye çekildik. Ama tur aldık ve dönüyoruz. 
Şimdi önümüzde Göztepe maçı var. Ona 
hazırlanacağız.

TRAORE: İLK RESMİ 
MAÇLARIMDAN BİRİYDİ 

 Bizim için önemli bir maçtı. Tek maç 
eleminasyon sistemine göre oynanıyordu. 
Galibiyet  alıp  kupada  yolumuza  devam 
etmek istiyorduk. Hocamız bize bu maçın 
zor  olacağını  söylemişti.  Bizden  başlan-
gıçtan itibaren işi sıkı tuttuk ve ilk yarıda 5 
gol bulduk. Başlangıçtan itibaren galibiyet 
için savaştık. Bizim için iyi oldu. Kupada 
tur atladık. Umarım kupada bundan sonra 
da yolumuza devam ederiz. Benim içinde 
bu maç iyi oldu. Kendimi çok iyi hissediyo-
rum. Geriye döndüğüm süreçten itibaren 
oynadığım ilk resmi maçlarımdan biriydi. 
Maçın büyük bir bölümünde oynadım ve 
golümü de attım. Bundan dolayı da çok 
mutluyum.  n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta, bugün yapılacak bir maçla baş-
layacak. Ligde 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Türk Telekom 
Stadı’ndaki müsabaka, saat 20.00’de başlayacak. Süper Lig’in 7. 
haftasında yapılacak maçların programı şöyle: Bugün: 20.00 Ga-
latasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor  (Türk Telekom). Ya-
rın: 16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park), 16.00 Aytemiz 
Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları), 19.00 Beşiktaş-Kay-
serispor (Vodafone Park)

30 Eylül Pazar: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Yeni 
4 Eylül), 16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova), 19.00 Çaykur 
Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi). 1 Ekim Pazartesi: 20.00 MKE 
Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı), 20.00 Medipol Başakşehir-Ev-
kur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
n AA

Süper Lig’de 7. hafta 
heyecanı başlıyorRPS

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

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Yedekler hazır!
Ziraat Türkiye Kupası’nda rakibini farklı geçen Atiker Konyaspor’da gözler Gözte-
pe maçına çevrildi. Yeni Amasya maçında iyi bir görüntü sergileyen yedek oyun-
cuların durumu teknik heyeti memnun etti. Maçta forma giyen Diagne, “En iyi 

performansımı göstermek için elimden geleni yapıyorum” dedi

UEFA 2024 için Almanya’yı seçti
UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) 

Almanya’da düzenlenmesine karar verdi. Türkiye ve Alman-
ya’nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024’ün ev sahibi, 
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen 
oylama sonucunda belirlendi.

İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumla-
rın ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama 
sonucunda Almanya, EURO 2024’ün ev sahipliğini üstlenme 
hakkı kazandı. Şampiyonanın Türkiye’ye verilmesi durumun-
da maçların oynanacağı stadyumlardan biri de Konya Büyük-
şehir Belediyes Stadyumu olacaktı.

UEFA’nın  internet  sitesinden yapılan açıklamada,  İsviç-
re’nin Nyon kentinde UEFA Yönetim Kurulu  tarafından ger-
çekleştirilen oylamada, turnuvaya ev sahipliği yapmaya hak 
kazanan Almanya’ya 12 oy çıktığı belirtildi.

Almanya ile yarışan Türkiye’ye ise 4 oy verildiği aktarıldı. 
Oylamayı değerlendiren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 
“Almanya ve Türkiye’nin futbol federasyonlarını, oylama ön-
cesindeki harika sunumları  için  tebrik ediyorum. Avrupa’da 
2024 yılının en iyi ulusal takımını futbol şöleni eşliğinde öğ-
renmek için şimdiden sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.
n AA

 Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, futbolculara Türk lirası ödemesi 
konusunda kulüpler olarak mutabakata vardıklarını söyledi. Vakfın Maslak’taki 
merkezinde gerçekleşen toplantıdan sonra açıklamada bulunan Fikret Orman, 
yoğun bir gündemlerinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bütün kulüplerin 
katılımıyla çok verimli bir toplantı geçirdik. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne 
göre Türkiye’deki yerleşik insanlarla yapılan sözleşmelerin Türk lirasına dönül-
mesini tartıştık aramızda. Bu kapsamda yerleşik oyuncular, hocalar, aynı za-
manda menajerlere ödenen ücretlerde liraya dönülmesi lazım. Bütün kulüpler 
mutabık kaldı. Onun haricinde de futbolun genel problemlerini konuştuk. Finan-
sal Fair Play gibi süreçleri de konuştuk.”

Kanuna uymak zorunda olduklarını vurgulayan Orman, “18 Eylül itibarıyla 
bu dakikadan sonra lira üzerinden kontratlar yapılması lazım. Kanun bunu söylü-
yor.” diyerek sözlerini tamamladı.
n AA

Kulüpler Birliği’nden 
Türk Lirası kararı
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