
‘Gençlerimiz 
çok kıymetli’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı,  Muharrem Ayı 
dolayısıyla Selçuk Üniversitesi 
Alaeddin Keykubat Kampüs alanı 
içerisinde öğrenci ve vatandaş-
lara aşure ikramında bulundu. 
Başkan Pekyatırmacı gençlerin 
kıymetli olduğunu vurguladı.
n HABERİ SAYFA 11’DE 

Selçuklu mutfağı 
büyük ilgi gördü

Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak 
Kültürü Etkinlikleri, katılımcılara 
eşsiz bir gün daha yaşatıyor. Sel-
çuklu Mutfağı ile ilgili bu sunum 
katılımcılardan büyük alkış aldı.
n HABERİ SAYFA 12’DE 

Festivalle Konya
dünyaya açılıyor

Türkiye’nin ve Konya’nın tanıtımı 
açısından çok önemli bir etkinlik 
olan ve birçok ülkeden sanatının 
katılımıyla gerçekleştirilen Mis-
tik Müzik Festivali, TRT WORD 
ekranlarında yapılan yayınlar ile 
dünyaya tanılıyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE 

Demiryolu hattı
ilaçlanacak

Ankara, Yozgat, Kayseri, Niğde, 
Eskişehir, Sakarya ve Konya il sı-
nırları içindeki konvansiyonel de-
miryolu hat ve istasyonlarında otla 
mücadele kapsamında yapılacak 
ilaçlama çalışmaları kapsamında 
Konya Valiliği uyarıda bulundu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE 

‘Ortak akılla her 
şey çözülür’

Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi’nde Değerlendirme 
Toplantısı’na katılan Konya İl Sağ-
lık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 
“Her şey ortak akıl ve istişare ile 
çözülebilir” dedi.
n HABERİ SAYFA 7’DE 

04 Konya’nın ihracatı 
yüzde 5,2 düştü 05 Merhum Avukat 

İhsan Onar anıldı 06 Öğrenci yurdundaki 
yangın korkuttu  

• 29 EYLÜL 2018 CUMARTESİ    • 75 Kr. • www.konyayenigun.com

n HABERİ SAYFA 4’TE

CAMİLER İLİM VE 
HİKMETİN MEKANLARI

40 METRELİK CADDE
KAZANDIRILIYOR

65 MİLYON DOLARLIK
YATIRIM HAYATA GEÇTİ

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu:

Meram’ın yeni bağlantı yolu olacak 

Konya’ya 3 güneş enerjisi santrali

2018 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası 01-07 Ekim 2018 
tarihleri arasında kutlanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan 
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, camilerin ilim ve hikmetin 
mekanlarını olduğuna dikkat çekerek camilerin önemini 
vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram’ın en geniş caddesi 
olacak Gazze Caddesi’ndeki çalışmalarda sona geldi. 40 
metre genişliğindeki cadde Meram Yeni Yol ile Antalya Çev-
re Yolu arasında yeni bir bağlantı olacak.

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Konya’da toplam kurulu gücü 
30 MW olan üç lisanslı güneş santrali de enerji üretimine 
başladı. Ürettiği enerjiyi uluslararası sistemden Türkiye’ye 
yayacak Konya santralleri 120 bin kişinin enerji ihtiyacını 
karşılıyor. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 5’TE

Birlikte güçlüyüz! 
İflas, stokçuluk/
fırsatçılık, kon-

kordato gibi 
dedikoduların 
kimseye fayda 

sağlamayacağını 
belirten iş dün-

yası temsilcileri, 
ekonomideki 

sıkıntılı sürecin el 
birliğiyle aşılacağı 

mesajını veriyor 

DEDİKODUNUN 
FAYDASI YOK 

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 
“Üyelerimiz de bu zor gün-
lerde birlik ve beraberlik 
içerisinde bu süreci atlamaya 
gayret etmek. O yüzden her-
hangi bir şekilde ticaretin ta-
hammüllerine aykırı, kamuo-
yunu zor duruma düşürecek, 
tüketicileri zor duruma dü-
şürecek her hangi bir işlem 
yapmamalarını kendi üyeleri-
ne söylüyoruz. Dedikoduların 
hiç kimseye faydası yok” diye 
konuştu. 

BU SÜRECİ HEP 
BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Ekonomik saldırılara dikkat 
çeken Baro Başkanı Av. Mus-
tafa Aladağ, “Vatandaşları-
mızdan ricam kulaktan duy-
ma, dedikodu haberlerine 
itibar etmesinler. Lütfen fela-
ket tellallığından kaçınsınlar” 
dedi. SMMMO Başkanı Seyit 
Faruk Özselek, “Şuan yaşadı-
ğımız süreçten de bir olarak, 
beraber olarak hep birlikte 
Türkiye olarak en iyi şekilde 
çıkacağız” ifadelerini kullan-
dı.  n HABERİ SAYFA 4’TE 

Tarımsal sorunlar bakanın masasında Büyüksinan Camii dualarla açıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve 
Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK 
Parti Konya İl Başkanlığı Tarım Ko-
misyonu tarafından hazırlanan sorun 
ve taleplerle ilgili raporu Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li’ye sundu. Bakan Pakdemirli, 
sorunların çözümü için gerekli 
çalışmaların yapılacağını söy-
ledi. 
n HABERİ SAYFA 10’DA 

Ha- yırseverler ve Karatay Beledi-
yesi’nin katkıları ile inşa edi-

len Araplar Büyüksinan Camii 
gerçekleştirilen tören ile ibadete 

açıldı. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli Karatay’da 487 

caminin bulunduğunu ve 38 caminin 
de yapılma aşamasında olduğuna dik-

kat çekti. Camii Konya İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu’nun ettiği duanın ardından 

ibadete açıldı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Hazreti Mevlana’nın 
811’inci doğum yılı etkinlik-
leri kapsamında düzenlenen 
15’inci Konya Uluslararası 
Mistik Müzik Festivali’nde, 

Irak’tan Kerkük Dedeler 
Yadigarı Topluluğu ve Urfa 
Ahengi Topluluğu büyük 

beğeni topladı. Yenigün’e 
konuşan sanatçılar, 

Konya’nın kendilerine ilham 
verdiğine vurgu yaptı.
n HABERİ SAYFA 2’DE 

Konya ilham veriyor

KGC’den Başsavcı Solmaz’a ziyaret
Geçtiğimiz 
ay HSK ka-

rarnamesi ile 
Antalya Baş-

savcılığından 
Konya’ya ata-
nan Ramazan 

Solmaz’a 
Konya gaze-

teciler Cemi-
yeti Başkanı 

Sefa Özdemir 
ve Yönetim 

Kurulu üyeleri 
hayırlı olsun 

ziyaretinde 
bulundu.
n HABERİ 

SAYFA 3’TE 

Selçuk Öztürk

Mustafa Aladağ

Faruk Özselek
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‘Camiler İslam’ın simgesidir’
2018 Yılı Camiler ve Din Gö-

revlileri Haftası 01-07 Ekim 2018 
tarihleri arasında kutlanacak. Bu yıl 
Diyanet Başkanlığınca toplumsal 
bir duyarlılık ve hassasiyete vesile 
olması amacıyla 2018 yılı Camiler 
ve Din Görevlileri Haftası’nda “Ca-
miler ve Din Hizmetine Adanmış 
Ömürler” konusunun ele alınması 
kararlaştırıldı. Konya İl Müftüsü Ah-
met Poçanoğlu, İl Müftü Yardımcı-
ları ile beraber düzenlediği basın 
toplantısı ile Camiler Haftası prog-
ramı hakkında bilgiler verdi.
CAMİ DENİLİNCE İLMİN VE HİKMETİN 
ÖĞRENİLDİĞİ ŞEREFLİ MEKANLAR 

HATIRIMIZA GELİR
1-7 Ekim tarihlerin Camiler ve 

Din Görevlileri  Haftası olarak kut-
landığını ifade eden Konya İl Müf-
tüsü Ahmet Poçanoğlu, “1-7 Ekim 
tarihleri arası Camiler ve Din Gö-
revlileri Haftası olarak kutlanmak-
ta.  Din Görevlileri haftası özellikle 
1996 yılından itibaren önce camiler 
haftası olarak kutlanmaya başlamış, 
daha sonra 2000 yılından itibaren 
ise Camileri Haftası şeklinde kutlan-
maya başlanmış bir haftadır. 2003 
yılından itibaren de  Camiler ve Din 
Görevlileri haftası olarak kutlan-
maktadır. Özellikle son dönemlerde 
Camiler ve Din Görevlileri haftası-
na ayrı bir tema ile işlenmiştir. Bu 
yıl ise Camiler ve Din Hizmetine 
adanmış ömürler olarak belirlen-
miştir. Camiler diyince aklımıza 
Hz. İbrahim gelir. Hz. İsmail akla 
gelir. Cami diyince Medine Mesci-
di akıllara gelir. Resulullahın ahlakı 
akıllara gelir.  Cami diyince Kudüs 
akıllara gelir. Mescid-i Aksa akıllara 
gelir. Cami diyence ilk kıblemizin 
Yahudiler tarafından işgal altında 
olduğu aklımıza gelir. Cami deyince 
Asrı Saadette bugüne kadar Allaha 
ibadet edilen mübarek mekanlar 
aklımıza gelir. Cami denilince ilmin 
ve hikmetin öğrenildiği şerefli me-
kanlar hatırımıza gelir. Dualarımız, 
niyazlarımız gelir. Cami deyince 
hakikaten abidelerimiz akıllarımıza 
gelir. Cami deyince dil,ırk, makam 

ve mevki farkı gözetmeden mümin 
gönüllerin birleştiği , imanımızın ve 
istiklalimizin varoluşumuzun sim-
geleri akıllara gelir. Cami denilince 
güzel şeyler hatırlanır” ifadelerini 
kullandı. 

DİN GÖREVLERİ  HADEME-İ 
HAYRATIN OLAN İNSANLARDIR
Din görevlilerin Hademe-i Hay-

rattı olan insanlardır diyen Kon-
ya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, 
“Din görevlerimiz Hademe-i hay-
ratın olan insanlardır. Ömürlerini 
hayırlarda koşturarak, ömürlerini 
hayırda yarışarak geçiren, ömür-
lerini dini mümin İslam’a adayan, 
vakfetmiş kimselerdir. Hayatın her 
alanında camilerimizi, dini mümin 
İslam’ı,  şehrin kalbine, insanların 
kalbine taşımayı amaçlayan kim-
selerdir. Din görevlerimiz nikâhlar-
dan başlayarak insan hayatının her 
anında yanındadır.  Din görevlileri 
ve camilerimiz hayatın en merke-
zinde ve varoluşumuz,toplumumu-
zun istikbali , milletimizin var olu-
şundan en önemli kurumlar olarak 
yer almaktadır” dedi.

CAMİLER , İSLAM 
TOPLUMLARININ SİMGESİDİR 
Camilerin islam toplumlarının 

simgesi olduğunu belirten Poça-
noğlu, “Camiler, İslâm toplumları-
nın simgeleridir. Bir beldenin İslâm 
beldesi olduğunun en güzel kanıtı, 
göklere yükselen minareleriyle ca-
milerimizdir. “Toplayan bir araya 

getiren” anlamına gelen camiler, 
inananların Yüce Rabbimiz huzu-
runda saf tuttukları, rükuya varıp 
secde ettikleri kutsal mekânlardır. 
Her inanca göre, ibadetlerin yapıl-
dığı yerlere farklı isimler verilmiş-
tir. Müslümanlar tarafından Mabed 
teriminin karşılığı olarak, Mescid ve 
Cami isimleri kullanılmıştır. İslam 
dininde, dünyanın her tarafında 
Mabed olarak Cami’nin başka bir 
alternatifi de yoktur.Camiler, geç-
mişte olduğu gibi günümüzde de 
sosyalleştirici, bütünleştirici, eğitici 
ve öğretici fonksiyonlarını icra et-
mektedir. Kadın-erkek zengin-fa-
kir, köylü-kentli, amir-memur, 
resmi-sivil, yaşlı-genç, herkesi bün-
yesinde toplayan mekânlardır” ifa-
delerini kullandı. Konya’daki cami 
sayısı hakkında da bilgi veren Poça-
noğlu, “Konyamızda 3 bin 737 ca-
mimiz bulunmaktadır. Konya cami 
sayısı bakımından Türkiye’nin nü-
fusuna oranla cami bakımından en 
önemli şehridir. 

Cami sayınsa baktığımız za-
man Konya’nın mütedeyyin dindar 
vasfını özelliğini de cami sayısı ile 
görmek mümkündür. Konya İl Müf-
tülüğüne bağlı toplamda personel 
sayısı 4bin844’dür. 1-7 Ekim tarih-
leri arasında hem camilerimizin te-
mizliği , bakımına dikkat çekilecek. 
Hem topluma hizmet etmiş önemli 
değerleri hayırla anmak , yad et-
mek  ve din görevlerimizi teşvik 

etmek bakımından bu haftayı çok 
önemsiyoruz” dedi. İl Müftülüğü 
ile Merkez İlçe Müftülüklerince Ca-
miler ve Din Görevlileri Haftası ile 
ilgili olarak hazırlanan programlar 
şu şekilde ;  01 Ekim 2018 Pazar-
tesi günü; Saat 10.00’da Selçuklu 
Hacıveyiszade Camii Önünde Kan 
Bağışı Programı, Saat 11.00 da 
Bosna Hersek Mah. Yunus Emre 
Erkek Kur’an Kursu’nda Camiler ve 
Din Hizmetlerine Adanmış ömürler 
konulu Konferans, Saat 12.00’da 
Emekli Müftü ve Vaizler ile Otel 
Bera (Selçuklu)’da yemekli Kaynaş-
ma Toplantısı, Saat 14.00’da, Konya 
Ticaret Odası Konferans Salonu’nda 
“Açılış Programı, Konferans ve Ödül 
Töreni,04 Ekim 2018 Perşembe 
günü;Saat 12.00’da, Karatay Müf-
tülüğü organizesiyle Sultan Selim 
Camii’nde  Kur’anKerim Ziyafeti ve 
Hatim Duası,Saat 19.00’da Karatay 
Müftülüğü organizesiyle Karatay 
Üniversitesi Öğrencileri ile Ahmet 
Kolat Camiinde “Cami-Gençlik 
Buluşması”,05 Ekim 2018 Cuma 
günü; Saat 12.00’da, Meram Müf-
tülüğü organizesiyle Kapu Camii’n-
de Mevlid Programı, Saat 12.00 da 
Konya Numune Hastanesinde “Ca-
miler ve Din Hizmetlerine Adanmış 
Ömürler” konulu Konferans, Saat 
12.00’da, Selçuklu Müftülüğü orga-
nizesiyle Hacıveyiszade Camii’nde 
Kur’an Ziyafeti ve Hatim Duası.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mistik Müzik Festivali 
dünyaya tanıtıldı

Hz. Mevlâna’nın 811. doğum 
yıl dönümü etkinlikleri kapsamın-
da düzenlenen 15. Uluslararası 
Konya Mistik Müzik Festivali de-
vam ediyor. Mistik Müzik Festiva-
line   şu ana kadar 47 ülkeden 133 
grup ile yüzlerce sanatçı katıldı. 
Bu yıl 15’incisi düzenlenen festi-
vale Özbekistan, Azerbaycan, Af-
ganistan, İran, Irak-Kerkük, Fas, 
Lübnan, İspanya ve Türkiye’den 
sanatçı ve müzik toplulukları ka-
tılıyor. Türkiye’nin ve Konya’nın 
tanıtımı açısından da çok önemli 
bir etkinlik Mistik Müzik Festi-
vali kapsamında  TRT WORD 
ekranlarında yapılan yayınlar ile 

dünya’ya tanılıyor. Geçtiğimiz 
günlerde Konya’ya 3 ayrı ekip 40 
kişi ile  gelen TRT Word ekipleri 
Mistik Müzik Festivali ve Konya 
ile ilgili çekimler yaptı. Çekimler 
esnasında Konya’da bulunan Sel-
çuklu eserlerini dünyaya tanıtı-
lırken, Konyalı vatandaşlar ile de 
röportajlar gerçekleştirildi.  Yine 
yapılan yayınlar ile konsere katı-
lan sanatçılar yayınlarda konuk 
edildi.  Yapılan çekimler ile  Tür-
kiye’nin ve Dünya’nın en önemli 
organizasyonları arasında yer alan 
Mistik Müzik Festivali dünya’ya 
tanıtılması sağlandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hazreti Mevlana’nın 811’inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15’inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali’nde, Irak’tan Ker-
kük Dedeler Yadigarı Topluluğu ve Urfa Ahengi Topluluğu sahne aldı. Sahne alan sanatçılar, Konya’nın kendilerine ilham verdiğine vurgu yaptı

‘Veliler şehri Konya ilham veriyor’
Hazreti Mevlana’nın 811’inci do-

ğum yılı etkinlikleri kapsamında dü-
zenlenen 15’inci Konya Uluslararası 
Mistik Müzik Festivali’nde, Irak’tan 
Kerkük Dedeler Yadigarı Topluluğu 
ve Urfa Ahengi Topluluğu   sahne 
aldı. Mevlana Kültür Merkezinde 
düzenlenen programa İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, 
Konya Türk Tasavvuf Müziği Top-
luluğu Müdürü ve Postnişını Fahri 
Özçakıl, Türkmeneli Dernekleri Fe-
derasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyat-
lı,  AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı ile Çok sayıda yerli ve yaban-
cı turist katıldı. Konya Valiliği ile 
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce 
organize edilen festivalin 8’inci gü-
nünde sanatseverle bir araya gelen 
Kerkük Dedeler Yadigarı Topluluğu 
ve Urfa Ahengi Topluluğu seslendir-
dikleri şarkılar ile büyük beğeni aldı.
MİSTİK MÜZİK FESTİVALİ OLDUKÇA 

BAŞARILI BİR ORGANİZASYON
Konser sonrasında Yenigün 

Gazetesine açıklamalarda bulunan 
Kerkük Dedeler Yadigarı Topluluğu 
Müzik Ekibi Şefi Ali Öztürk, “Toplu-
luğumuz 10 kişiden oluşuyor. Top-
luluk olarak genel olarak modern 
ilahi seslendiriyoruz.  Genellikle 
topluluk olarak festivallere ve or-
ganizasyonlara katılım sağlıyoruz. 
Festivallere katılım sağlayarak hem 
kültürümüzü, hem de ülkemizin ta-
nıtılmasını sağlıyoruz. Mistik Müzik 
Festivali kapsamında Konyalı sa-
natseverlerle buluşmaktan oldukça 
memnunuz. Mistik Müzik Festiva-
line bizleri davet eden  yetkililere 

teşekkür ediyoruz.  Mistik Müzik 
Festivaline ilahileri seslendirmek 
oldukça güzel. Konya oldukça güzel 
ve fevkalede bir şehir. Konya’da ol-
maktan ve sahne almaktan oldukça 
mutluyuz. Mistik Müzik Festivali ol-
dukça başarılı bir organizasyon” ifa-
delerini kullandı. 
MİSTİK MÜZİK FESTİVALİ KÜLTÜREL 

AÇIDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ
Şanlıurfa Devlet Türk Halk Mü-

ziği Korosu  şefi ve Urfa Ahengi Top-
luluğu  sorumlusu   Mehmet  Bakır 
KaradağlI da Konya’da  15 yıldır 
düzenli olarak gerçekleşen Mistik 
Müzik Festivalinin önemli olduğu-
nu ifade ederek, “ Gerçekleştirmiş 
olduğumuz musikiyi yerele dayan-
dırarak icra ediyoruz.  Bizim yerel 
musikimizde de bütün Türk müziği-
nin formlarını icra ediyoruz. Bugün 

burada Urfa ilahileri ile bir program 
gerçekleştirdik. Konya bizimle ol-
dukça ilgili. Biz Konya ile ilgiliyiz. 
Bizler her Konya’ya geldiğimizde 
burada adete kendimize ruhsal yön-
den şarj olmuş kabul ediyoruz. Urfa 
peygamberler şehir bilindiği gibi. 
Konya ise veliler şehri. O yüzden 
Konya bizim için oldukça önemli. 
Burada musiki icramızda değişiyor. 
Konyalı izlemecilerimizde bizlere 
güzel tepkiler veriyor.   Buda bizleri 
mutlu ediyor. Konya Mistik Müzik 
Festivali oldukça güzel ve başarılı 
gerçekleştiriyor. Organizasyonun 
yapılmasında emeği geçen herkesi 
kutluyorum.  Mistik Müzik Festivali 
dünya çapında bir festival. Bu kadar 
ince bir şeklide ve ustaca devam 
etmesi oldukça güzel. Mistik Müzik 
Festivali kültürler  açıdan oldukça 

önemli.  Mistik Müzik Festivalinin  
başarısının devamını diliyoruz” dedi.

IRAK’IN KÜLTÜRÜ ÇOK DERİN VE 
KÖKLÜ

Türkmeneli Dernekleri Fede-
rasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyatlı 
da Hazreti Mevlana’nın 811’inci 
doğum yılı etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen 15’inci Konya Ulusla-
rarası Mistik Müzik Festivali’nde, 
Irak’tan Kerkük Dedeler Yadigarı 
Topluluğu ve Urfa Ahengi Toplulu-
ğu    konserinde yalnız bırakmayarak 
destek oldu. Yenigün Gazetesi’ne 
önemli açıklamalarda bulunan Be-
yatlı, “ Mistik Müzik Festivalini bu yıl 
15.çisi yapılıyor ve bu sene Irak’ı dü-
şünmeleri ve ırak Türklerin buraya 
gelmesi ve Iraktaki kültürünü  ser-
gilemesi çok anlamlı ve çok önemli 
idi. Irak bugün terörle, kinle,gözyaşı 

anılır oldu. Halbuki ırak  daha düne 
kadar medeniyetlerin en güzel be-
şiği idi. Irak’ın kültürü çok derin ve 
köklü. Mistik Müzik Festivali gerçek-
ten organizasyon ve icra edilen kon-
serler bakımından oldukça güzel. 
Mistik Müzik Festivali kapsamında 
dayı-yeğen bir araya geldi. Urfa ve 
Kerkük dayı-yeğendir. Mistik Müzik 
Festivali kapsamında Kerkük Dede-
ler Yadigarı Topluluğu’nun sahne 
almasında desteklerini esirgemeyen 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yet-
kilerine , Konya Büyükşehir Beledi-
yesine, Konya Valimize ve diğer tüm 
kurumlara teşekkürlerimizi iletiyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

IRAK KERKÜK DEDELER YADIGARİ 
TOPLULUĞU

Dünya Savaşı’ndan sonra Ana-
dolu’daki büyük Türk nüfusundan 

siyasi sınırlarla ayrılan Kerkük,di-
ni ,kültürel ve sanatsal bağını hiç 
koparmamıştır denilebilir. Türkiye 
Türkçesine en yakın ağızlardan olan 
Kerkük Türkçesi, kültürel birlikteli-
ğe imkan verdiği gibi Kerkük Müziği 
de Türkiye Türkleri arasında sürekli 
ilgi görmüştür. Irak’ta musiki maka-
mı tarihi yazanlar, Makam Kerkük’te 
doğar, Musul’da büyür ve Bağdat’ta 
yaşar derler. Türklerin tarihteki bü-
yük merkezlerinden Kerkük, bugün 
Türkiye’de yöresel formlar ile Klasik 
Türk Müziği’ndeki birçok formu et-
kilemiş bir musiki birikimine sahip-
tir. Özellikle Urfa, Diyarbakır, Elazığ 
(Harput) , Erzurum bölgelerindeki 
geleneksel müzik ile Kerkük mu-
sikisi arasında büyük benzerlikler 
vardır. Bu benzerlikler türkülerden 
nefeslere, hoyratlardan uzun hava-
lara,ilahilerden  tatyanlara kadar bir-
çok formda görülebilir. Hatta zaman 
zaman Türkiye’de icra edilen bir 
eserin melodisi ve sözleri çok küçük 
farklılıklarla Kerkük’te de duyulabi-
lir.  Bin yılı aşkın bir süredir birlikte 
olan bu iki bilgenin siyasi sınırlarla 
ayrılmadığının en açık tanığı olan 
müzikal birikim,Dedeler Yadigari 
Topluluğu ile bir kez daha sahne-
leniyor. Dedeler /Atalar) topluluğu 
daha önce Türkiye’de TRT kurumu 
ile farklı platformlarda Kerkük Mu-
sikisi icra etmişlerdir. Üç yıl önce 
kurulan topluluk, geleneksel Kerkük 
ezgileri yanında geleneksel tekke 
ilahileri ile yeni dini eserler icra et-
mektedir.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 Ali Öztürk Mehmet  Bakır KaradağlI Dr. Aydın Beyatlı
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KGC’den Başsavcı Solmaz’a ziyaret

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Sefa Özdemir ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Başsavcı Ramazan Solmaz’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Geçtiğimiz ay HSK kararnamesi ile 
Antalya Başsavcılığından Konya’ya 
atanan Ramazan Solmaz’a Konya 
gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa 
Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Konya Gaze-
teciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özde-
mir, Anadolu basınının içinde bu-
lunduğu durumu anlatarak şehirleri 
ayakta tutan yerel gazel gazetelerin 
desteklenmesi gerektiğini ifade etti.  
Başkan Özdemir, “Son yaşanan sü-
reçle birlikte zorda olan Anadolu 
basını kâğıt fiyatlarının artmasıyla 
birlikte daha da zora girdi. Biz ce-
miyet olarak bu durumu ilgili ma-
kamlara raporlar halinde sunuyoruz. 
Devletimizin bu alanda desteğini de 
bekliyoruz. Özellikle internet yasası 
ile de yeni düzenlemelerin yapılması 
gerektiğini de biliyor ve anlatıyoruz. 
Yerel basın bir şehri ayakta tutan en 
önemli araçlardan birisidir” diyerek 
bu konuda destek beklediklerini 

ifade etti ve Başsavcı Ramazan Sol-
maz’a yeni görevinin hayırlı olması-
nı temenni etti. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başsavcı 
Ramazan Solmaz da şehirler için ye-
rel basının önemli olduğunu ve şeh-

rin gelişmesinde önemli rol oynayan 
Konya basınını önceden de takip et-
tiğini söyledi. 

Öte yandan ziyarette Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkan Sefa 
Özdemir’in yanı sıra Başkan Vekili 

Mustafa Ekmekçioğlu, Başkan Yar-
dımcıları Mehmet Yaşa ve Mehmet 
Ali Elmacı ile Yönetim Kurulu Üyesi 
Duran Çölcü ve Mustafa Öztürk İş-
ler yer aldı.
n HABER MERKEZİ

Demiryolu hattında 
ilaçlama yapılacak

Ankara, Yozgat, Kayseri, Niğ-
de, Eskişehir, Sakarya ve Konya il 
sınırları içindeki konvansiyonel de-
miryolu hat ve istasyonlarında otla 
mücadele kapsamında yapılacak 
ilaçlama çalışmaları kapsamında 
Konya Valililiği uyarıda bulundu. 
Yapılan uyarıda, ilaçlama süresin-
ce vatandaşların ve hayvanların 
ilaçlamadan etkilenmemesi için 
bölgeye yaklaşılmaması istendi. 
Valilik tarafından yapılan açıkla-
mada 01-07 ekim 2018, YHT hat 
ve istasyonlarında 10-18 ekim 
2018 tarihleri arasında otla mü-
cadele kapsamında ilaçlama yapı-
lacağı bilgisine yer verildi. Açıkla-
mada şunlara değinildi,  “İnsan ve 
hayvan sağlığı açısından tehlike 
oluşturan ilaçlama nedeniyle, be-
lirtilen demiryolu hat kesimleri ile 
istasyonların çevresinde vatandaş-
ların dikkatli olmaları gerekmekte-
dir. Mücadelede kullanılan ilaçlar, 
insan ve hayvan sağlığını etkileyici 
özellik taşıdığından; Demiryolu gü-
zergâhı ve yakınındaki arazilerde 
ilaçlama tarihlerinden itibaren on 
gün boyunca vatandaşların ilaçla-
ma yapılan sahaya yaklaşmamaları 
ve dikkatli olmaları,  belirtilen yer-
lerde hayvanlarını otlatmamaları, 
ot hasadı yapmamaları önemle du-

yurulur.” Valilik tarafından yapılan 
açıklamadaki ilaçlama Programı 
şu şekilde: 01 Ekim 2018 Ankara 
il sınırları içerisindeki Marşandiz 
İstasyon sahası ve Ray Kaynak 
Fabrikası, 02 Ekim 2018 Ankara 
ve Eskişehir il sınırları içerisindeki 
Marşandiz İstasyonu-Hasanbey 
İstasyonu arası, 04 Ekim 2018 
Ankara ve Yozgat il sınırları içeri-
sindeki Ankara Gar-Yerköy İstas-
yonları arası, 05 Ekim 2018 Yozgat 
ve Kayseri il sınırları içerisindeki 
Yerköy İstasyonu -Kayseri Gar ara-
sı, 06 Ekim 2018 Kayseri il sınırları 
içerisindeki Kayseri Gar ve varyant 
sahası, 07 Ekim 2018 Kayseri ve 
Niğde il sınırları içerisindeki Kay-
seri Gar-Niğde-Ulukışla İstasyon-
ları arası, 10 Ekim 2018 Ankara 
ve Eskişehir il sınırları içerisindeki 
Marşandiz İstasyonu-Eskişehir Gar 
arası YHT Hattı, 11 ve 13 Ekim 
2018 Eskişehir ve Sakarya il sınır-
ları içerisindeki Eskişehir Gar-Ali-
fuatpaşa İstasyonu YHT hattı, 15 
Ekim 2018 Eskişehir ve Ankara il 
sınırları içerisindeki Eskişehir Gar 
-Marşandiz İstasyonu YHT hattı, 
16 ve 18 Ekim 2018 Ankara ve 
Konya il sınırları içerisindeki Mar-
şandiz İstasyonu –Konya Gar arası 
YHT hattı.   n SAMİ KAYALAR

Hayırseverler ve Karatay Belediyesi’nin katkıları ile inşa edilen Araplar Büyüksinan Camii gerçekleştirilen tören ile ibadete açıldı. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli Karatay’da 487 caminin bulunduğunu ve 38 caminin de yapılma aşamasında olduğuna dikkat çekti

Büyüksinan Camii ibadete açıldı
Karatay Belediyesi ve hayır-

severlerin katkılarıyla inşa edilen 
Araplar Büyüksinan Camii hizmete 
açıldı.Açılış törenine Konya Büyük-
şehir Belediyesi Başkanvekili Mah-
mut Sami Şahin, Karatay Belediyesi 
Başkanı Mehmet Hançerli, Konya İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Kara-
tay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar 
Araplar Büyüksinan Camii Dernek 
Başkanı Übeyit Aça ve çok sayıda kişi 
katıldı. Konuşmalarını gerçekleştiren 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Karatay’da şuan 487 ca-
minin bulunduğunu ifade ederek 38 
caminin de yapım aşamasında oldu-
ğunu vurguladı. Karatay’ın değişti-
ğini ve iki-üç seneye kadar müstakil 
ve iki katlı evlerin kalmayacağını da 
dikkat çeken Hançerli, camii’nin ya-
pımında emeği geçen hayırseverlere 
de teşekkür etti. Camii Konya İl Müf-
tüsü Ahmet Poçanoğlu’nun ettiği 
duanın ardından ibadete açıldı. 

“NÜFUS ARTTIKÇA CAMİLERDE 
ÇOĞALIYOR VE BÜYÜYOR”

Karatay ilçesinde şuan 487 ca-
minin bulunduğunu ve 38 tanesinin 
de yapılma aşamasında olduğunu 
dile getiren Karatay Belediye Başka-
nı Mehmet Hançerli Karatay’ın gün 
geçtikçe büyüdüğünü söyledi. Han-
çerli, “Daha önceden 80, 120 metre-
karelik camiiler vardı. İmar revizyon 
planının yenilenmesi ile birlikte bir 
taş ile 3 kuş birden vuruluyor. Her 
yerde söylüyorum; Karatay’a 125 
bin ilave nüfus geliyor… Bu Ereğli 
demektir. Ereğli’de ne kadar okul ve 
camii varsa buraya yapacaksınız… 
İmar revizyon planı ile birlikte 63 
tane okul yapılacak yer var. Cami-
lerde ona göre yapılıyor. Tabi nüfus 
arttıkça camilerde büyüyor. Kara-
tay’da 487 tane camimiz var. Bunu 
nüfus yoğunluğu ile karşılaştırırsanız 
Türkiye’de bir tanedir. En çok ca-
milerin bulunduğu yer İstanbul’dan 
sonra Konya’dır ama Konya ile İs-
tanbul’un nüfusunu karşılaştırırsanız 
fark edersiniz. Şuanda 38 tane daha 

camii yapılıyor. Karatay değişiyor. İki 
üç seneye kadar Karatay’da tek kat-
lı veya iki katlı ev bulmak mümkün 
olmayacak. Camimizde emeği geçen 
hayırseverlerimizden Allah razı ol-
sun” diye de konuştu.

“CAMİ DENİLİNCE İLK KIBLEMİZ 

MESCİD-İ AKSA AKLA GELİR”
Camilerin önemine dikkat çeken 

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, 
yaşadığımız dönemde artık her şeyin 
iyi olduğunu belirterek cümlelerini şu 
şekilde aktardı:  “Öyle bir zamanda 
yaşıyoruz ki şükürler olsun At da var 

meydan da var. Eskiden bazen mey-
dan olur, at ölür bazen de at bulunur 
meydan bulunmazdı. Elhamdülillah 
bugün ülkemizin ulaştığı noktada 
At da var meydan var. Bize kıymet 
bilmek ve Allah’a şükretmek gereki-
yor. Camii denilince; yeryüzünde ilk 

defa inşa olunan Beytullah akla gelir. 
Cami denilince,  Orada o Beytullah’ın 
duvarlarını yükselten, Hz. İsmail ile 
Hz. İbrahim’in ‘yarabbi dualarımızı 
kabul et’ diye dua etmeleri akla gelir. 
Cami denilince ilk kıblemiz Mescid-i 
Aksa akla gelir. Bu sebeple yeniden 

dua edelim, Allah Müslümanlara ye-
niden Mescid-i Aksa’yı nasip eylesin. 
Caminin yapılmasında emeği olan 
Avni amcamıza ve bütün katkısı olan 
hayırseverlerimizden Allah razı ol-
sun. Allah, hayırseverlerimizin hayır 
ve hasenetlerini kabul eylesin”

“BU YILDIZLARIMIZI İNŞALLAH 
CEMAAT OLARAK DOLDURARAK 

PARLATIRIZ”
Karatay İlçe Müftüsü Mehmet 

Akpınar camilerin yeryüzünün 
yıldızları olduğunu ifade ederek 
“Kâbe’nin bir şubesini daha bu Ma-
halle’de ibadete açıyoruz. Yüce rab-
bim huzur içerisinde ibadet etmeyi 
nasip eylesin. Emeği geçen hayırse-
verlerimizden Allah razı olsun. Her 
birimiz bir gün ahirete gideceğiz 
ama bu tür mekânlar sevabı devam 
eden yerlerdir. İnşallah sevaplarımız 
devam eder ve öldükten sonra da 
rahmetle anılırız. Yıldızlar adeta se-
mayı süslerler. Yeryüzünün yıldızları 
da camiler ve mescitlerdir. Bu yıldız-
larımızı inşallah cemaat olarak dol-
durarak parlatırız. Karatay Müftüsü 
olarak göreve geldikten sonra da bir 
şeye şahit oldum; Karatay, eski bir 
yerleşim yeri olması münasebetiyle 
pek çok mahallede tek katlı evler bu-
lunmakta ancak kentsel dönüşüm ile 
birçok mahalle yenileniyor. Eskiden 
küçük olan camiler şimdi büyüyor. 
Mahalleler büyüyünce eski camiler 
yıkılıyor, yenileri yapılıyor. Ben bu 
vesile ile Karatay Belediyesi’ne de 
teşekkür ediyorum” dedi. Araplar 
BüyüksinanCamii Dernek Başkanı 
Übeyit Aça ise, emeği geçen hayırse-
verlere teşekkür ederek, “Bu işe bizi 
teşvik eden, bu hayırlı hizmetin ya-
pılmasında maddi katkıların büyük 
bir kısmını karşılayan kayınpederim 
Avni Urgancı’ya teşekkür ediyorum. 
Vefat eden bütün hayırseverlere 
de Allah’tan rahmet diliyorum. Ca-
mii’miz tüm Müslüman Alemi’ne 
hayırlara vesile olur inşallah” diye 
konuştu.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Mehmet Hançerli Ahmet Poçanoğlu Mehmet Akpınar Übeyit Aça
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Konya’da 3 güneş enerjisi santrali hayata geçti İhracat yüzde 5,2, ithalat yüzde 38,9 azaldı
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 

Konya’da toplam kurulu gücü 30 
MW olan üç lisanslı güneş santrali 
de enerji üretimine başladı. Ürettiği 
enerjiyi uluslararası sistemden Tür-
kiye’ye yayacak Konya santralleri 
120 bin kişinin enerji ihtiyacını kar-
şılıyor.  Türkiye’nin en büyük güneş 
ve rüzgar enerjisi kredisini aldıktan 
sonra 5 bölgede 327 MW gücünde 
13 yerli enerji santralinin yapımına 
hız veren Akfen Yenilenebilir Enerji, 
530 milyon dolar değerindeki yatı-
rımlarını ardı ardına hayata geçiri-
yor. Son yıllardaki yatırım atılımıyla 
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yerli 
ve yenilenebilir enerji santrallerinin 
önemli bir oyuncusu haline gelen 
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin ge-
çen hafta Van’da devreye giren 20 
MW’lık lisanslı güneş projelerinin 
ardından, Konya’da da üç güneş 
enerjisi santrali de elektrik üretimi-
ne başladı. 

Yapılan bilgilendirmede; her biri 

10 MW gücünde olacak santraller-
den Konya Sarayönü’ndeki ME-SE 
GES’in yanı sıra Konya Ereğli’deki 
Yaysun ve MT Doğal GES santralleri 
toplamda 30 MW kurulu güce sahip 
durumda bulunuyor. Üretilen ener-
jiyi ulusal elektrik ağı üzerinden tüm 
Türkiye’ye ulaştıracak Konya güneş 
santralleri 120 bin kişinin enerji 
ihtiyacını da karşılayacak. Konya 
yatırımlarının devreye girmesiyle 
Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin 
üretimde toplam kurulu gücü 303 
MW’a ulaşırken, şirketin yıllık ener-
ji üretim kapasitesi toplam 1.051 

GWs’e çıktı. 
Türkiye’nin güneş enerjisi po-

tansiyeline sahip en yüksek illeri 
arasında bulunana Konya’da işle-
tilmeye başlanılan 3 santral toplam 
573 dönümlük arazi üzerinde bu-
lunurken, yıllık 59,6 GWh elektrik 
üretmesi beklenen santraller, 37 
bin 652 ton karbondioksit eşdeğeri 
sera gazı salınımını engelleyecek. 
Üç güneş santrali projesinin toplam 
yatırım tutarı 65 milyon dolar olarak 
gerçekleşirken, güneş santralleri sa-
yesinde Konya önemli bir ekonomik 
değere kavuşacak.  n İHA

Türkiye İstatistik Kurumu Kon-
ya Bölge Müdürü Adnan Bedlek, Dış 
Ticaret İstatistiklerinden “Konya İli 
Dış Ticareti, 2018 Ağustos” konu-
sunda açıklama yaptı. Bedlek 2018 
Ağustos ayı geçici sonuçlarına göre; 
Konya’da ihracatın yüzde 5,2, ithala-
tın ise yüzde 38,9 azaldığını söyledi. 
“2018 Ağustos ayı itibarıyla Konya 
ilinden 137,1 milyon dolar değe-
rinde ihracat gerçekleştirildi” diyen 
Bedlek şu bilgilere yer verdi, “İhra-
cat değeri bir önceki yılın aynı ayına 
göre (144,6 milyon dolar) yüzde 5,2 
düşüş gösterdi. 2018 Ağustos ayı iti-
barıyla Konya ilinde 51,5 milyon do-
lar değerinde ithalat gerçekleştirildi. 
İthalat değeri bir önceki yılın aynı 
ayına göre (84,3 milyon dolar) yüzde 
38,9 azaldı. Ülkemizde ihracat 2018 
yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı 
ayına göre yüzde 6,5 azalarak 12 
milyar 383 milyon dolar, ithalat yüz-
de 22,7 azalarak 14 milyar 805 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti. Bedlek, 

şu bilgileri verdi: “Konya’da 2018 
Ağustos ayında en fazla ihracat 21,4 
milyon dolar ile Irak’a gerçekleştiril-
di. Bu ülkeyi 8,7 milyon dolar ile Al-
manya ve 4,9 milyon dolar ile ABD 
izlemektedir. 2017 Ağustos ayında 
ise en fazla ihracat 21,2 milyon dolar 
ile yine Irak’a yapılmıştı. 2018 Ağus-
tos ayında en fazla ithalat 11,3 mil-
yon dolar ile Çin’den gerçekleştirildi. 
Bu ülkeyi 5,7 milyon dolar ile Rusya 
Federasyonu ve 5,2 milyon dolar ile 
Brezilya izledi. 2017 Ağustos ayında 
ise en fazla ithalat 16,1 milyon do-
lar ile Çin’den yapılmıştı. Konya’da 

yapılan ihracat içerisinde en büyük 
pay Motorlu kara taşıtlarının motor-
larıyla ilgili parça ve aksesuarlarına 
ait. Bu değeri 10,4 milyon dolar ile 
pompa, kompresör, musluk ve vana 
ile 10,3 milyon dolar ile Gıda, içecek 
ve tütün işleyen makineler izlemek-
tedir. İthalat içerisinde en büyük pay 
Tahıl ve başka yerde sınıflandırılma-
mış bitkisel ürünlere ait. Bu değeri 
5,5 milyon dolar ile sığır, koyun, 
keçi, at, eşek, bardo, katır v.b.; 3,7 
milyon dolar ile demir-çelik dışında-
ki ana metal sanayi izlemektedir.” 
n SAMİ KAYALAR     

İnli Mahallesi’nde yatırımlar sürüyor Başkan Tutal, yaşlıları ziyaret etti
Çumra Belediyesi mahalle-

lerde çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Mahalle ziyaret-
leri kapsamında Çumra Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Oğuz’un 
bugünkü durağı Çumra’nın İnli 
Mahallesi oldu. Başkan Oğuz ma-
hallede yapılan yatırımları yerinde 
inceledi ve vatandaşlarla sohbet 
etti.  Çumra Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Oğuz; Büyükşehir ya-
sasıyla beraber 53 mahallemiz 
oldu hizmet gelir mi buralara diye 
düşünülürdü Elhamdülillah 53 
mahallemizin en küçük mahalle-
lerinden 125 nüfuslu İnli Mahal-
lemizdeyiz, mahallemize Büyük-
şehir Belediyemiz tarafından parkı 
tamamlandı, Belediyemiz bütçe-
sinden mahalle konağı inşaatımız 
devam ediyor, bugün itibariyle de 
mahallemizin iç yollarının asfaltla-
ma çalışmaları tamamlanmış oldu. 
En küçük mahallemizde En büyük 

hizmetler tamamladı ama çok çok 
daha güzellerini hak ediyoruz. Ya-
pılan yatırımlar mahallemize ha-
yırlı olsun dedi. 

Yapılan yatırımlar ve hizmet-
lerden dolayı Başkan Oğuz’a te-
şekkür mahalle halkından geldi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir İlçe Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, hasta ve yaş-
lıları ziyaret ederek onlara moral 
verdi.  Hasta ve yakınlarını ziyaret 
eden Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Aktaş Mahallesin-
de ikamet eden ve yaşlılık nede-
niyle çeşitli rahatsızlıkları bulunan 
Mustafa Ayten, İbrahim Akman, 
Osman Boztepe, Dürdane Akbaş 
ve geçirdiği ameliyat sonrası yürü-
mekte güçlük çeken Emine Kun-
duracı ile eşi Ahmet Kunduracı’yı 
ziyaret ederek acil şifalar dileğinde 
bulundu. Ahmet Kunduracı ile 
sohbet eden Başkan Tutal, eşinin 
rahatsızlığı konusunda bilgi aldı. 
Hemşehrilerinin sıkıntılarını pay-
laşma noktasında ve ihtiyaç duy-
dukları zamanda yanlarında ol-
duklarını kaydeden Başkan Tutal, 
“Asli görevlerimizin yanında, ilçe-
mizdeki yaşlı ve hasta vatandaşla-
ra yönelik ziyaretlerimizi devam 

ettiriyoruz. Kırsal ve merkez ma-
hallerimizde yaşlılarımız ve hasta-
larımızın hayır dualarını alıyoruz. 
Kendilerinin dualarına ihtiyacımız 
var. Hastalıkta, sağlıkta biz insan-
lar içindir. İhtiyaç duyduğunuz her 
an bende dahil olmak üzere tüm 
çalışanlarımı arayarak yardım ve 
destek isteyebilirsiniz” şeklinde 
konuştu.  Başkan Tutal’ın yaptığı 
ziyaretten duydukları memnuni-
yeti dile getiren Ahmet Kunduracı 
ise, “Başkanımız Mehmet Tutal’a 

bizlere yaptığı ziyaretten dolayı 
teşekkür ediyoruz. Allah razı ol-
sun. Bizim talep ve isteklerimize 
her an Belediye olarak cevap ve-
riyorlar. Eşim belinden rahatsız ve 
yürümekte güçlük çekiyor. Eşime 
ben bakıyorum. Konya’da doktor 
kontrolleri var. Eşimi Konya’ya gö-
türürken sağ olsun Başkanımdan 
araba talebimiz oldu. Hemen araç 
göndererek hastaneye götürdü-
ler” ifadelerini kullandı.
n İHA 

Dövizdeki kur yükselmesiyle başlayan ekonomik operasyonlar çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. İddiaların başında çok sayıda firmanın konkordato ilan ettiği, 
iflas ettiği, stokçuluk/fırsatçılık yaptığı geliyor. İş dünyası ise bu iddiaların kimseye faydasının olmadığını, ekonomideki sıkıntılı sürecin aşılacağı mesajını veriyor

‘Sıkıntıyı aşacak güçteyiz’
Türkiye’ye son aylarda ekonomi 

üzerinden operasyonlar yapılıyor. 
Ekonomideki operasyonlara rağmen 
iş dünyası  üretmeye ve çalışmaya 
devam ediyor.  Ancak son zaman-
larda  şirketler ve firmalar hakkında 
yapılan kesin olmayan açıklamalar, 
asılsız iddialar iş dünyasında moral-
leri düşürüyor. Bu iddiaların başında 
ise çok sayıda firmanın konkorda-
to ilan ettiği, iflas ettiği, stokçuluk/
fırsatçılık yaptığı geliyor. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk, Konya Baro Başkanı Av. 
Mustafa Aladağ ve Konya Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
(SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Öz-
selek ekonomi üzerinden oynanan 
oyunların el birliği ile geçilebileceğini 
ifade ediyor.

DEDİKODULARIN HİÇ 
KİMSEYE FAYDASI YOK

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk Türkiye ve 
Konya ekonomisinin zor şartlardan 
geçtiğini ifade ederek, “Türkiye ve 
Konya bir ekonomik zorluktan ge-
çiyor.  Burada Konya’nın ekonomik 
durumuna baktığımız zaman Tür-
kiye ortalamasından daha iyi bir du-
rumdayız. Fakat bizleri en çok üzen 
piyasalarda sürekli her konu ile ilgili 
dedikoduların üretilmesi.  Bununla 
ilgili defalarca açıklamalarda bu-
lunduk. Bunun hiç kimseye faydası 
olmadığını , bilakis  ekonomiye çok 
ciddi zararlar verdiğini. Son zaman-
larda özellikle stokçuluk ve fırsatçı-
lık ile ilgili dedikodu çarkı dönmeye 
başladı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi 
, şuanda yaşadığımız ekonomik zor-
luğu kendisine göre yanlış kullanan 
insanlar olabilir. Konya’da şuana 
kadar bu konu ile ilgili bir durum 
yaşanmadı. Konya’da yapılan dene-
timlerde  ceza alan bir üyemiz yok. 
Ancak çok fazla dedikodusu dönü-
yor.  Serbest piyasa içerisinde herkes 
malını satmaya çalışıyor.  Eğer bu 

konular yaşanır ise şikayet edilecek 
merciler belli.  Şikayetlerden sonra 
bunlarla ilgili yapılacak işlemler de 
belli. Bizlerin tüm Konya’dan istirha-
mımız , daha önceki istirhamlarımızı 
dikkate aldılar sağ olsunlar . Özellikle  
stokçuluk ve fırsatçılık vb konularda 
dedikodu yapılmasını engellemeleri.  
Üyelerimiz de bu zor günlerde birlik 
ve beraberlik içerisinde bu süreci 
atlamaya gayret etmek. O yüzden 
herhangi bir şekilde ticaretin taham-
müllerine aykırı, kamuoyunu zor 

duruma düşürecek, tüketicileri zor 
duruma düşürecek her hangi bir iş-
lem yapmamalarını kendi üyelerine 
söylüyoruz. Dedikoduların hiç kim-
seye faydası yok” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR VE FİRMALAR 
OLARAK BİRBİRİMİZE DESTEK 

ÇIKMAK ZORUNDAYIZ
Ülke olarak ekonomik anlamda 

zor günlerden geçtiğimiz hepimi-
zin malumu. Bunda da dış güçlerin 
ne kadar etkin olduğunun farkında 
olunduğunu ifade eden Konya Baro 

Başkanı Av. Mustafa Aladağ, “Ülke 
olarak ekonomik anlamda zor gün-
lerden geçtiğimiz hepimizin malu-
mu. Bunda da dış güçlerin ne kadar 
etkin olduğunun farkındayız. Bu ne-
denle yetkililerimizin de sağduyu ile 
birlik ve beraberlik içerisinde, istişa-
re yolu ile herkesi kucaklayıp, makul 
mantıklı bir süreç ile bu süreci yön-
lendirmesi gerekiyor.  Vatandaşları-
mızdan ricam kulaktan duyma , de-
dikodu haberlerine itibar etmesinler. 
Lütfen felaket telalığından  kaçın-

sınlar.  Piyasa uzun süredir  faaliyet 
gösteren ve istihdam sağlayan, kat-
ma değer sağlayan firmalarımız için 
konuşulan söylentiler gerçek dışıdır. 
Yalan beyanlardır.  Vatandaşlar ve 
firmalar olarak birbirimize destek 
çıkmak zorundayız” dedi.

ASILSIZ DEDİKOTULAR İŞVEREN 
VE ÇALIŞANLARA BÜYÜK 

ZARAR VERMEKTEDİR 
Konya Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı 
Seyit Faruk Özselek de özellikle son 

günlerde felaket telalıyı yapılarak 
ekonomimize ciddi zararlar verilmek 
istendiğini söyledi. Özselek, “Bu 
anlamda vatandaşlarımıza büyük 
görevler düşüyor. Kulaktan duyma 
açıklamalar ve beyanlar  ile değil 
gerçek olarak yapılan açıklamala-
rı dikkat etmemiz gerekiyor. Bizler 
Konya Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirler Odası olarak iş dünyası ile iç 
içeyiz. Piyasaların durumunu biliyo-
ruz. Ekonomik anlamda sıkıntılı bir 
süreçten geçiyoruz. Bunun sebebi 
de belli dış güçler. Türkiye olarak ya-
şanan sıkıntıyı aşacak güçteyiz. Zor 
günleri esnaflar, vatandaşlar olarak 
birbirimiz ile kenetlenerek geçece-
ğiz. Hükümetimiz, vatandaşlarımız 
ve STK’lar el ele vererek esnaflarımı-
za moral vermek zorundayız. Firma-
larımız ile yapılan dedikodular hem 
işverenleri hem de işverenlerimizin 
yanında çalışanları zor duruma sok-
maktadır” ifadelerini kullandı. 

TÜRKİYE’YE VE TÜRK MİLLETİNE 
GÜVENENLERLE BİRLİKTE MUTLAKA 
BU MÜCADELEYİ DE KAZANACAĞIZ

Şu anda yapılmaya çalışılan eko-
nomik operasyonu iyi okuduklarını 
ifade eden Özselek şunları kaydetti: 
“Gezi olaylarında, 17-25 Aralık’ta, 
Suriye meselesinde, 15 Temmuz iş-
gal girişiminde ve şu anda yapılma-
ya çalışılan ekonomik operasyonu iyi 
okuyoruz. Şuan yaşadığımız süreç-
ten de bir olarak, beraber olarak hep 
birlikte Türkiye olarak en iyi şekilde 
çıkacağız. Tarihimizden aldığımız 
misyonu çok açık biliyoruz. Vizyonu-
muz da çok açıktır. 

Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizin 
kat ettiği mesafe, zorlukları aşmanın 
bize bunun mümkün olduğunu gös-
termiştir. 

Bugün de yeni zaferlerin, yeni 
başarıların eşiğinde bulunduğumu-
za inanıyorum. Türkiye’ye ve Türk 
Milletine güvenenlerle birlikte mut-
laka bu mücadeleyi de kazanacağız.  
Konya ekonomisi dimdik ayakta du-
rarak çalışmaya, üretmeye devam 
ediyor” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuk Öztürk Mustafa Aladağ Seyit Faruk Özselek
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‘Merhum Onar güzel hizmetlerde bulundu’ 
Konya Barosunun 26 yıl Baş-

kanlığını yapan Avukat İhsan Onar 
vefatının 20. yılında Üçler Mezarlı-
ğındaki kabri başında anıldı.Törene 
Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa 
Aladağ’ın yanı sıra merhum Onar’ın 
İstanbul’da yaşayan kızları Naile Or-
han, Gülşen Teoman ve eşi Mehmet 
Teoman ile aile dostu Hadiye Bilir’de 
katıldı. 

Programı düzenleyen gazeteci 
yazar İhsan Kayseri 1921 yılında Ha-
dim’de dünyaya gelen İhsan Onar’ın 
Galatasaray Lisesi’nden mezun ol-
duktan sonra İstanbul Hukuk Fa-
kültesi’ni bitirip bir süre bu şehirde 
serbest avukatlık yaptığını, ilerleyen 
yıllarda Konya’ya taşınarak mesleği-
ni sürdürdüğünü anlattı. 1965 yılın-
da Konya Baro Başkanlığına seçilen 
Onar’ın 1990 yılına kadar bu görevde 
kaldığını kaydeden Kayseri, “Bu ta-
rihte  yorgunluğunu ve rahatsızlığı-
nı ifade ederek görevi bıraktı. İhsan 

Onar’ın babası Musa Kazım Onar’da 
bir süre müderrislik yaptıktan sonra 
1912 yılında Konya Barosunu kurmuş 
ve uzun yıllar bu görevde bulunmuş, 
ayrıca Meclisi Mebusan’da Konya 
Milletvekilliği yapmıştı. İhsan Onar, 
babasının kurduğu Baroda başkanlık 
yapmış, Konya’ya güzel hizmetlerde 
bulunmuş değerli bir insandı. 27 Ey-
lül 1998 tarihinde İstanbul’da vefat 
etmiş ve vasiyeti üzerine Konya’ya 

getirilerek ertesi gün Üçler Mezarlı-
ğına defnedilmiştir. Allahtan rahmet 
diliyorum” dedi.

Onar’ın kızı Naile  Orhan ise ba-
basının unutulmamasından duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, “Babamın 
İstanbul’da yaşarken neden ısrarla 
Konya’ya dönmek istediğini, hastalığı 
sırasında da neden Konya’ya defne-
dilme vasiyetinde bulunduğunu iyi 
anlıyoruz. Konya’nın bir vefa şehri 

olduğunu görüyoruz. Vefatından 20 
yıl sonra böyle bir anma programının 
düzenlenmesinden mutluluk duyduk. 
Herkese teşekkür ederiz” şeklinde ko-
nuştu.

Baro Başkanı Aladağ ise, Onar 
ailesinin Konya Barosu için özel bir 
anlam taşıdığına vurgu yaparak, 
“Merhum Musa Kazım Onar Baronun 
kuruluşuna vesile olmuş ve Başkanlık 
yapmış, oğlu İhsan Onar babasından 
devraldığı bayrağı 26 yıl fasılasız taşı-
mış değerli insanlardır. Uzun yıllar bu 
görevi sürdürmek kolay bir iş değildir. 
İki yıldır bu görevi yürüten bir kişi ola-
rak üstlendikleri sorumluluğu ve ağır 
yükü biliyorum. Bayrağı yere düşür-
meden görevimize devam etmenin 
gayreti içerisindeyiz. Allah’tan rahmet 
diliyorum” ifadelerini kullandı. Abdur-
rahman Çınar ve İsmail Detseli’nin 
Kur’an’ı Kerim tilaveti ve Mevlüt Bay-
ram’ın dualarıyla program sonra erdi.
n HABER MERKEZİ 

Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şube Yönetim Ku-
rulu, Şube Başkanı Aziz Hakan 
Altun öncülüğünde Konya Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ba-
bür Özçelik ve Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. H.Selçuk Halkacı’yı zi-
yaret etti. MMO Konya Şube Baş-
kanı Aziz Hakan Altun ziyarette, 
“Yeni görevinizde şahsım ve yö-
netim kurulum adına başarılar 
dilerim. Konya Teknik Üniversi-
temizin Rektörlük görevinde ba-

şarılı çalışmalara imza atacağınıza 
yürekten inanıyoruz. Makina Mü-
hendisleri Odası olarak her konu-
da her zaman destekçiniz olacağı-
mızı ifade etmek isterim. Odamız 
meslek alanımızla ilgili bölüm-
lerde öğrenim gören üniversite 
öğrencilerimizin bilgi birikimle-
rini arttırmaya yönelik çalışmalar 
yapmaktadır. Özellikle bilgisayar 
programlarına yönelik kurslar ve 
proje çalışmalarında öğrencileri-
mize ücretsiz hizmetler vermek-

teyiz. Öğrencilerimizin mesleki 
gelişimine destek olacak eğitim, 
fuar, teknik gezi gibi faaliyetlerin 
yanında, yaz döneminde staj ya-
pacakları işletmelerin temininde 
de Odamız aktif olarak çalışmalar 
yapmaktadır. Oda ve Üniversite 
arasında sağlanacak işbirlikleriy-
le öğrencilerimizin kalifiye birer 
eleman olarak yetişmesi için or-
tak projelerin altına birlikte imza 
atmayı arzulamaktayız. Üstlenmiş 
olduğunuz bu görevde

tekrar size sonsuz başarılar 
dilerim” dedi.  Ziyarette Konya 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Babür Özçelik de yapılacak 
çalışmalarla ilgili temennilerde 
bulunarak, Oda-Üniversite işbirli-
ğinin önemini vurgu yaptı. MMO 
Yönetim Kurulu Üyeleri Rektör 
Prof. Dr. Babür Özçelik ziyaretinin 
ardından Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. H.Selçuk Halkacı’yı da ziyaret 
etmiş, yeni görevinde başarılar 
diledi.  n HABER MERKEZİ 

100 yataklı özel hastane 
için imzalar atıldı

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’in yoğun çabaları netice-
sinde Uğur Mumcu Caddesi’nde 
Belediye öz kaynaklarıyla alınan 
arsa üzerinde hayata geçirilecek 
olan özel hastane için imza töreni 
Belediye Kültür Merkezi’nde yapı-
lan programla gerçekleşti.

Programda AK Parti Ereğli İlçe 
Başkanı Abdulkadir Düzen, Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven, özel hastane müteşebbisi ve 
Karaman Tıp Merkezi sahibi Dr. 
Mustafa Akgüzel, AK Parti İlçe 
Teşkilatı Başkan Yardımcıları, AK 
Parti İlçe Kadın ve Gençlik Kolla-
rı Başkanları, Muhtarlar, Oda ve 
Birlik Başkanları, STK Temsilcile-
ri, Belediye Başkan Yardımcıları, 
Belediye Meclis Üyeleri ve vatan-
daşlar yer aldı. Konuşmalarını yap-
mak üzere kürsüye ilk gelen özel 
hastane müteşebbisi ve Karaman 
Tıp Merkezi sahibi Dr. Mustafa Ak-
güzel: “Yaklaşık 11-12 yıldır sağlık 
kurumu tesis ederek tüm branş-
larda hizmet veren Karaman Tıp 
Merkezi adıyla Karaman’da hizmet 
vermekteyiz. Şirketimizin yaklaşık 
100 yataklı modern bir sağlık tesi-
si kurma amacındaydık öncelikle 
biz Karaman’da bu tesisi kurmayı 
düşünüyorduk ancak Sayın Başka-
nımız Özkan Özgüven Bey ile ta-
nıştıktan sonra kendisinin gayret-
leri ve bizleri ikna edici, yapıcı tavrı 
sayesinde Ereğli’de bu hizmetin 
öncelik arz ettiği düşüncesiyle bu-
rada hizmet vermeyi daha uygun 
gördük. İnşallah tam donanımlı ve 
modern bir sağlık tesisini Ereğli’ye 
kazandıracağız. Sağlık tesisimiz 
90-100 Milyon Liralık bir yatırım 
olacak. Ayrıca 350-400 kişilik de 
istihdam sağlayacak tesisimizin 
Ereğli’ye büyük katkısı olacak. Bu 
tesisi Ereğli’ye kazandırmada bizi 
teşvik eden İşadamı Halit Demirel 
Bey’e ve yoğun çaba sarf eden Be-
lediye Başkanımız Özkan Özgüven 
Bey’e teşekkürlerimizi iletiyorum. 
Sağlık tesisimizin Ereğli’ye hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum” şek-
linde konuştu.  Böyle değerli bir 
hizmeti gerçekleştirmenin mut-
luluğunu yaşadığını dile getiren 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Öncelikle hepinize hayırlı Cuma-
lar dileyerek böyle güzel bir günde 
böyle güzel bir amaç için burada 
olduğumuzdan dolayı çok mutlu 
ve duygu yüklü olduğumu ifade 

etmek istiyorum. Hemşehrilerimi-
zin verdiği güç ve samimiyetle bu 
yola çıktık. 2014’te Belediye Baş-
kanı olduğumuzda ve seçilme aşa-
masında kafamıza koyduğumuz 
bir şey vardı o da sağlıkla ilgili bir 
hizmeti Ereğli’mize kazandırmaktı. 
Bu anlamda göreve gelir gelmez 
şehrimizde daha önce kurulan ve 
işletme hataları yüzünden kapa-
nan özel hastanelerin durumunu 
araştırdık. Bir hastanemizin yeri 
noktasında girişimlerimize başla-
dık. Bu süreç bizim 3 yılımızı aldı 
ancak yoğun bir uğraş vermemize 
rağmen bir sonuca varamadık, çok 
üzüldük. Sonrasında Uğur Mumcu 
Caddemizde bulunan bir arsayı 
sahiplerinin de samimi yaklaşım-
larıyla Belediyemize kazandırdığı-
mız arsamıza özel hastane yapımı 
noktasında yatırımcı aramaya baş-
ladık. Büyük bir yatırım olduğu için 
çok görüşmeler gerçekleştirdik. Bir 
gün Halit Demirel abimiz randevu 
talebinde bulunarak değerli hoca-
mız Mustafa Bey’i bizle tanıştırdı. 
Bizim amacımız Ereğli’mizin en 
değerli arsasına bir özel hastane 
yaptırmak ve bu işi yapacak ehil 
olan, iyi niyetli kişilerle bu hizmeti 
sağlamaktı. Son zamanlarda ya-
şanan emperyalist güçlerin dolar 
oyunlarına rağmen Mustafa ho-
camız ve ekibi tabiri caizse elleri-
ni taşın altına koyarak bu hizmeti 
gerçekleştireceklerini bize ifade 
ettiler.  Arsamızı belli ücret kar-
şılığında, hatta aldığımızın biraz 
üzerine ama vadelere yayarak tah-
sisini gerçekleştirdik. Böylece 100 
Milyonluk bir yatırımı şehrimize 
kazandırmış olacağız. 6 ay içerisin-
de bu işi başlatma ve iki yıl içinde 
tamamlama ayrıca en az 75 yataklı 
dedik ama arkadaşlar jest yaparak 
100 yataklı bir hastane yapma, 
çalışanlarının uzmanlar haricinde 
Ereğlili olacağı gibi şartlarda muta-
bakat sağladık. Kılı kırk yararak her 
şeyi düşünerek şehrimize önemli 
bir hizmeti kazandırma noktasın-
da adımlarımızı attık. Bu büyük 
ve ihtiyaç olan hizmeti Ereğli’mi-
ze kazandırmamızda emeği olan 
herkese çok teşekkür ediyor, şehri-
mize, hemşehrilerimize, ülkemize 
Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı. Program, özel 
hastane için hazırlanan sözleşme-
ye imzalara atılarak son buldu.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram’ın en geniş caddesi olacak Gazze Caddesi’ndeki çalışma-
larda sona geldi. Cadde Meram Yeni Yol ile Antalya Çevre Yolu arasında yeni bir bağlantı olacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Meram’ın en geniş caddesi olacak 
Gazze Caddesi’ndeki çalışmalarda 
sona geldi. Çalışmalar kapsamında 
asfaltın binder tabakası tamamlan-
dı ve araç trafiğine açıldı. Yılsonuna 
kadar tamamlanması hedeflenen 
cadde, Meram Yeni Yol ile Antalya 
Çevre Yolu arasında yeni bir bağlan-
tı olacak. 

Antalya Çevre Yolu ile şehir 
merkezini birbirine bağlayacak ve 
Meram’ın en geniş caddesi olacak 

Gazze Caddesi’nde çalışmalar de-
vam ediyor. 

Caddedeki çalışmalar kapsa-
mında asfaltın binder tabakası ta-
mamlanarak araç trafiğine açılırken 
Antalya Çevre Yolu Giriş Kavşağı 
da düzenlendi. Bölgede konutların 
tamamlanan yerlerindeki kaldırım 
çalışmaları ise devam ediyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Meram 
ile Selçukluyu birbirine bağlayacak 
önemli bir caddeyi şehre kazandır-

dıklarını belirterek, “Meram bölge-
sine 40 metre genişliğinde önemli 
bir cadde kazandırdık. Kamulaştır-
malarla birlikte 20 milyon liraya mal 
olacak cadde ile bölgede bir ana 
arter oluşturuyoruz ve mevcut ana 
arterlerimizi ring haline getiriyoruz. 
Caddenin ilk etabındaki 2 bin 300 
metrelik kısmın altyapı çalışmaları 
ve asfaltın binder tabakası tamam-
landı ve trafiğe açıldı. İkinci etapta 
kalan bir kilometrelik kısımla da Me-
ram Belediyesi’nden Ağır Bakım’a 

kadar kamulaştırma faaliyetleri yü-
rütülüyor. Böylece bisiklet yolu, kal-
dırımları, refüjü ve kaliteli asfaltıyla 
yaklaşık 3 buçuk kilometrelik cadde-
miz tamamlandığında Meram Yeni 
Yol ile Antalya Çevre Yolu arasında 
yeni bir bağlantı, etrafında imar ya-
pılaşmasını hareketlendirecek yeni 
bir ana cadde olacak. İnşallah yıl-
sonuna kadar Gazze Caddesi’nde-
ki tüm çalışmalar tamamlanacak” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

MMO’dan Rektör Özçelik’e ziyaret

Gazze Caddesi yeni 
bağlantı yolu olacak 



Ereğli ilçesinde 2 katlı kuyum-
cu dükkanında, halatının kopması 
sonucu zemine düşen asansör ka-
binindeki kuyumcu çalışanı Enes 
Koçak (55) yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında 
Boyacı Ali Mahallesi Faruk Sükan 
Caddesi’nde bulunan 2 katlı bir 
kuyumcu dükkanında meyda-
na geldi. Giriş kattan zemin kata 
inmek isteyen kuyumcu çalışanı 
Enes Koçak’ın bindiği asansör, 

halatının kopması sonucu zemi-
ne çakıldı. Diğer işyeri çalışanları, 
itfaiye ve sağlık ekiplerine haber 
verdi. Asansör kabininde sıkışan 
Enes Koçak, itfaiyenin çalışmasıy-
la kurtarıldı. Vücudunda kırıklar 
oluşan Enes Koçak, ambulansla 
Ereğli Devlet Hastanesi’ne götü-
rüldü. Tedaviye alınan Enes Ko-
çak’ın sağlık durumunun iyi oldu-
ğu belirtildi.
n DHA 

Ilgın ilçesinde minibüsün, 
park halindeki kamyona çarp-
ması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fah-
rettin Altay Mahallesi kaplıca 
kavşağında Recep İnce (19) 
idaresindeki 42 TM 135 plakalı 
minibüs, olimpik yüzme havuzu 
önünde park halinde bulunan 
42 AAF 598 plakalı kamyona ar-
kadan çarptı. Kazada yaralanan 

minibüs sürücüsü İnce ile aynı 
araçta bulunan Yusuf Talha İnce 
(16) yaralandı. Çevredekile-
rin haber vermesi üzerine kaza 
yerine polis ve 112 Acil Sağlık 
ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 
ambulanslarla Dr. Vefa Tanır 
Ilgın Devlet Hastanesine kaldı-
rıldı. Yaralıların sağlık durumla-
rının iyi olduğu öğrenildi.
n AA
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‘Pişmanım’ dedi, mahkeme 25 yıl verdi Öğrenci yurdundaki yangın korkuttu
Konya’da babasının dini ni-

kahlı eşini av tüfeğiyle öldürdü-
ğü iddiasıyla yargılanan sanığa, 
25 yıl hapis cezası verildi. 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen 
karar duruşmasına, tutuklu sa-
nık Osman Ebrail Çaktır (26), sa-
nık yakınları ve taraf avukatları 
katıldı. Son sözleri sorulan sanık 
Çaktır, “Pişmanım. Tahliyemi ve 
beraatimi talep ediyorum.” dedi.  
Kısa ara sonrası kararını açıkla-
yan mahkeme heyeti, Osman 
Ebrail Çaktır’ı, “kasten öldürme” 
suçundan 25 yıl hapis cezasına 
çarptırdı.  Birgül Taş (39), 6 Ey-
lül 2015’te, Çumra ilçesi Yenido-
ğan Mahallesi Kanuni Sokak’taki 
evinde av tüfeğiyle öldürülmüş 
halde bulunmuş, çevrede araş-
tırma yapan ve görgü tanıkları-
nın ifadelerine başvuran polis, 
Taş’ın dini nikahlı eşi Mehmet 

Çaktır’ın (51) oğlu Osman Ebrail 
Çaktır’ı, Adana’ya gitmek üzere 
bindiği yolcu otobüsünde gözal-
tına almıştı. Çaktır’ın, “Babam 
ben küçükken o kadınla kaçıp 
Konya’ya yerleşti. Adana’da an-

nem ve kardeşlerimle çok sıkın-
tılar çektik. Babam bir kere bile 
bana ‘seni seviyorum oğlum’ de-
medi. Yıllarca içimde biriktirmi-
şim.” dediği öğrenilmişti. 
n AA

Ereğli ilçesinde kız öğrenci 
yurdu çatısında izolasyon çalışma-
sı sırasında yangın çıktı. Alevler 
itfaiye ekipleri tarafından söndü-
rülürken, Dumandan etkilenen 
10 öğrenci hastaneye kaldırıldı.  
Yangın, akşam saatlerinde Kredi 
Yurtlar Kurumu’na bağlı üniver-
site öğrencilerinin kaldığı yurdun, 

yemekhane, çamaşırhane ve ka-
zan dairesinin bulunduğu binanın 
çatı katında meydana geldi. Çatı 
katında izolasyon çalışması yapıl-
dığı sırada belirlenemeyen nedenle 
yangın çıktı. Hızla yükselen alevler 
çatının tamamını sardı. O sırada 
yemekhanede olan öğrenciler de 
binayı tahliye etti. Tahliye sırasın-

da dumandan etkilenen 10 öğrenci 
ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Tedavi altına alınan öğrencilerin 
sağlık durumunun iyi olduğu be-
lirtildi. Yangının ardından çok sa-
yıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye 
ekiplerinin müdahalesiyle alevler 
söndürüldü. Soğutma çalışmaları 
devam ediyor.  n DHA 

5 erkek müridine ‘cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan tarikat şeyhi S.I.’nın avukatı Yiğit Ç., savun-
masında, “Müvekkilimin yaşı nazara alındığında, müştekilerin beyanlarının asılsız ve çelişkili olduğu görülecektir” dedi

Yaş savunması yaptı, 
tahliyesini istedi!

5 erkek müridine ‘cinsel is-
tismarda’ bulunduğu iddiasıyla 
tutuklu yargılanan tarikat şeyhi 
S.I.’nın (65), 1’inci Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde yargılanmasına devam 
edildi. 70 yıla kadar hapis cezası 
istemiyle yargılanan S.I.’nın avu-
katı Yiğit Ç., savunmasında, “Mü-
vekkilimin yaşı nazara alındığında, 
müştekilerin beyanlarının asılsız ve 
çelişkili olduğu görülecektir” dedi. 
Başbakanlık İletişim Merkezi’ne bu 
yılın başlarında şikayette bulunan 
bir kişi, sohbetlerine katıldığı tari-
katın kendisini ‘sözde halife’ diye 
tanıtan şeyhinin erkek müritlerine 
cinsel istismarda bulunduğunu ile-
ri sürdü. Bunun üzerine başlatılan 
soruşturma kapsamında gözaltına 
alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları 
arasında 17 ve 22 yaşları arasında-
ki 5 erkek müridine cinsel istismar-
da bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 
70 yıla kadar hapsi istenen S.I.’nın 
yargılanmasına 1’inci Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde başlandı. Bazı 
mağdurlara birden fazla cinsel is-
tismar olması nedeniyle, sanık hak-
kında talep edilen cezanın da suç 
oranına göre artırılması talep edil-
di. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de süren davanın bugün görülen 
duruşmasına tutuklu yargılanan 
S.I. ve avukatı katıldı. Duruşmada 
söz alan S.I.’nın avukatı Yiğit Ç., 
müvekkilinin yaşının dikkate alın-
ması gerektiğini belirterek, “Mü-

vekkilimin yaşı nazara alındığında, 
müştekilerin beyanlarının asılsız 
ve çelişkili olduğu görülecektir” 
dedi. S.I.’nın sahibi olduğu zücca-
ciye mağazasında cinsel istismar 
olayı iddialarının da asılsız oldu-
ğunu ileri süren Yiğit Ç., iş yerinin 
fotoğraflarını mahkemeye sunarak, 
şöyle dedi: “Dükkanda cinsel ilişki 
olduğu iddiaları da bize göre doğru 
değildir. Dükkanın resimlerini ibraz 
ediyoruz. Bu konuda dükkan kom-
şuları da tanık olarak dinlenebilir. 
Dükkanın içinin dışarıdan rahat-

lıkla görüleceği fotoğraflardan an-
laşılacaktır. Müvekkilimin üzerine 
atılı suç vasfının değişme ihtimali 
yüksektir. Tahliyesini talep ediyo-
ruz.” Mahkeme heyeti, kuvvetli suç 
şüphesinin varlığını gösteren so-
mut delilleri, sanığın üzerine atılan 
suçun ‘katalog’ suçlardan olması ve 
hakkında hükmedilmesi beklenilen 
ceza miktarını da göz önünde bu-
lundurarak S.I.’nın tahliye talebini 
reddetti. Duruşma tanıkların din-
lenmesi için ertelendi.
n DHA 

Halat koptu, asansör 
zemine çakıldı; 1 yaralı

Park halindeki 
kamyona çarptı!

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Konya’da kiraladıkları araçla 
gittikleri Karaman’da arkadaşıy-
la birlikte girdikleri yüksek geri-
lim trafosundan kablo hırsızlığı 
yapmak isteyen bir kişi, akıma 
kapılarak hayatını kaybetti.  Edi-
nilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan 
Konya’ya gelen Şirin Eryılmaz 
(36) ile arkadaşı Hüseyin B. (40), 
kiraladıkları hafif ticari araçla Ka-
raman’a hareket etti. Karaman’ın 
Kisecik köyünde bulunan bir yük-

sek gerilim trafosuna kapıyı kırıp 
giren şüphelilerden Şirin Eryıl-
maz, yüksek gerilim akımına ka-
pıldı. Yere düşen arkadaşının ha-
reketsiz kaldığını gören Hüseyin 
B., yakınlarda bulunan mevsim-
lik işçilerden yardım istedi. Şirin 
Eryılmaz’ın kendine gelmemesi 
üzerine jandarmaya ve ambulan-
sa haber verildi. 

Ölen şüphelinin arkadaşı: 
“Tuvalet ihtiyacını karşılamak 

için trafoya girdi” 
Olay yerine sevk edilen sağlık 

görevlilerinin yaptığı müdahalede 
Şirin Eryılmaz’ın hayatını kaybet-
tiği belirlendi. Olay yerinde ince-
leme yapan jandarma, kiralık olan 
aracın bagajında bakır kablo ile 
demir makası ele geçirdi. Haya-
tını kaybeden şüphelinin arkada-
şı Hüseyin B. de gözaltına alındı. 
Hüseyin B., jandarmaya verdiği 
ilk ifadede arkadaşının tuvalet 

ihtiyacını karşılamak için trafo 
merkezine girdiğini öne sürdü. 
Cumhuriyet Savcısının olay yerin-
de yaptığı incelemenin ardından 
Şirin Eryılmaz’ın cesedi, otopsi 
yapılmak üzere Karaman Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. 

Şüphelilerin Konya’dan araç 
kiraladıktan sonra yol boyunca 
kablo hırsızlığı yaptıkları öne sü-
rüldü.
n İHA 

Hırsızlık yapmak isterken canından oldu!
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Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Değerlendirme Toplantısı’na katılan Konya İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Her şey ortak akıl ve istişare ile çözülebilir” dedi

‘Güzel hikâyeler yazdık’
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 

Mehmet Koç ve İl Sağlık Müdürlüğü 
yöneticileri Beyhekim Devlet Has-
tanesinin ardından, Dr. Ali Kemal 
Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesinde genel de-
ğerlendirme toplantısında hastane 
yöneticileri ve birim sorumlularıyla 
bir araya geldi. Toplantıda açılış ko-
nuşmasını yapan Prof. Dr. Koç, Sağ-
lık hizmetlerinde kalite ve verimli-
ğin arttırılması, tasarruf ve adaletli 
yönetim konularına vurgu yaptı.

Sorunları ekibiyle yerinde ince-
leyerek çözüm yolları aradıklarını 
ifade eden Koç, hastanenin cihazla-
rının temini ve tefrişatına ve taşın-
ma süreci aşamalarında hep birlikte 
çalıştıklarını ve en güzel şekilde has-
taneyi hizmete açtıklarını ve hizmet 
kalitesinin ve çeşitliliğinin giderek 
arttığını ifade ederek, “Hep birlikte 
güzel hikâyeler yazdık” dedi.

Kadın Doğum ve Çocuk klinik-
lerinde yatak doluluk oranlarının da 
en üst düzeyde olduğunu ifade eden 
Koç, aylık 80 binin üzerinde acil ser-
vis hizmeti ve yıllık 12 bin civarında 
doğumla Konya’nın önemli bir yükü 
kaldırdığını ifade etti. 

Koç, “Tüp bebek ünitesi, 45 
kuvözlük yenidoğan yoğun bakım, 
15 yataklı çocuk yoğun bakım, bilgi-
sayarlı tomografi cihazı, acil servisin 
genişletilmesinin yanında Yenido-
ğan, Perinatoloji, Çocuk Üroloji ve 
2. Çocuk Psikiyatrisi uzmanının da 

gelmesiyle hastanemiz yandal uz-
manı açısından daha da güçlenerek 
hizmet kalitesi bir kat daha artmış-
tır. Her şey ortak akıl ve istişare ile 
çözülebilir.  

Biz bir ekibiz, sizlerin gayreti ve 
çabası olmadan bizlerin başarması 
mümkün değil.  Bizler tepeden, em-
rederek, koltuğun gücünü kullana-
rak yönetim tarzının başarılı olama-
yacağına inananlardanız. 

O nedenle ortak akıl ve istişa-
relerle sahadaki arkadaşlarımızın 
görüşlerine önem vererek, daha ve-
rimli, daha başarılı hizmetler suna-
cağımıza inanıyoruz. Bu toplantılar 
bir sorgulama toplantısı değil. Daha 
iyi nasıl yapabiliriz onun toplantısı. 
Biz yönetim olarak sizlerin vereceği 
verilerle, kendi verilerimizi karşı-
laştıracağız hatalı, eksik ve iyi olan 
parametreleri hep birlikte değerlen-
direceğiz” ifadelerini kullandı. 

İş yükü olarak biz Konya’da artık 
adil bir sistem oturtmaya çalışıyoruz 
diyen İl Sağlık Müdürümüz, il içi ta-
yin sistemini daha da geliştirerek iyi-
ye gidiyoruz dedi. Her hastanemizin 
iş yükü analizini yaparak personel ve 
tıbbi cihaz planlamasında daha doğ-
ru adımlar atacaklarını belirten Prof. 
Dr. Koç, bu işin kolay bir iş olmadığı-
nı da kaydetti. 

“Birlikten güç doğar arkadaşlar, 
yani sizlerin de destekleriyle daha 
doğruya daha güzele ulaşacağız” 
diyen Koç, şunları kaydetti: “Biz gü-
cümüz yettiğince hata yapmamaya 
çalışıyoruz, ama sahadan hatalı ola-
rak gördüğünüz işleri bizlere bildir-
menizde fayda var. 

Biz kesinlikle adaletli bir yönetim 
tarzı sağlamak için elimizden gelen 
bütün gayreti sarf ediyoruz. Adalet 
olmadan başarılı olamayız sizlerin 
de desteği ile inşallah başarılı olaca-

ğız. Her birim sorumlusu gördüğü 
bütün aksaklıkları bizlere iletebilir, 
zararın neresinden dönersek kardır 
diye düşünüyoruz. Bugüne kadar 
göremediklerimiz, bariz hatalar var 
ise bizlere lütfen bildirin. Biz de 
sizlerden aynı fedakarlıkla, aynı sa-
mimiyetle, aynı gayretle çalışmaya 
devam konusunda söz istiyoruz. 

Hastane Başhekimi Çocuk Has-
talıkları Uzmanı Erkan Ataş da 2018 
yılı ilk 7 ayı kapsayan bir sunum 
gerçekleştirdi. Sunumun ardından,  
interaktif soru-cevap bölümünde, 
hastane yetkililerinden soru, dilek 
ve görüşleri alındı. 

Yapılan konuşmaların ardından, 
Konya İl Sağlık Müdürümüz Prof. 
Dr. Mehmet Koç ve kurmayları, Dr. 
Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yö-
neticileriyle hastaneyi gezdi.
n HABER MERKEZİ

‘İnsan sağlığı her şeyin önünde gelir’

Göle 500 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, Konya’da görev yapan kar-
diyoloji uzmanları ile biraraya geldi. 
Toplantıya, Kamu Hastaneleri Hiz-
metleri Başkanı Prof. Dr. Kadir Dur-
gut, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. 
Dr. Tarık Acar, Acil Sağlık Hizmetleri 
Başkanı Dr.Ahmet Ergin de katıldı. İl 

Sağlık Müdürlüğü toplantı salonun-
da gerçekleştirilen programın açılış 
konuşmasını yapan Prof. Dr. Meh-
met Koç, “İnsan sağlığı her şeyin 
önünde gelir ve bizler sağlığımız için 
elimizden gelenin fazlasını yapmakla 
yükümlüyüz, hastanelerimizde ya-
şanan yoğunluğu iyi yönetmek ve 
gereken müdahaleleri zamanında ve 
en uygun şartlarda yapmak zorun-
dayız” dedi. Kardiyoloji ekip ve cihaz 
yönünden kamu hastanelerimizde 
kardiyolojik girişimlerin tamamına 
yakının yapılabilir olmasından mutlu 
olduğunu ifade etti.

Kardiyoloji hekimlerinin özel-
likle acil müdahaleler olmak üzere 
çok yoğun çalıştıklarının farkında 
olduklarını ve yaşanan sorunların 
tartışılarak çözüm önerilerinin de-
ğerlendirilmesinde bu toplantının 
önemli katkı sağlayacağını ifade etti. 

Özellikle ilçelerden hasta sevk oran-
larının düşürülebilmesi için gereken 
koordinasyonların yapılması gerek-
tiğini söyledi.  Daha sonra kürsüye 
gelen Durgut, Konya’nın en büyük 
hastanesi Konya Eğitim Araştırma 
Hastanesinde alt yapı ve kalp damar 
cerrahisinin durumunu özetledi. 
Tüm girişimlerin burada yapıldığını, 

yapılmayan bir girişim ve ameliyat 
olmadığını vurguladı. Kalp Damar 
cerrahisiyle ilgili bütün girişimleri 
yapabilecek deneyimli ekiplerinin 
24 saat hazır olduğunu da ifade etti. 
Sunumun ardından, interaktif soru - 
cevap şeklinde devam eden toplantı 
dilek ve önerilerle sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Tarım ve Orman Bakanlığı tara-
fından Türkiye’nin en önemli tatlı su 
balığı üretim merkezlerinden olan 
Beyşehir Gölü’ne 500 bin adet yavru 
sazan balığı bırakıldı. 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki 
su kaynaklarının balıklandırılma-
sı projesi kapsamında, Akdeniz Su 
Ürünleri Araştırma Üretim ve Eği-
tim Enstitüsü Müdürlüğü tesisle-
rinde üretilen 6 milyon sazan balığı 
yavrusundan 500 bin adeti Beyşehir 
Gölü’nün tatlı suları ile buluşturuldu. 
Beyşehir Gölü’nün 500 bin sazanla 
balıklandırılması ve gölün terk edil-
miş av araçlarından temizlenmesi 
projeleri kapsamında Beyşehir Jan-
darma Komutanlığı iskelesinde dü-
zenlenen törende konuşan Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı 
Grup Sorumlusu Semavi Önal, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli’nin büyük önem verdiği, 
su ürünleri sektörünün gelişmesi, in-
sana sağlıklı ve kaliteli protein kayna-
ğı olan su ürünleri arzının artırılması 
için su ürünleri kaynaklarını balıklan-
dırıp, bu kaynakların gelecek nesil-

lere aktarılmasını sağladıklarını dile 
getirdi. Denizlerde 500, iç sularda 
362 tür su ürünü potansiyeline sahip 
Türkiye’de 90 türün avcılığının ger-
çekleştirildiğini anlatan Önal, ülke 
genelinde 600-700 bin ton civarında 
bir su ürünü üretiminin söz konusu 
olduğunu, bunun 270 bin tonunun 
üretim, 350 bin tonunun ise avcılık 
suretiyle yapıldığını belirtti. Beyşehir 
Gölü’nün de toplamda bin 222 ton 
su ürünleri avcılık kapasitesine sahip 
olduğunu vurgulayan Önal, Genel 
Müdürlüğün farklı nedenlerle zarar 
gören stokların takviyesi, nesli tehli-
kede olan türlerin stoklarının destek-
lenmesi ve mevcut türler üzerindeki 
av baskısının azaltılması amacıyla 
2016 yılında su kaynaklarının balık-

landırılması projesini uygulamaya 
koyduğunu belirtti. 

Konya Tarım ve Orman İl Müdü-
rü Seyfettin Baydar da, konuşmasın-
da, Beyşehir Gölü’nü balıklandırma 
çalışmalarına devam ettiklerini söy-
ledi. Bakanlık olarak geçtiğimiz yıl 
Beyşehir Gölü’ne 450 bin adet yavru 
sazan balığı bıraktıklarını hatırlatan 
Baydar, bu yıl da bir süre önce DSİ 
Genel Müdürlüğü tarafından 200-
250 bin adet yavru sazan balığının 
göl sularıyla buluşturulduğunu söy-
ledi.  Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun ise Beyşehir Gölü’nün 
balıkçılık anlamında da bölge için ne 
kadar önemli ekonomik bir imkanı 
yörede yaşayan insanlara sağladığına 
dikkati çekti. Beyşehir Gölü’ne sahip 

çıkılması gerekiyorsa, bunun içeri-
sindeki balıklara, kuş ve ördeklere, 
bitkilere de sahip çıkılmasıyla olaca-
ğını vurguladı. 

Konuşmaların ardından Akdeniz 
Su Ürünleri ve Araştırma Üretim ve 
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesisle-
rinde üretilen 500 bin adet pullu sa-
zan balığı yavrusu Beyşehir Gölü’nün 
4 farklı noktasında tatlı sularla buluş-
turuldu.  Programa, Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak 
Yönetimi Dairesi Başkanlığı Grup 
Sorumlusu Semavi Önal, Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, Hü-
yük Belediye Başkanı Mehmet Şahin, 
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı 
Binbaşı Yalçın Urlu, Konya İl Tarım 
ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, 
Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü 
Mehmet Kaya, Konya İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan, 
Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet 
Şener, Beyşehir Su Ürünleri Koope-
ratifi Başkanı Hasan Kurt, Beyşehir 
Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, 
Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet 
Şahin, kurum amirleri, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, balıkçılar 
ve vatandaşlar katıldı.  n İHA

Sultan Birinci Murad 
Hüdavendigar Osmanlı 
Imparatorluğu ‘nun  3. 
Sultanı Orhan Gazi ‘’ni-
nogludur. Halk tarafından  
Gazi Hünkar  olarak anıl-
mış her zaman saygı du-
yulmuştur. Sultan Murad 
gayet sakin ve sempatik 
bir yapıya sahiptir.Top-
lumun her ferdine değer 
verir özellikle fakirleri, ye-
timleri ve alimleri el üstünde tutardı. Bu 
ahlakı kendisine kazandıran hiç kuşkusuz 
annesi Nilüfer Hatun’du. Çocukluk yılla-
rında annesinin terbiyesiyle ayaklanan 
Murad gençliginde de medreselerde 
pisecektir.Ağabeyi SulaymanBey’in(Ru-
meli Fatihi) vefatiuzerine tahta gecmistir.
Tahta oturduktan sonra ise bütün ha-
yatını savaş meydanlarında geçirmiştir. 
Mütevazı ve adaletli tavrıyla halkın sevgi-
sini toplamış ve  “ES-SULTANÜ-L ADL 
“ lakabını almistir ayrıca; “SULTANÜL 
-GUZAT VEL MÜCAHİDİN”( gazi ve mü-
cahidlerinbabasi) “EBUL FETH”(fetihlerin 
babası) lakablariylada anılmıştır.

I. Murat, tahta geçtikten birkaç ay 
sonra, 1362 temmuzunda Bizans’ın en 
önemli şehirlerinden biri olan Edirne’yi 
aldı; bu tarihten sonra Edirne, 1453’e 
kadar, Bursa’nın yanında, devletin çifte 
başkentinden biri olarak kaldı. Zağra’nın 
da alınması ile Türkler, Meriç’le Mesta 
arasındaki ülkeye hakim oldular. Güney 
Bulgaristan’ın fethi ile imparatorluğun sı-
nırı Balkan Dağları’na dayandı. Bu arada 
önemli Filibe şehri de alındı.

Gençliğini Bursa’da medreselerde, 
ilim ve sanat adamları ile geçirdi. Bütün 
hayatı sınır boylarında ve harp mey-
danlarında geçmiştir. Hiç durmadan 
Rumeli’den Anadolu’ya, Anadolu’dan 
Rumeli’ye seferler yapmıştır. Bu kadar 
harp meşguliyetleri arasında, büyük ve 
kıymetli binalar, sanat eserleri meydana 
getirmeye de vakit bulmuştur. Bursa’da 
camiler, medreseler ve imarethaneler 
yaptırmıştır. Edirne’yi ilk defa O, hükümet 
merkezi yapmıştır. İlk Edirne sarayı da 
kendisi bina ettirmiştir. 

Orhan Gazi’nin vefatında 95.000 
km² olan toprakların genişliğini 500.000 
km² çıkardı. Zamanında alınan yer-
ler:1362’de Edirne, 1363’de eski Zağra 
ve Filibe fethedildi. 1364’de Sırpsındığı 
zaferi kazanıldı ve Haçlılar perişan edildi. 
1365’de Kara Biga Osmanlı topraklarına 
katıldı. 1369’da Hayrabolu, Kırklareli, 
Pınarhisar ve Vize alındı.1370’de Bulgar 
Krallığı Osmanlılara tâbi oldu. Bir müd-
det sonra da Çamurlu savaşı kazanıldı. 
1371’de Çirmen zaferi elde edildi, Haçlılar 
bir defa daha yenildiler. 1372’de Çatalca 
Bizans’tan alındı. 1374’de Sırbistan Os-
manlılara tâbi oldu. 1375’de Niş fethedil-
di. 1378’de Kütahya Vilâyeti Osmanlı top-
raklarına katıldı.1382’de Sofya fethedildi. 
1383’de Candaroğulları Osmanlılara tâbi 
oldu. 1385’de Arnavutluk’un kuzeyi ta-
mamen alındı, 1386’da Karamanlılarla 
harp yapıldı, 1388’de Silistre, Ziştovi, 
Niğbolu, Plevne, Lofça, Deliorman ve 
Dobruca Türk hâkimiyeti altına alındı. 

 Sultan, 8 Ağustos 1389’da 
Kosova ovasına girdiğinde ortalığı toza 
dumana katan bir fırtına ile karşılaş-
mıştı. Bu durumda âdetâ göz gözü 
görmüyordu. İşte o gece Berât Gecesi 
idi. I. Murat Han, iki rekât namaz kıldıktan 
sonra, gözyaşları içinde şu duâyı yaptı: 
“YâRabbî! Bu fırtına, şu âciz Murat 
kulunun günâhları yüzünden çıktıysa, 
mâsûm askerlerimi cezâlandırma!..
Allâh’ım! Onlar ki buraya kadar sade-
ce Sen’in adını yüceltmek ve İslâm’ı 
teblîğ etmek için geldiler!..İlâhî! Bunca 
kerre beni zaferden mahrûm etmedin. 
Dâimâduâmı kabul buyurdun. Yine 
sana ilticâ ediyorum; duâmıkabûl eyle! 
Bir yağmur nasîb eyle! Bu toz bulutu 
kalksın.. Kâfirin askerini âşikâr görüp, 
yüz yüze cenk edelim!..Yâ İlâhî! Mülk 
de, bu kul da Sen’indir. Ben âciz bir ku-
lum.. Benim niyetimi ve esrârımı en iyi 
Sen bilirsin.. Mal ve mülk maksadım 
değildir. Yalnız Sen’in rızânıisterim..
Yâ İlâhî! Bu mü’min askerleri küffâr 
elinde mağlûb edip helâk eyleme!.. 
Onlara öyle bir zafer lutfet ki, bütün 
müslümanlar bayram eylesin!. Diler-
sen o bayram gününde şu Murat kulun 
yolunda kurbân olsun!..Yâ İlâhî! Bun-
ca müslüman askerin helâkine beni 
sebep kılma! Bunlara yardım eyle ve 
zafer bahşeyle! Bunlar için ben cânı-
mıkurbân ederim; yeter ki tek Sen beni 
şehîdler zümresine kabûl eyle!.. Asâ-
kir-i İslâm için teslîm-i rûharâzıyım. 
Tek ki, bu mü’minlerin uğruna benim 
rûhumfedâolsun.. Beni gâzî kıldın. 
Sonunda da lutfen ve keremenşehîd 
eyle! Âmîn!..”

Bu âbidânemünâcaattan sonra Sul-
tan, fevkalâde bir huzûr içinde Kur’ân-ı 
Kerîm tilâvetine başladı. Çok geçmeden 

rahmet bulutları peydâh 
oldu. Kosova meydanı 
üzerine sağnak hâlinde 
yağmur boşandı. Rüzgâr 
durdu. Toz bitti..Rüzgârın 
kesilmesi ve yağmurun 
toz bulutlarını sindirmesi 
üzerine bütün Osmanlı 
ordusunda büyük sevinç 
ve memnunluk yaşandı. 
I. Murat Han, secde-i 
şükrâna kapandı. O gün 

sevinç gözyaşları, yağmur damlalarıyla 
kardeş oldu.

Harp başlamadan evvel I. Murat 
Han, mümtaz askerlerine şu târihîhitâbe-
debulundu:“–Yiğitlerim! Bugün gayret 
günüdür. İbrâz-ı hamiyyet vakti, erlik za-
manı ve mertlik demidir…Bunca senedir 
vatan sizinle fahreder. Şimdi dahî sizden 
cihâna yayılmış bulunan şân ve şerefle 
dolu geçmişimizi te’yîd edecek büyük 
muvaffakıyetler bekler. Bugün mehâbe-
tinizle titreyen şu Kosova meydanı, bi-iz-
ni’llâh muzaffer bir şekilde dalgalanacak 
olan şanlı sancağımızın Macaristan içleri-
ne doğru gitmesini bundan sonra hiçbir 
düşman hamlesi durduramayacaktır. 
Bugün kazanacağımız şanlı bir galebe, 
bütün Rumeli’nde i’lâ-yıkelimetullâha 
sebep olacaktır.İnsanın ömrü uzun olsa 
da ebedî değildir. Âkıbet bitecektir. Dâim 
bâkî olan yalnız AllâhAzîmü’ş-şân’dır. 
İ’lâ-yıkelimetullâh ile cennete kavuşmak 
isteyenlere, işte şu meydân-ı şân ü celâ-
det duruyor. Gâzîler! Benimle beraber Al-
lâhsadâları ile hücûm ve savlet eyleyiniz!”

1389’da Haçlılar bir defa daha peri-
şan edildiler ve İslâm ordusunun yiğitlik-
leri sonunda Kosova Meydan Muhare-
besi kazanıldı. Ne yazık ki bu şanlı zafer 
çok büyük bir acı ile neticelendi. Bütün 
gazileri derin bir matem içinde bıraktı. 
Şöyle ki; bu zafer sonunda yaralıların bü-
yük bir kısmı düşman askerleri idi. Yerde-
kiler arasında tek tük Türk şehidi de vardı. 
Sultan Murad her şehidin önüne geldiği 
vakit büyük bir üzüntü ile “İnnalillâhi ve 
innaileyhirâciün” diyor ve şehidin derhal 
kaldırılarak defnedilmesini emrediyordu. 
Yaralı bir Türk’ün yanına geldiği zaman, 
onu okşuyor, yarasının acıyıp acımadığı-
nı ve bir arzusu olup olmadığını soruyor-
du.Böylece dolaşırken biraz uzakta ölüler 
arasında bir kımıldama oldu. Sultan 
Murad o tarafa döndü. Ölüler arasından, 
dev gibi uzun boylu bir Sırplının kalktığı 
görüldü. Miloş ismindeki bu Sırplı (Kral 
Lazar’ın damadı) yerden kalkarak Padi-
şaha doğru gelmeye başladı. Padişahın 
muhafızları ise, Sırplıyı derhal yakaladılar. 
Fakat Sırplı, padişahı mutlaka görmek 
istiyordu ve : “Beni bırakınız, korkmanıza 
lüzum yok. Ben Padişahın elini öpmeye 
ve hem de Müslüman olmaya geldim. 
Ayrıca size bir de müjdem var. Kral La-
zar yakalandı, bakınız getiriyorlar” dedi. 
Padişah onun sözlerini işitmişti. İşaret 
ederek bırakmalarını söyledi. Muhafızlar 
da Kralın tutulduğu tarafa bakarlarken, 
yaralı taklidi yapan hain Sırplı, Padişaha 
yaklaştı, elini öpecekmiş gibi eğildi, bir 
anda ve yıldırım sürati ile koltuğunun 
altında sakladığı hançerini çekerek, Gazi 
Hünkâr’ın mübarek göğüs ve karnına 
sapladı. Muhafızlar neye uğradıklarını 
anlayamadılar. Katil kaçmaya başladı. 
Sonra muhafızlar kâfiri yakalayarak parça 
parça ettiler. 

Hünkâr’ın son sözleri şunlardı : 
“İslâm’ın muzafferiyeti, benim şehit ol-
mama bağlı ise, şehadet şerbetini nasip 
buyurmasını Cenab-ı Hak’tan dua ve 
niyaz etmiştim. Duam kabul buyuruldu. 
Hazreti Allah’a hamd ve sena olsun ki, 
İslâm askerinin zaferini gördükten sonra 
hayatım sona ermektedir. Oğlum Baya-
zid’e biat ediniz. Sakın esirleri incitmeyi-
niz. Mal ve canlarına tecavüz etmeyiniz. 
Ben artık sizleri ve muzaffer ordumuzu 
Cenab-ı Hakk’a emanet ediyorum. Mevla 
devletimizi bütün fenalıklardan koru-
sun!” diyerek ebediyete intikal etti. Sultan 
Murad’ın hançerle parçalanan bağırsak-
ları, şehit olduğu yere bir türbe yapılarak 
gömüldü. Cesedi ise Bursa’ya nakledile-
rek Çekirge’deki türbesine defnedildi. 

Öyleki Akif in Kosova’yı anlattığı şu 
misralariyla son verelim;

Nerede olsam karşıma çıkıyor bir 
kanlı ova 
Sen misin yoksa hayalin mi vefasız 
kosova 
Hani binlerce mefahirdi senin her 
adımın 
Hani sinende yarıp geçtiği yol 
Yıldırım’ın 
Hani asker, hani kalbinde yatan şah-ı 
şehid 
Söyle Meşhed öpeyim secde edip 
toprağını 
Yokmudur Murad’ın sende iki üç 
damla kanı.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 5
GAZİLER VE ŞEHİDLER SULTANI, 

SULTAN MURAT (1.MURAT)

 İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde genel
 değerlendirme toplantısında hastane yöneticileri ve birim sorumlularıyla biraraya geldi.

Prof. Dr. Mehmet Koç

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 
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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.

     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.
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 
88 76

ELEMAN 
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.

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.
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ZAYİ
Fatih Endüstri Meslek Lisesi’nden almış olduğum Tasdiknamemi kaybettim; hükümsüzdür.  

ÖMER BARAN

Z-400

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet 
Özdemir, Seydişehir ilçesinde pazar esnafı-
nı ziyaret etti. Milletvekili Özdemir, pazarda 
tezgah açan esnaf ve vatandaşlarla sohbet 
etti, isteklerini dinledi. Ziyarette Milletvekili 
Özdemir, AK Parti olarak her zaman esnaf-
la halkla iç içe olmaya özen gösterdiklerini 
söyledi. Özdemir’e, AK Parti Seydişehir İlçe 
Başkanı Mustafa Konurer, Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ve partililer eşlik etti.
n İHA

Alttan iki dersi olduğu iddiasıyla psikolojik 
bunalıma giren üniversite öğrencisi genç, bir 
otelin üçüncü katının camına çıkarak intihar 
girişiminde bulundu. Olay, Şems-i Tebrizi 
Mahallesi Şerefşirin Sokak üzerinde bulu-
nan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, 
alttan derslerinin olduğu öğrenilen Ankara 
Üniversitesi öğrencisi Özkan D. (28) psikolojik 
bunalıma girdi. Ailesiyle de arasının bozuk 
olduğu öğrenilen Özkan D., iki haftadır kaldığı 
otelin 3 katındaki odasının penceresine çıka-
rak intihara kalkıştı. Yaklaşık 3 saat kaldığı 
pencereden uzun uğraşlar sonucu indirilen 
Özkan D., polis ekiplerince ifadesi alınmak 
üzere polis merkezine götürüldü.   n İHA

Özdemir, esnafı
ziyaret etti

Bunalıma girdi,
intihara kalkıştı

Beyşehir ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde emni-
yet kemeri takmayan ve aracıyla seyir halindeyken telefon-
la konuştuğu tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulan-
dı. 

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Büro 
Amirliği’ne bağlı trafik ekipleri, Öğretmenevi Kavşağı’nda 
trafik denetimi yaptı. Denetimde 70 araç ve sürücüsü kont-
rol edilirken, 26 araç sürücüsüne emniyet kemeri takma-

masından ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak 
ve kullanmaktan ceza kesildi. Denetime tabii tutulan sürü-
cülere söz konusu trafik kurallarına uymamaktan kişi başı 
108 lira ceza uygulanırken, toplamda 26 araç sürücüsüne 
kesilen ceza miktarı 3 bin 700 liraya ulaştı. 

Öte yandan, denetim ve kontrollerde 3 aracın da trafik-
ten men edildiği öğrenildi. Beyşehir kent merkezinde ben-
zer denetim ve kontrollerin devam edeceği belirtildi.  n İHA

Sürücülere sıkı denetim

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti Konya İl Başkanlığı Ta-
rım Komisyonu tarafından hazırlanan sorun ve taleplerle ilgili raporu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sundu

‘Tarım ve hayvancılık gelişecek’
Konya’nın tarım ve hayvancılığı, 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda ya-
pılan toplantıda ele alındı. AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şa-
hin Usta ve Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, AK Parti Konya İl Başkan-
lığı Tarım Komisyonu tarafından ha-
zırlanan sorun ve taleplerle ilgili ra-
poru Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli’ye sundu. Bakan Pakde-
mirli, sorunların çözümü için gerekli 
çalışmaların yapılacağını söyledi. 

Konya’da tarım ve hayvancılık 
sektöründe yaşanan sorunlar, çiftçi-
lerin ve üretici birliklerinin talepleri 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda dü-
zenlenen toplantıda masaya yatırıldı. 
Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, Bakan Yardımcısı 
Mustafa Aksu, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK 
Parti Konya Milletvekili Halil Etye-
mez, AK Parti Konya İl Başkanlığı 
Tarım Komisyonu, Konya’daki oda 
ve üretici birliklerinin başkanları ile 
bakanlık bürokratları katıldı. Kon-
ya havzasındaki su sorunu başta 
olmak üzere yem, gübre, süt ve et 
sektörleri ile toplulaştırma ve mera 
işgallerinde yaşanan sorunlar; tahıl, 

tohum, süt ve kırmızı et üreticileri-
nin talepleri toplantıda ele alındı. 

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Usta, toplantının hayırlı olmasını 
diledi. Konya’nın tarım ve hayvancı-
lıkta yaşadığı sorunların tespiti için 
toplantı yaptıklarını belirten Leyla 
Şahin Usta, Konya’yı tarım ve hay-
vancılıkta daha ileri noktalara taşı-
mak istediklerini söyledi. Usta, “Sel-
çuklu başkenti Konya’mız sanayi, 
tarım ve hayvancılık sektörlerinde 
Türkiye’nin önde gelen illerinden 
bir tanesidir. Tabi ki biz bunu yeterli 
görmüyoruz. Konya’mızı tarım ve 

hayvancılıkta zirveye çıkartmak isti-
yor ve bu yönde çalışmalar yapıyo-
ruz. Bu toplantı da bunun bir örne-
ğidir. Çiftçi kardeşlerimizin, üretici 
birliklerimizin, odalarımızın yaşadığı 
sorunları çözüme kavuşturmak için 
elimizden geleni yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı 
Tarım Komisyonu tarafından tarım 
ve hayvancılıkla ilgili hazırlanan 
raporu, Bakan Bekir Pakdemirli’ye 
sunan Milletvekili Halil Etyemez 
ise Konya’nın tarım ve hayvancığın 
başkenti, Türkiye’nin özeti olduğu-
nu kaydetti. Konya’nın sorunları çö-
züldüğü zaman Türkiye’nin tarım ve 
hayvancılıktaki sorunlarının çözüme 
kavuşacağını vurgulayan Etyemez, 
“Tarım ve hayvancılık sürekliliği 
olan sektörler. Sürekli çalışması, ge-
lişmesi gerekiyor. Konya’mızdaki ta-
rım ve hayvancılığı geliştirmek için 
buradayız. Üreticilerimizle, karar ve-
ricilerle, icracılarla bir araya gelmeye 
devam edeceğiz.” diye konuştu.  

Sunulan raporu inceleyen, Ta-

rım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 
raporda yer alan sorun ve taleple-
rin detaylı bir şekilde inceleneceğini 
ve sorunların çözümü için gerekli 
çalışmaların yapılacağını söyledi. 
Her zaman çiftçilerin, üretici birlik-
lerinin yanında olduklarının altını 
çizen Pakdemirli, “Bakanlık olarak 
çiftçilerimize yönelik çalışmalarımızı 
yapıyoruz. İstiklal ve istikbalimiz için 
biraz sabırlı olmalıyız. Üreticimizi 
korurken, tüketicilerimizi de düşü-
nerek hareket ediyoruz. Bilindiği 

gibi geçtiğimiz günlerde gübrede 
yüzde 15 indirime gittik. Buğday ve 
arpadaki desteği yüzde yüz arttır-
dık. Çiftçimizin önümüzdeki hasat 
döneminde hiçbir şekilde mağdur 
edilmesine izin vermeyeceğiz. Buğ-
day ve arpayı dünya fiyatları ne ise 
aynı fiyattan alacağız. Çiftçimizin 
herhangi bir endişesi olmasın.” şek-
linde konuştu.

Toplantıda, oda ve birlik başkan-
ları da görüş ve önerilerini dile getir-
di.  n HABER MERKEZİ

Okulların eğitim– 
öğretime başlaması ile 
son günlerde basında 
öğrenci ve öğretmen-
lerle ilgili haberlere sık-
ça rastlanılmaktadır. 
Yeni eğitim- öğretim 
döneminde bütün 
öğrencilerimize ve 
eğitmenlerimize hayırlı 
ve başarılı olmasınıdi-
lerim.

Eğitim sisteminin en temel un-
suru Öğretmen ve Öğretenlerdir. 
“Beşikten mezara kadar ilim öğre-
niniz” emrini veren dinimizbu gerçe-
ği açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Öğretmeninve öğrenmenin yaşı yok-
tur. Çocuk yaştan başlayan öğrenme 
ve ölünceye kadar sürdürülmektedir. 
Çocukluk yaşlarında daha çabuk öğ-
renebilir iken ileri yaşlarda öğrenme 
oranı düşmektedir. Ülkenin kalkın-
masında, nitelikli yetişmiş insan gü-
cünün oluşturulmasında, toplumda 
sosyal huzur ve barışın temin edil-
mesinde, birlikte yaşama bilincinin 
geliştirilmesinde, ülkenin sosyal, 
kültürel, dini ve milli değerlerinin yeni 
nesle aktarılmasında eğiticilerin rolü 
çok önemlidir. Öğretmenler eğiten-
lerin önemli bir kısmını teşkil etmek-
tedirler.İlkokuldan başlayıp meslek 
hayatına adım atıncaya kadar kişile-
rieğiten ve yönlerinden büyük oranda 
öğretmenlerdir. Aile, mahalle, içinde 
bulunulan camia ve toplumun diğer 
kesimleri de eğitime etki etmektedir. 
Öğretmenler meslek olarak toplumu 
inşa edenbir görevi yapmaktadırlar. 
Böyle olmasına rağmen öğretmen-
lerimize gereken değerin verilip veril-
mediği de çok tartışılan bir konudur. 

Allahın Aslanı, Peygamber efen-
dimizin en büyük koruyucusu ve da-
madı Hz. Ali (As)’nin“Bana bir harf 
öğretenin kırk yıl kölesi olurum” 
demiştir. Hz. Ali efendimizinsözün-
de olduğu gibi toplumu oluşturan 
bireyler, öğretmenlere kırk yıl köle 

olacak kadar çok şey 
borçludurlar.Her insan 
mesleğini sevmeli ve 
işini severek yapmalıdır. 
Severek yapılmayan 
her iş insana yüktür, 
kişiye yük olduğu gibi 
o işin de doğru yapıl-
masına engeldir. Öğ-
retmenler mesleklerini 
sevmeli, idrakle, şuurla 
ve bilinçle görevlerini 

yerine getirmelidirler, ki ben öyle ol-
duğuna inananlardanım. Sevmeden 
bu kutsal görev gerçekleştirilemez. 
Sevgi ile yapılmayan iş o mesleğin 
yürütülmesinde en büyük engeldir. 
Anne yemeği neden güzeldir diye 
sorulunca, “anne yemeğe sevgisi-
ni katmaktadır” da ondancevabını 
alırız. Demek ki işimize sevgimizi 
katmamız gerekmektedir.Toplumda 
ilk okumayı öğreten ve meslek sahibi 
oluncaya kadar toplumun eğitilme-
sinde rol alan öğretmen mesleğini 
sevmeli, öğrencilerini sevmeli, mes-
lektaşlarını sevmeli ve içerisinde 
yaşadığı toplumu sevmeli,  kısacası 
sevgiinsanı olmalıdır.

Denilir ki marifet iltifata tabiidir.  
Öğretmenlerden bu kadar marifet,-
toplumun en kıymetli kişisi olması 
beklenirken toplum veya yönetenler 
onlara ne kadar değer vermektedir. 
Bu konu tartışılmaktadır. Esasında 
bu önemli konu enine boyuna tartı-
şılarak o kutsal vazifeyi icra edenle-
rin hak ettikleri yerde olmalarısağ-
lanılmalıdır.Öğretmenlerin meslekî 
saygınlığının artırılması, ekonomik 
yönden durumlarının iyileştirilmesi 
ve eğitim şuralarında ortaya konulan 
hususların yerine getirilmesi mutlak 
gerekmektedir. Öğretmen; siyasi 
iradeye, bazı idârecilerin problemli 
öğrencilerin haksız tasarruflarına ve 
dış etkilere karşı korunmalıdır.Eği-
timde mesafe alınması için bunca 
yıllık emeklerle bir noktaya gelmiş 
öğretmenlerimiz tabiri caizse sudan 

sebeplerle dışlanmamalı ve kapı önü-
ne konulmamalıdır.

Eğitim camiasında İdâreci-
ler;öğretmenlerine sahip çıkmalı ve 
yardımcı olabilecekleri her konuda 
öğretmenlerini desteklemeli, onların 
okul içi ve hatta okuldışı dertlerine çö-
züm bulmalıdırlar. Okullarda idâreci- 
öğretmen- öğrenci ve veli ilişkilerinin 
iyi olması her zaman arzu edilen bir 
durumdur. Bunun gerçekleşmesi de 
büyük oranda idarecilerin sorum-
luluğundadır. Eğitimci samimi ve 
iyi niyetli olunca görülen ufak tefek 
aksaklıklar hoşgörüyle karşılanır ve 
halledilir.  Son günlerde Konya yazılı 
basınında özellikle Suriye’li öğrenciler 
ile ilgili bazı haberler yer almaktadır. 
Temelinde az da olsa farklı dil ve kül-
türe sahip toplumun çocuklarının az 
veya çok sayıda ilkokulda ilk sınıflar-
da karışık okutulması bana göre hata-
dır. Milli eğitim bunun kararını doğru 
vermeli, Suriye’li öğrenci sayının fazla 
olduğu yerlerde birkaç sınıf arapça 
bilen hocalarımızın da nezaretinde 
ayrı okutulmalıdır. Suriye’li öğrenci 
sayısının fazla olduğu yerlerde baş-
langıç sınıflarında ayrı okutulmasının 
doğru olacağını düşünüyorum.Bu 
öğrenciler 2 veya 3. sınıftan sonra 
bu karışık okutulmalı,kaynaştırma 
bu sınıflardan sonrasağlanılmalıdır. 
Tabii ki Suriye’liaz sayıda öğrencinin 
olduğu yerlerde karışık okutmaktan 
başka çare yoktur. Son günlerde veli 
şikâyetleri ve veli- öğretmen arasında 
yaşanılan basına da yansıyan tartış-
malar son bulmalıdır. İdarecilerimizin 
doğru karar vereceğine inanıyorum. 
Bukararsızlıkinşallah birkaç öğretme-
nimizin suçlanmasına sebep olmaya-
caktır.  

Bütün öğretmenlerimiz elleri 
öpülecek değerdedir ve bu değere 
daim layık olmaları ve 2018- 2019 
Eğitim – Öğretim döneminin başarılı 
ve hayırlı olmasını dilerim.

Kalın sağlıcakla.

 OKULLAR AÇILDI

mulayim@selcuk.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  
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Konya SMMMO’da geleneksel aşure ikramı

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası her yıl ge-
leneksel olarak düzenlediği aşure 
ikramını bu yılda sürdürdü. Ka-
tılımın yoğun olduğu programda 
birlik ve beraberlik mesajları ve-
rildi. Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası’nın düzen-

lediği etkinliğe MHP Konya Mil-
letvekili Esin Kara, mali müşavir-
ler ve vatandaşlar katıldı.

Konya SMMM Odası Başkanı 
Seyit Faruk Özselek, Aşure etkin-
liğini her yıl olduğu gibi bu yıl da 
devam ettirdiklerini söyledi. Öz-
selek, “Etkinliğimizin amacı Mu-

harrem Ayı münasebetiyle mes-
lektaşlarımızla bir araya gelmek, 
hasbihal etmek, birlik ve bera-
berliğimizi güçlendirmek. Burada 
önemli olan meslektaşlarımızla 
biraraya gelmek. Bu yıl da 2 bin 
500 kişilik aşure etkinliği gerçek-
leştirdik” dedi.

Aşurenin birlik ve beraberli-
ğinin olduğu günlerden bir oldu-
ğuna dikkat çeken MHP Konya 
Milletvekili Esin Kara ise, “Aşure 
birlik beraberliğin olduğu gün-
lerden biridir. Muharrem ayının 
sonuna kadar aşure yaparız. Ker-
belaların bir daha olmaması ye-

zitlerin bir daha yenmemesi için 
birlik ve beraberliği kurmalıyız. 
Yezitler ne yazık ki hala aramızda 
yaşıyorlar. Dün Kerbela’da Pey-
gamber efendimizin torununu 
şehit edenler bugün güneydoğu 
da askerlerimizi, öğretmenlerimi-
zi şehit etmektedir. Yezit savaşı 

iyiyle kötünün savaşı. Bizler de 
her zaman iyilerin kazanacağına 
inanıyoruz. Aşure birlik beraber-
lik demektir. Bugünde öyle oldu. 
Aşure etkinliğinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Selçuklu’da gençlere
ayrı bir değer veriyoruz’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Cuma Buluş-
maları kapsamında Selçuk Üniver-
sitesi Kampüs Camii’nde öğrenci 
ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi tarafın-
dan her hafta farklı bir mahallede 
gerçekleştirilen Cuma buluşmaları 
devam ediyor. Hizmet kalitesine 
katkı sağlayan ve vatandaşların 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı  ile görüşerek istek ve 
önerilerini birinci ağızdan ilettikleri 
buluşmalarının bu haftaki adresi 
Akademi Mahallesi oldu. Cuma 
Namazını Selçuk Üniversitesi Ala-
eddin Keykubat Kampüs alanı içe-
risinde yer alan Kampüs Camii’nde 
kılan Başkan Pekyatırmacı, namaz 
sonrası öğrenci ve vatandaşlarla 
bir araya geldi, belediye hizmetle-
riyle ilgili gelen istek ve önerileri 
dinledi.  Programda Başkan Pekya-
tımacı’ya, Ak Parti Konya İl Başka-
nı Hasan Angı, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Konya Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Babür Özçelik,  Ak Parti 
Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Sel-
çuklu Belediyesi Başkan Yardımcı-
ları, belediye meclis üyeleri, birim 
müdürleri ve Akademi Mahalle 
Muhtarı  Abdullah Doğan da eşlik 
etti. Selçuklu’nun her geçen gün 
artan nüfusunun yanı sıra dinamik 
ve genç bir nüfus yapısına sahip 
bir ilçe olduğunu ifade eden Baş-
kan Pekyatırmacı ,”İlçemiz genç 
nüfusu ile ülkemizin önde gelen 
ve Güçlü Türkiye’nin  merkez il-
çelerinden biri. Selçuklu Belediyesi 
olarak gençlerin milli ve manevi 
değerlere bağlı bir şekilde gelece-
ğe hazırlanmaları adına eğitim ve 
gençlik faaliyetlerine büyük önem 
veriyoruz. Selçuk Üniversitesi’nde 
eğitim gören ve  bölgemizde ya-
şayan üniversite gençliğine ulaş-
mak için Bosna Hersek Mahalle-
si’ne hizmet veren Talha Bayrakçı 

Gençlik Merkezimiz üniversite 
gençliğinden yoğun ilgi görüyor. 
Burada Selçuklu Gençlik Meclisi 
eliyle öğrenci toplulukları ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla birlikte sür-
dürdüğümüz sosyal,kültürel ve 
eğitim programları ile öğrencilerin 
kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz. 
İnşallah tüm genç kardeşlerimizi 
merkezimizden faydalanmaya ve 
buradaki etkinliklere katılmaya da-
vet ediyorum” dedi. 

Selçuklu Belediyesi tarafından 
yapımına başlanan yeni Gençlik 
Merkezi ve yurt inşaatındaki ça-
lışmalardan da söz eden Başkan 
Pekyatırmacı, “Selçuklu’da genç-
lere yönelik faaliyetlere her zaman 
önem ve öncelik veriyoruz. Bu kap-
samda Gençlik Merkezimize genç-
lerimizin gösterdiği yoğun talep 
dolayısıyla yeni bir gençlik merkezi 
daha kazandırmak için çalışmalara 
başladık ve merkezimizin yapımı 
devam ediyor. Ayrıca üniversite 
öğrencilerimizin barınma ihtiyacını 
karşılamak ve bu noktadaki eksik-
liği gidermek amacıyla 2 bloktan 
oluşan yurt inşaatımızda devam 
ediyor. Tesisimizin tamamlanma-
sıyla Selçuklu Belediyesi olarak 
gençlik hizmetlerinde hizmet stan-
dardımızı daha da yükseltmiş ola-
cağız” dedi.   
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,  Muharrem Ayı dolayısıyla Selçuk Üniversitesi 
Alaeddin Keykubat Kampüs alanı içerisinde öğrenci ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu

‘Üniversite gençliğimiz 
bizim için çok kıymetli’

Selçuklu Belediyesi, Muharrem 
ayının manevi atmosferinin yaşa-
tılması amacıyla geleneksel aşure 
ikramını bu sene de sürdürdü. Sel-
çuk Üniversitesi Alaeddin Keyku-
bat Kampüsü Gökkuşağı etkinlik 
alanında gerçekleşen programda 
binlerce kişiye aşure ikramında bu-
lunuldu. Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Mustafa Şahin, Konya Tek-
nik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Babür Özçelik ve Akademi Mahalle 
Muhtarı Abdullah Doğan’ın katıldı-
ğı aşure etkinliğine öğrenci ve va-
tandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Selçuk Üniversitesi Kampüsü 
içinde aşure dağıtımının gelenek 
haline geldiğini ifade eden Selçuk-
lu Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı,“ Muharrem ayı sebebiyle 
aşure ikramlarımıza devam ediyo-
ruz bugün de Selçuk Üniversitesi 
Kampüsü içersinde üniversite öğ-
rencilerimize aşure dağıtımımızı 
yaptık. Biz gençlerimizi her zaman 
önemsiyoruz özellikle üniversite 
gençliğimizi bizim için çok kıymetli 
ve değerli onların daha iyi bir şe-
kilde eğitim, öğretim hayatlarına 
devam edebilmeleri için hem fiziki 
ortam olarak hem sosyal ve kültü-
rel anlamda elimizden ne gelirse 
bunu yapmanın gayreti ve çabası 
içerisindeyiz. Burada da rektör ho-

calarımız, il başkanımız ve beledi-
yemiz hep beraber bu birlikteliği 
ortaya koymuş olduk. Gençlerimiz 
de bu vesileyle bizimle birlikte bu 
birlik beraberlik duygusunu yaşa-
mış oluyorlar. Ben aşure dağıtımı-
mıza katılan, ikramımızı kabul eden 
üniversite gençliğimize teşekkür 
ediyorum” dedi.
“AŞURE İKRAMLARI DEĞERLERİMİZİ 

GELECEĞE TAŞIMAMIZ ADINA 
ÖNEMLİ”

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı da eski dönemlerden bu-
güne Türkiye’nin büyük bir mesafe 
aldığını ve yeni Türkiye’nin gençle-
re emanet olduğuna vurgu yaparak 
“Şehrimizin uzunca bir geçmişi 
olan medarı iftiharı Selçuk Üniver-
sitemizde, Selçuklu Belediyemizin 
Muharrem ayı dolayısıyla gerçek-
leştirdiği aşure dağıtım programın-
da gençlerimizle hep bir aradayız. 

Kendi kültürümüzü, değerlerimizi 
geleceğe taşımak adına bütün ku-
rum ve kuruluşlarımızı bu ayı bu ik-
ramlarla geçiriyorlar çünkü önemli 
bir değer tarihte yaşanan ve önemli 
dersler çıkaracağımız pek çok hadi-
selerin yaşandığı bir ay ve bu ayı iyi 
anlamak adına böyle programların 
yapılması gerekiyor. Geleceğe dair 
umutlarımızın arttığı bir gençlik 
yapısı içindeyiz geleceğe dair umut-
larımız da gençlerimize emanet. Bu 
programda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr Mustafa Şahin de aşure ile 
ilgili geleneğe olan ilginin giderek 
arttığını söyleyerek: “ Aşure dağıt-
ma geleneği kültürümüzün önemli 
parçalarından biridir ve milletimiz 
arasındaki dayanışmanın da gös-
tergelerindendir. Her yıl belediye-
lerimizin katkısıyla bu geleneği ya-

şatıyoruz ve yaşatmaya çalışıyoruz 
giderekte ilgi artmaktadır. Özellikle 
içersinden geçtiğimiz süreci de dü-
şündüğümüz zaman toplumsal an-
lamda önemli bir dayanışma sağla-
maktadır.” dedi. 

Konya Teknik Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Babür Özçelik de aşu-
re etkinliği ile ilgili olarak: “Böyle 
güzel bir günde aşure etkinliğinde 
davetinden dolayı Selçuklu Beledi-
ye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 
Aşure birlik ve beraberliğin sem-
bollerinden olmuştur ve önemli bir 
geleneğimizdir.” şeklinde konuştu.  

Düzenlenen aşure dağıtımı et-
kinliği ile toplumsal mozaiği oluştu-
ran inanç ve kültürel değerlerin ya-
şatıldığını söyleyen vatandaşlar ve 
öğrenciler, böyle bir günde kendi-
lerini yalnız bırakmadıkları için Sel-
çuklu Belediyesi’ne teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Gökkuşağı etkinlik alanında gerçekleşen programda binlerce kişiye aşure ikramında bulunuldu.



Konya Şeker AŞ Medya 
Reklam Satın Alma 

Yöneticisi
Fatih Satılmış’ın 

dedesi

Ahmet Satılmış’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına Allah’tan Sabr-ı 

Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Konya Şeker AŞ Medya Reklam Satın Alma Yöneticisi 
Fatih Satılmış’ın dedesi Ahmet Satılmış, 80 yaşında ha-
yatını kaybetti. Merhum Ahmet Satılmış’ın cenazesi dün 
Cuma namazına müteakip Nasreddin Hoca Meydan'ında 
kılınan cenaze namazının ardından Nasreddin Hoca Me-
zarlığı’nda toprağa verildi. Satılmış ailelerini acı günlerin-
de  Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Akşehir 
Belediye Başkanı Yardımcısı Mevlüt Yiğit, , MHP Akşehir 
İlçe Başkanı Ümit Şafak, siyasi parti temsilcileri, Satılmış 
ailesinin dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Merhum 
Ahmet Satılmış 4 erkek çocuk sahibiydi. Cenazeye katı-
lanların taziye dileklerini kabul eden Satılmış ailesi vefat 
eden yakınlarının mezarı başında da dualar etti. Yenigün 
Gazetesi olarak Merhum Ahmet Satılmış’a Allah'tan rah-
met, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN 

Konya Şeker A.Ş'de Medya Reklam Satın Alma Yöneticisi Fatih Satılmış’ın dedesi 
Ahmet Satılmış 80 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Satılmış dualarla defnedildi 

Ahmet Satılmış 
dualarla defnedildi

Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Etkinlikleri, katılımcılara eşsiz bir gün daha 
yaşatıyor. Selçuklu Mutfağı ile ilgili bu sunum katılımcılardan büyük alkış aldı

Selçuklu mutfağı ilgi gördü
‘Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü 

Etkinlikleri’ ikinci gününde de renkli görüntü-
lere sahne oldu.  Gürkan Şef ve Türk Dünyası 
GastroŞovları’ndan, Selçuklu Mutfak Sanat-
ları Sunumları’na, Konya Kültüründe Yemek 
Türküleri Konseri’nden,Ödül Törenlerine ka-
dar birbirinden güzel etkinlikler, katılanlara 
eşsiz bir gün yaşattı. 

Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü et-
kinlikleri ikinci gününde de birbirinden renkli 
görüntüler yaşandı.  Programın ilk gününde 
Ateşbaz-ı Veli Türbesinin yanında etkinliğin 
açılışı Konya Protokolü ile gerçekleştirilmiş ve 
öğleden önceki program yine türbenin yanın-
da ‘Kazan Açma Merasimi’ ile son bulmuştu. 

Etkinlikler, öğleden sonra Dutlu Korulu-
ğunda ve korulukta kurulan Selçuklu Otağı’n-

da devam etti. Açılan ‘Türk Dünyası ve Yedi 
Bölge Yedi Lezzet Stantları’ ile ‘Mutfak Ava-
danlıkları Sergisi’ büyük ilgi gördü. Günün 
son programında ise ‘Konya Mutfağı Yöresel 
Yemek Yarışması’ gerçekleştirildi. Büyük ilgi 
gören bu programların ardından ikinci günde 
renkli görüntülere sahne oldu. 

BİRBİRİNDEN ETKİLEYİCİ ŞOVLAR 
BÜYÜK ALKIŞ ALDI 

Yemek kültürünün, aynı zamanda insan-
lar, toplumlar ve uluslar arasında da güçlü 
bağlar kurduğunun en önemli göstergelerin-
den biri de Türk Dünyasından ‘Ateşbaz Veli 
Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günlerine’ gelen 
misafirler oldu. İkinci günün ilk programında 
Türk Dünyasından gelen misafirlerin, ‘Gast-
ro Şovları’ büyük beğeni topladı. Büyük alkış 

alan bu etkinliğin ardından ünlü isim Gür-
kan Şef de şovuyla izleyenleri adeta büyüle-
di. Katılanların hayranlıkla izlediği Gürkan 
Şef’ten sonra Şef Ömür Akkor’un sunumuyla 
‘Selçuklu Dönemi Mutfak Sanatları’ sunumu 
gerçekleştirildi. Sadece Konya mutfak kültü-
rünün değil bugünün tüm Anadolu mutfağı-
nın temelini oluşturan Selçuklu Mutfağı ile il-
gili bu sunum katılımcılardan büyük alkış aldı. 
Akşamda devam eden programda ilk olarak 
‘Konya Türkülerinde Yemek Kültürü Konseri’ 
sahneye konuldu. Gecenin son programında 
ise Ateşbaz Veli Mutfak Kültürü Günleri’nde 
ödül almaya hak kazananlara ödülleri törenle 
verildi. 

MUTFAK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ AŞURE
 DAĞITIMI İLE SON BULACAK 

Gastronomi Turizminin önemli bir ivme 
kazandığı son yıllarda Konya turizmini önem-
li ölçüde hareketlendiren Ateşbaz Veli Aşçı 
Dede Mutfak Kültürü Günlerinin son progra-
mında, Konya’nın muhtelif bölgelerinde özel 
olarak hazırlanan Aşure Çorbasının dağıtımı 
gerçekleştirilecek. Aşure Çorbasında bu yıl 
bir ilk gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde 
Konya’da bulunan Türk Dünyası temsilcile-
ri kendi ülkelerinin en meşhur ürünlerini de 
Aşureye eklediler. Böylece Aşure bir bakıma 
‘Türk Dünyası Aşuresi’ hüviyeti kazandı. Kon-
ya ve Türk mutfağının tanıtımı adına gerçek-
leştirilen en önemli etkinliklerden biri olan 
Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Gün-
leri bu program ile son bulacak.   
n HABER MERKEZİ 

Camiler ve Din Görevlileri Haftası her 
sene Ekim ayının ilk haftası (01-07 Ekim) 
kutlanır. Bu kutlama ve etkinliklerin en büyük 
amacı çocukları, gençleri camiye alıştırmak, 
onlara camiyi sevdirmek, ele alınan toplum-
sal bir konu ile ilgili etkinlikler düzenlemektir. 
Nitekim her sene Ekim ayının birinci hafta-
sında çeşitli konular belirlenerek bu konular-
da vaazlar, hutbeler hazırlanır, konuşmalar 
yapılır ve yazı yarışmaları düzenlenir. Bu 
haftanın eski adı Camiler Haftası idi. Ancak 
2003 yılından itibaren, ismi değiştirilerek 
Camiler ve Din Görevlileri Haftası yapılmış-
tır. Camilerin dinimizdeki önemi büyüktür. 
Öyle ki onları Allah'ın manevi evleri, ya da 
yeryüzündeki evleri olarak görürüz. En 
önemli ibadetlerimizin bazılarını burada ya-
parız. Namaz kılmakla birlikte özellikle bazı 
belli tarihlerde camilerde çeşitli etkinlikler 
yaparak, toplumsal etkileşim ve iletişimin 
artmasını sağlarız. Çocukları camilere henüz 
erken yaşlarda alıştırmak gerekir. Onların 
oyun oynamak için camiye gelmiş olması 
bile önemli bir husustur. Bunu iyi değerlen-
dirmek gerekir. Camide oyun oynayan veya 
namaz esnasında konuşan küçük bir çocu-
ğu azarlamak veya camiden kovmak, onun 
ömür boyunca camilerden uzak durmasına 
sebep olabilir. Bu nedenle her Müslüman 
bu konuda son derece hassas olmalıdır.  
Cami inşa etmek ve inşa edilmiş camileri 
koruyup yaşatmak, Yüce Allah’a samimi kul 
olmanın bir tezahürüdür. Kur'an-ı Kerim’de 
geçen; "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a 
ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan, 
zekat veren ve Allah'tan başkasından kork-
mayan kimseler imar eder." (Tevbe: 9/18) 
mealindeki ayet-i kerime ile, Sevgili Pey-
gamberimizin(s.a.v.) “Kim dünyada Allah 
için bir mescid inşa ederse, Allah da cennet-
te ona bir köşk ihsan eder.(Buhari Salat,65) 
v.b. hadis-i şerifler, inananların cami yapma 
ve yaşatma hususundaki gayretlerine hız 
veren yegane amil olmuştur

CAMİLER VE 
DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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Arkoç Vana sahiplerinden 
Ali ve Alper 
Arıkoğlu’nun 

dayısı 
Hakkı Önal’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesine ve yakınlarına 
Cenab-ı Allah’tan Sabr-ı 

Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Kazım Parçacı Hafriyat 
ve Nakliyat Sahibi

Kazım Parçacı’nın 
annesi

Fatma Parçacı’nın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan 
rahmet, ailesine ve 

yakınlarına Cenab-ı Allah’tan 
Sabr-ı Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Arkoç Vana Sahiplerinden Ali ve 
Alper Arıkoğlu’nun dayıları Hakkı 
Önal, Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
72 yaşında hayata gözlerini yuman 
Merhum Önal’ın cenazesi Hacı Veyis 
Camii’nde kılınan cenaze namazının 
ardından tekbirler ile omuzlarda ta-
şınarak Üçler Mezarlığı’na defnedil-
di. Cenazeye Önal ailesinin yakınları 
sevenleri ve dostları katıldı. Cena-
zeye katılanların taziye dileklerini 
kabul eden Önal ailesi vefat eden 
yakınlarının mezarı başında da dua-
lar etti. Merhum Önal’ın 1’i erkek 1’i 
kız olmak üzere 2 evladı vardı. Yeni-
gün Gazetesi olarak Merhum Hakkı 
Önal’a Allah’tan rahmet, Önal ailesi-
ne ise baş sağlığı ve sabırlar dileriz.
 n MEVLÜT EGİN

Kazım Parçacı Hafriyat ve Nakli-
yat Sahibi Kazım Parçacı’nın annesi 
Fatma Parçacı vefat etti. 85 yaşında 
hayata gözlerini yuman Merhume 
Fatma Parçacı’nın cenazesi, Hacı Ve-
yis Camii’nde kılınan cenaze nama-
zının ardından dualarla ve tekbirler 
Üçler Mezarlığı’na defnedildi. Mer-
hume Parçacı’nın cenazesine Par-
çacı ailesinin sevenleri, dostları ve iş 
dünyasından önemli isimler katıldı. 
Cenazeye katılanların taziye dilek-
lerini kabul eden Parçacı ailesi vefat 
eden yakınlarının mezarı başında da 
dualar etti. Merhume Parçacı’nın 4 
erkek evladı vardı. Yenigün Gazetesi 
olarak Merhume Fatma Parçacı’ya 
Allah’tan rahmet, Parçacı ailesine ise 
baş sağlığı ve sabırlar dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Arkoç Vana Sahiplerinden Ali ve Alper Arıkoğlu’nun dayıları Hakkı Önal 
vefat etti. Merhum Önal’ın cenazesine çok sayıda kişi katıldı

Kazım Parçacı Hafriyat ve Nakliyat Sahibi Kazım Parçacı’nın annesi Fatma 
Parçacı hayata gözlerini yumdu. Merhume Parçacı dualarla defnedildi

Arıkoğlu ve Önal 
ailelerinin acı günü

Kazım Parçacı’nın 
annesi vefat etti
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur 
Yeni Malatyaspor’un başarılı defans oyuncu-
su Issam Chebake, her futbolcu gibi kendisi-
nin hayalinin de Fas Milli Takımı’nda forma 
giymek olduğunu söyledi. Geçen sezon Yeni 
Malatyaspor’un en istikrarlı oyuncularından 
olan ve forma giydiği 29 maçın tamamına ilk 
11’de çıkan Chebake, bu sezon 6 karşılaşma-
nın 5’inde görev yaptı. Deneyimli futbolcu, bu 
sezon toplam 281 dakika sahada ter döker-
ken, bir kırmızı ve iki sarı kart gördü.

Takımının durumunu, performansını ve 
hedeflerini değerlendiren Chebake, sezona 
iyi başladıklarını belirtti. Faslı oyuncu, geçen 
sezondan iyi olacaklarına inandıklarını ve 
bunu kanıtladıklarını kaydederek, 6 maçta 10 
puan toplamanın kendileri açısından da mo-
ral kaynağı olduğunu anlattı.

Chebake, “Biliyorsunuz son maçta bir 
sakatlık yaşamıştım. Ondan dolayı da kampa 
biraz geç katıldım. Arkasından gelen 2-3 tane 
ufak problem vardı. Çok şükür hepsini atlat-
tım. Şu an önümüzdeki maçlarda başarılı ol-
mak için elimden gelen her şeyi yapıyorum.” 
diye konuştu.

Her futbolcunun bir önceki sezondan 
daha iyi oynamak isteyeceğini dile getiren 
Chebake, kendisinin de bunun için mücadele 
ettiğini anlattı.

Çok çalıştığını dile getiren Chebake, “Mil-
li takım, kulüp performansından sonra bir bo-
nus olarak gelir bana. Her futbolcunun haya-
lidir milli takım da oynamak. Hak etmek için 
daha çok çalışıyorum.” ifadelerini kullandı. 

“NEREDEN, NASIL GELDİĞİNİZİ 
BİLİYORSUNUZ”

Chebake, Fransa’da futbolcu olabilmek 
için altyapıya, futbol akademilerine erken gi-
rişin çok önemli olduğunu belirtti. Kendisinin 
bunu başaramadığını, farklı işlerde de çalış-
tığını ancak futbola olan tutkusunun hiç kay-
bolmadığını anlatan Chebake, şöyle konuştu: 
“Futbol akademilerine giriş sağlamak kolay 
değil. Ben o kapıdan giremedim ama arka-
sından çok çalıştım. Şimdi girdikten sonrada 
şöyle bir avantajınız oluyor. Nereden, nasıl 
geldiğinizi çok iyi biliyorsunuz, nasıl bir haya-
tınızın olacağını çok iyi biliyorsunuz ve bu da 
sizi daha çok mental olarak kuvvetli yapıyor. 
Onun için ben bu ikinci kapıdan girdiğim için 
avantajlı olduğumu düşünüyorum. Hayatın 
zorluklarını biliyorum ve sahaya çıktığım za-
man ona göre oynuyorum.”

“TÜRKİYE LİGİNİ ÇOK BEĞENİYORUM”

Spor Toto Süper Lig’in göründüğü kadar 
kolay olmadığına değinen Chebake, “Çok bü-
yük yıldızların, özellikle forvet oyuncularının 
geldiği bol gollü geçen bir lig. Fransa ligine 
göre kıyaslamak doğru olmaz çünkü ikisi de 
çok farklı. Bu ligin aslında şöyle bir özelliği 
daha var, seyirci bakımından Avrupa’nın en 
iyi liglerinden birisi. Atmosfer, seyirci futbola 
güzellik katıyor. Onun için Türkiye ligini ben 
çok beğeniyorum.” değerlendirmesinde bu-
lundu. Chebake, geçen sene puan alamadık-
ları takımlardan olan Medipol Başakşehir ile 
1 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşıla-
şacaklarını hatırlatarak, bu yıl daha istekli ve 
disiplinli bir oyunla, kente en kötü beraberlik-
le dönmek istediklerini sözlerine ekledi.
n AA

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu 
Pepe, stoper mevkinde oynamasına 
rağmen geride kalan 6 haftada attığı 3 
golle Süper Lig’de top koşturan birçok 
forvetten daha fazla rakip ağları hava-
landırmış oldu. Geçen sezonun ba-
şında Beşiktaş’a transfer olan Pepe, 
savunmada görev olmasına rağmen 
özellikle son maçlarda takımına hem 
defansta hem de hücumda büyük 
destek veriyor. 35 yaşındaki tecrübeli 
futbolcu, 2018-2019 sezonunun geri-
de kalan 6 haftasında fileleri 3 kez ha-
valandırdı. Pepe, bu performansıyla 
ligde boy gösteren çoğu forvet oyun-
cusundan daha fazla gol atma başa-
rısı gösterdi. Pepe’nin daha fazla gol 
attığı ligin yıldız forvetleri ise şöyle: 

“Emmanuel Adebayor: 5 maçta 2 
gol, Andre Ayew: 6 maçta 2 gol, Islam 

Slimani: 5 maçta 1 gol, Papiss Cisse: 
3 maçta 2 gol, Burak Yılmaz: 2 maçta 
1 gol, Robinho: 6 maçta henüz golü 
yok.” 

FORVETLER 2, PEPE 3 GOL ATTI 
Pepe, ligin yanı sıra siyah-beyazlı 

takımda forvet bölgesinde görev alan 
arkadaşlarını da geride bıraktı. 23 
yaşındaki Kanadalı Cyle Larin, bu se-
zon çıktığı 4 maçta henüz gol sevinci 
yaşamadı. Vagner Love da geride 
kalan 6 haftada sadece 1 müsabaka-
da görev aldı ancak golle tanışama-
dı. Beşiktaş’ın bir diğer hücumcusu 
Mustafa Pektemek ise henüz forma 
şansı bulamadı.  Geçtiğimiz günlerde 
Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından 
El Nasr’a transfer olan Alvaro Negredo 
ise 4 maçta 2 gol atmıştı. 
n İHA

Pepe, ligdeki forvet oyuncularını solladı
Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 

devre arasında Danimarka Süper lig 
ekiplerinden Midtjylland’dan transfer 
ettiği Çek Milli futbolcu Filip Novak, 
2018 takviminde Spor Toto Süper 
Lig’in en golcü savunma oyuncuların-
dan biri oldu. 

Spor Toto Süper Ligde, Trab-
zonspor’un Çek savunma oyuncusu 
Filip Novak, 2018 takvim yılında Süper 
Lig’de en fazla gol atan üç savunma 
oyuncusundan biri oldu. Söz konusu 
yılda Novak, Beşiktaş’lı savunma oyun-
cusu Pepe ve Akhisarspor’un savunma 
oyuncusu Mustafa Yumlu ile birlikte 4 
gol atarak Spor Toto Süper Lig’in en 
golcü savunmacıları oldu. 

IBANEZ’I SOLLADI 
Trabzonspor’un Slovenya’da ger-

çekleştirdiği kampta Arjantinli oyuncu 
Ibanez’in gerisinde kalan Novak, bor-

do-mavililerin Medipol Başakşehir ile 
oynadığı maçta yedek soyunmuştu. Bu 
maç sonrası ise Ibanez’in istenilen per-
formansı ortaya koyamaması nedeniy-
le formasını geri alan Novak, oynadığı 
5 maçın tamamında forma giydi. 

BUGÜNE KADAR 33 GOL ATTI 
Trabzonspor’un Çek savunma 

oyuncusu ülkesinin Jablonec takı-
mında forma giydiği 5 sezonda 15 gol 
atarken, Danimarka’nın Midtjylland 
takımında forma giydiği 3 sezonda ise 
14 gol attı. 2018 yılının Ocak ayından 
itibaren forma giydiği Trabzonspor’da 
ise 4 gol kaydetti. 
n İHA

Novak en golcü savunmacılardan biri

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Rizespor 
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdür-
dü. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Pazar 
günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlık-
larını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün sabah saatlerinde 
yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yöneti-
mindeki antrenman saat 10.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon 
hareketleriyle başladı. 2 ayrı grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma 
pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift 
kalenin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. 
n İHA

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sa-
hasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını 
dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü 
sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başak-
şehir’de bu zorlu mücadelenin hazırlıkları devam ediyor. Teknik 
ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 ve şut çalışmasıyla devam etti. 
Antrenman, geniş alanda oyunla sona erdi. Arda Turan ve Emre 
Belözoğlu takımla çalışırken, Eljero Elia, Stefano Napoleoni ve Al-
parslan Erdem’in ise tedavilerine devam edildi. 
n İHA

Fenerbahçe’de 
hazırlıklar sürüyor

Medipol Başakşehir’de 
Malatyaspor mesaisi

Chebake: Hayatın zorluklarını biliyorum, ona göre oynuyorum

Kayseri, İstanbul’da 
galibiyet arıyor 

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında bugün Kayserispor’u konuk edecek. Vodafone Park’ta saat 19.00’da 
başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligin ilk derbisinde geçen hafta Fenerbahçe ile 1-1 

berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı son maçta Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup etti

Beşiktaş’ın geride kalan 6 haftada 3 ga-
libiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. 
Siyah-beyazlılar, topladığı 11 puanla ligde 4. 
sırada yer alıyor. İkişer galibiyet, beraberlik ve 
mağlubiyeti olan Kayserispor ise 8 puanla 11. 
basamakta bulunuyor.

CANER ERKİN CEZALI
Beşiktaş’ta tecrübeli oyuncu Caner Erkin, 

Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Fe-
nerbahçe derbisinin bitiş düdüğünden son-
ra ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören 
ve cezalı duruma düşen Caner Erkin, Kayse-
rispor mücadelesinde görev alamayacak.

SOL BEKTE BELİRSİZLİK 
Cezalı Caner Erkin’in yanı sıra Adriano Cor-

reia’nın da hazır olmaması, Beşiktaş defansının 
solunda sıkıntıya sebep oldu. Tedavisi devam 
eden Adriano ve Caner Erkin’in yokluğunda bu 
bölgede Domagoj Vida’nın ismi ön plana çıktı. 
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, ba-
sına açık yapılan antrenmanda Hırvat oyuncuya 
ekstra koşu çalışmaları yaptırması dikkati çek-
mişti. 
BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİSPOR 45. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig’de bugün 
45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 
1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 44 maç-
ta Beşiktaş 25, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 
müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki 
son 8 maçı kaybetmeyen, 6’sını kazanıp, 2’sin-
de berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 68 
golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi. 
Geçen sezonun ilk yarısında Kayseri’de yapılan 
müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstan-
bul’daki karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı. 

İSTANBUL’DAKİ MAÇLAR
Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul’da yaptığı 

22 lig maçından 17’sini kazandı, 3 maç berabere 
bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip gel-
di. İstanbul’da Beşiktaş 47, Kayserispor ise 16 
gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini 

İstanbul’da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı 
skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-
2007 sezonunda Kayseri’deki müsabakayı 3-0 
kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İs-
tanbul’da Beşiktaş’ın 4-2’lik galibiyetiyle biten 
maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü 
karşılaşma oldu.
n AA
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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Dünya Gençler Kick Boks 
Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan 
Milli Sporcu Fatih Koçyiğit’i makamında 
ağırladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, İtalya’nın Venedik kentin-
de düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks 
Şampiyonası’nda üçüncülük elde ederek 
bronz madalyanın sahibi olan, Selçuklu 
Belediyespor Kulübü Milli Takım Sporcu-
su Fatih Koçyiğit’i makamında kabul etti. 
Kulüp Müdürü Mehmet Ali Kolay ve Kick 
Boks Takımı Başantrenörü Mevlüt Aker’in 
bulunduğu görüşmede Başkan Pekyatır-
macı, Koçyiğit’in Selçuklu Belediyesi spor 
okullarından yetişerek böyle bir başarı elde 
etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifa-
de etti. 
HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU OLACAK

Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyespor 
Kulübü spor okullarımızda her yıl binler-
ce çocuğumuz sporla tanışıyor. Bunların 
arasından çocuklarımızın Türkiye, Avrupa 
ve Dünya şampiyonalarında da derece 
elde ederek çalışmalarının karşılığını al-
masını istiyoruz. Milli sporcumuz Fatih de 
bu çalışmalarının karşılığını alarak hem 
kulübümüzü, hem de ülkemizi başarılı 
bir şekilde temsil etti. İlk kez katıldığı bir 
Dünya Şampiyonası’ndan madalya ile 
dönmesi çok önemliydi kendisini tebrik 
ediyorum. Bundan sonraki hedefi eminim 
Dünya Şampiyonluğu olacaktır” dedi. Milli 
Sporcu Fatih Koçyiğit ise bundan sonraki 
hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu 
belirterek, Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya 
desteklerinden dolayı teşekkür etti.
n SPOR SERVİSİ

Pekyatırmacı: Çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz

Anadolu Selçuk’un 
AKLI GALİBİYETTE

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 5.hafta maçında yarın Zongul-
dak Kömürspor’u konuk edecek. 15 Temmuz Selçuk Üniversitesi sahasında oynanacak 

olan mücadele 15.30’da başlayacak ve İlker Yasin Avcı tarafından yönetilecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk 4 haf-
ta boyunca galibiyet alamayan Konya 
Anadolu Selçukspor, 5.maçına çıkıyor. 
Tek hedefi galibiyet olan Yavru Kartal, 
Karadeniz ekiplerinden Zonguldak 
Kömürspor ile iç sahada karşı karşıya 
gelecek. Temsilcimizin rakibi, Zongul-
dak’ın ilk 4 hafta sonunda 4 puanı bu-
lunuyor. Yeşil beyazlı ekip, yarın kendi 
sahasında oynayacağı mücadeleyi ka-
zanarak ligdeki ilk galibiyetin almak ve 
üst sıralara tırmanmak istiyor.

İLK 4 MAÇTA 3 PUAN KAZANDI
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya 

Anadolu Selçukspor, ligdeki ilk 4 ma-
çında 3 puan topladı. Oynadığı ilk 3 

karşılaşmanın tamamından beraber-
lik ile ayrılan Yavru Kartal, geçtiğimiz 
hafta deplasmanda karşılaştığı Sivas 
Belediyespor’a 2-0 mağlup oldu. Bu 
sonuçların ardında 3 beraberlik 1 mağ-
lubiyet ile 3 puan toplayabilen Konya 
Anadolu Selçukspor, haftaya 14.sıra-
dan giriş yaptı. Yeşil beyazlı takımın 
tek hedefi yarın karşılaşacağı Zongul-
dak Kömürspor’u mağlup etmek.

TÜRKİYE KUPASI’NDAN ELENDİ
Konya Anadolu Selçukspor, geride 

kalan Çarşamba günü Ziraat Türkiye 
Kupası 3. Tur maçında Fatih Karagüm-
rük’ü konuk etti. Bu maçtan da istediği 
sonucu alamayan yeşil beyazlı takım, 

2-0 mağlup olarak Türkiye Kupası’n-
dan elendi. 

ZONGULDAK 1 GALİBİYET ALDI
Genç kadrosu ile ligde mücade-

le eden temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor’un rakibi Zonguldak Kö-
mürspor, sezona istediği gibi başla-
yamadı. İlk hafta maçında Manisa 
Büyükşehir Belediyespor’a 2-1 mağlup 
olan kırmızı lacivertliler, sonraki hafta 
iç sahada Pendikspor’u yenmesine 
karşın, 3.haftada Bandırmaspor ile 
berabere kaldı ve 4.hafta maçında iç 
sahada Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup 
oldu. Zonguldak Kömürspor aldığı 1 
galibiyet 1 beraberlik ile 4 puan topladı 

ve 10.sırada yer alıyor. Karadeniz tem-
silcisi Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur ma-
çında ise Bayrampaşa’yı konuk etti ve 
bu maçtan 4-1’lik skorla galip gelerek 
üst tura yükseldi. 

MUHTEMEL 11
Temsilcimiz Konya Anadolu Sel-

çukspor’da Teknik Direktör Tayfun 
Türkmen’in Zonguldak Kömürspor 
mücadelesinde sahaya sürmesi muh-
temel 11 şu şekilde; Hüseyin Koç, 
Yılmaz Kılıç, Sertan Yiğenoğlu, Ahmet 
Önay, Alpay Koldaş, Sancar Yıldırım, 
Maksut Taşkıran, Recep Metin, Alpay 
Cin, Deniz Yaldır, Çağatay Kader.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BELEDİYE 4 3 1 0 9 3 6 10
2.TUZLASPOR 4 3 1 0 7 1 6 10
3.ŞANLIURFASPOR 4 3 1 0 5 2 3 10
4.TARSUS İDMAN Y. 4 2 2 0 9 5 4 8
5.SİVAS BELEDİYE 4 2 1 1 5 1 4 7
6.MANİSA B.Ş.B. 4 2 1 1 5 2 3 7
7.PENDİKSPOR 4 2 1 1 4 1 3 7
8.KIRKLARELİSPOR 4 2 1 1 6 4 2 7
9.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

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ta-
rafından Uşak’ta düzenlenen Golbol Kadınlar 1. ve 2. 
Ligi ikinci devre müsabakaları sona erdi. Atatürk ve 
Kalfa spor salonlarında 5 gün süren müsabakalarda 
1. Lig’de 10 ve 2. Lig’de ise 9 takım mücadele etti. 
Karşılaşmaların ardından 1. Lig’de Yeni Mahalle 
Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyon-
luğu elde ederken, Kahramanmaraş Ertuğrul Gazi 
Engelliler Spor Kulübü ikinci ve Denizli Görme Engel-
liler Okulu Kulübü üçüncü oldu. İkinci Lig’de ise Kon-
ya Görme Engelliler Spor Kulübü birinci, Antalya Gör-
me Engelliler Spor Kulübü ikinci, Nilüfer Belediyesi 
Görme Engeliler Spor Kulübü üçüncü olarak 1. Lig’e 
çıkmaya hak kazandı. Konuşmaların ardından dere-
ceye giren takımlara ödülleri verildi. 
n AA

Konya temsilcileri Akşehirspor, Karapınar Bele-
diyespor ve Sarayönü Belediyespor’un da yer aldığı 
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 2.hafta maçları yarın 
oynanacak. Ligin ilk haftasını BAY geçen Sarayönü 
Belediyespor, ilk resmi maçına çıkacak ve Karaman 
Belediyespor’a konuk olacak. Akşehirspor iç sahada 
Sandıklıspor ile karşılaşırken, Karapınar Beledi-
yespor, Anadolu Üniversitesi’ni kendi sahasında ağır-
layacak. Bu maçların tamamı 15.00’te başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

Konya Golbol takımı 
1. Lig’e yükseldi

Bölgesel Amatör’de 
2.hafta oynanacak

Hastanede radyolog, salonda eskrim antrenörü!
Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 

turnuva için Konya’ya gelen radyoloji teknisyen-
liğinin yanı sıra eskrim antrenörlüğü de yapan 
42 yaşındaki Aziz Saydut, önce kendi çocukları-
na bu sporu öğretmek için başladığı çalışmalara 
başka çocukları da dahil ederek Van’da eskrimin 
yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde 
çalışan ve sınırlı imkanlarla ülke genelinde dü-
zenlenen şampiyonalara çocukları yanına ala-
rak katılan Saydut, kendilerine destek verilmesi 
halinde bu sporun birçok ilde yaygınlaşacağına 
inanıyor.

Yaklaşık 18 yıl önce tiyatro eğitimi aldığı 
hocasının aynı zamanda eskrim yaptığını öğ-
renen ve bu spora başlayan Saydut, 7 öğren-
ciye antrenörlük yaparak eskrim sporunun ilde 
yaygınlaşması için çalışıyor. Türkiye Eskrim 
Federasyonu’nun Kastamonu ve Adıyaman’da 
açtığı antrenörlük eğitimlerine de katılan Saydut, 
kasım ayında Ankara’da yapılacak antrenörlük 
eğitimine de katılarak, bilgi ve tecrübesini geliş-

tirmeyi hedefliyor.
“EĞİTİM ALARAK ESKRİME BAŞLADIM”
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından dü-

zenlenen turnuva için Konya’ya gelen Saydut, 
yaptığı açıklamada, oğlu Limen Berat (10), öğ-
rencileri Ömer (10) ve Fatma Berfin Çiftçi (8) ile 
yarışmaya geldiklerini, diğer oğlunun ise yaşı tut-
madığı için müsabakalara çıkamadığını söyledi.

Sporun kendisi için büyük bir tutku olduğu-
nu, aynı zamanda tenis sporuyla da uğraştığını 
belirten Saydut, “1998’de tenise başladım, 2009 
yılında tenis antrenörü oldum. 2000 yılında Dev-
let Tiyatrosu’nda eğitim alırken, tiyatro hocasının 
eskrim yaptığını öğrendim. Ondan eğitim alarak 
eskrime başladım. 2010 yılında Van’a eskrim 
antrenörü getirdik ama fazla durmadı. Başka ant-
renör de bulamayınca eskrim antrenörü olmaya 
karar verdim.” diye konuştu.

İlk olarak iki çocuğuna bu sporu öğrettiğini 
anlatan Saydut, şöyle devam etti: “Büyük oğlum 
belli bir seviyeye gelince, ulusal müsabakalara 

götürmeye başladım. Bir arkadaşım da bizim ya-
rışmalara katıldığımızı duyunca iki çocuğunu es-
krim öğrenmesi için bana gönderdi. Daha sonra 
3 çocuğun daha katılımıyla Van’da eskrim sporu 
öğrenen öğrencilerin sayısı 7’ye yükselmiş oldu. 
Umarım bu sayı önümüzdeki günlerde artarak 
devam eder.”

TURNUVALARA KATILMAK 
MADDİ İMKAN GEREKTİRİYOR

Saydut, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür-
lüğünün kısıtlı imkanları ölçüsünde kendilerine 
destek verdiğini ancak bu desteğin yeterli olma-
dığını ifade etti. Eskrim için özel kıyafet ve alet-
lerin gerektiğini ayrıca turnuvalara katılmanın da 
belli bir maliyetinin olduğunu vurgulayan Saydut, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem çocuklara ücret-
siz antrenörlük yapıyorum hem de veteranlar 
kategorisinde müsabakalara katılıyorum. Yeterli 
sayıda malzememiz olmadığı için turnuvalara 
her öğrencimi götüremiyorum. Yol ve diğer mas-
rafları, kendi bütçemizden karşılamamız da bazı 

öğrencilerimin turnuvalara katılmasına engel 
oluyor.”

“KOMŞU İLLERDEKİ 
ÇOCUKLARA DA ÖRNEK OLACAKTIR”

Saydut, amaçlarının eskrim sporunu Van’da 
daha fazla kişiye tanıtmak olduğunu dile geti-
rerek, şunları kaydetti: “2007-2011 yıllarında 
eskrim Van temsilciliği yaptım. İmkanlar ölçü-
sünde altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. İldeki 
birçok insan Van’da eskrim sporu yapıldığını bile 
bilmiyor. Bizim yaptığımızı öğrenenler çok şaşırı-
yor. Eskrim kelimesini ilk defa duyanlara kılıçla 
yapılan bir spor diye anlatmaya çalışıyoruz. Biz 
bu sporda başarı kazandıkça daha fazla insanın 
eskrime ilgi duyacağını düşünüyorum. Gençlik 
ve Spor Bakanımızdan Van’da eskrim sporuna 
destek vermesini istiyoruz. Eğer imkanlarımız 
artarsa daha fazla Vanlı bu spora başlayacaktır. 
Bu durum, komşu illerdeki çocuklara da örnek 
olacaktır.”
n AA



Anadolu Kartalı Atiker Konyaspor, üst üste ikin-
ci deplasman maçına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta lig 
maçın Kayserispor’a konuk olan yeşil beyazlılar, 
yarın yine deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya 
gelecek. Ligde henüz deplasmanda mağlubiyet 
yüzü görmeyen Kartal, bu maçtan da galibiyet ile 
dönmek istiyor. Göztepe ile Atiker Konyaspor ara-
sında oynanacak olan bu zorlu mücadele Bornova 
Stadı’nda oynanacak ve 16.00’da başlayacak. Kar-
şılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.

KARTAL’IN DEPLASMAN PERFORMANSI İYİ
Süper Lig’in 7.hafta maçında Göztepe’ye konuk 

olacak olan Atiker Konyaspor, bu sezon deplas-
manda kazandığı puanlar ile dikkat çekiyor. Ön-
ceki sezonlarda deplasman maçlarında yaşadığı 
sıkıntılar ile bilinen yeşil beyazlı takım, bu sezon 
deplasmanda oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. İlk 
olarak Antalyaspor’a konuk olan Kartal, bu maçta 3 
puanı son anda kaçırırken, sonraki maçlarda Yeni 
Malatyaspor ve Kayserispor’u mağlup etti. Atiker 
Konyaspor, 2018 – 2019 sezonunda oynadığı 3 dış 
saha maçında 7 puan topladı.

ÇALIMBAY KULÜBEDEN MEMNUN
Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Rıza Ça-

lımbay, hafta arasında Ziraat Türkiye Kupası ma-
çında şans tanıdığı oyunculardan memnun kaldı. 
Yeni Amasyaspor ile oynanan karşılaşmada daha 
önce hazır olmadığı için az forma şansı bulan oyun-
cularını oynatan Rıza Çalımbay’ın, bundan sonraki 
süreçte bu futbolculara daha fazla forma vermesi 
bekleniyor. Özellikle taraftarın sıkça görmek iste-
diği Hurtado ve Traore’yi Amasyaspor maçında 
oynatan Konyaspor’un hocası, maçın ardından bu 
oyuncuların performansından memnun kaldığını 
ifade etti.

GÖZTEPE ÇIKIŞA GEÇTİ
Lige kötü bir başlangıç yapan Göztepe, son haf-

talarda aldığı sonuçlar ile üst sıralara tırmanmaya 
başladı. Temsilcimiz Konyaspor’un yarın karşıla-
şacağı sarı kırmızılı takım, geçtiğimiz hafta deplas-
manda Trabzonspor’u yenerek, bir önceki hafta iç 
sahada Kayserispor’u mağlup etmişti. İzmir tem-
silcisi, ligde oynanan 6 karşılaşmada 3 galibiyet 
3 mağlubiyet alarak 9 puan topladı ve 9.sırada yer 
alıyor. Göztepe’de Halil Akbunar ve Yasin Öztekin 
performansı ile son dönemde dikkat çeken isimler.
n SPOR SERVİSİ

Akhisarspor, yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde 
Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında bugün deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor’la karşılaşacak. Ligde sezona istediği gibi başlayama-
yan ve ilk 5 maçında galibiyet alamayan Ege temsilcisi, üç puana 6. 
haftada Galatasaray’ı 3-0 mağlup ederek ulaştı. Yeşil-siyahlı ekip, 
ilk 6 haftada topladığı 5 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor. Bu 
sezon deplasmanda oynadığı 3 maçtan eli boş dönen Akhisarspor, 
yarınki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dış sahada ilk puanını 
almaya çalışacak. Akhisarspor’da Serginho’nun sakatlığı bulunu-
yor. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda bugün saat 16.00’da başlayacak 
Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor maçında hakem Arda Kardeşler 
görev yapacak.

CİHAT ARSLAN TEKRAR GÖREVDE
Teknik direktör Safet Susic’in ayrılmasının ardından geçici ola-

rak Cem Kavçak’ı takımın başına getiren Akhisarspor, hafta içinde 
eski teknik direktörü Cihat Arslan’la anlaştı. Yeşil-siyahlı ekibin 
başında daha önce ligde 36 maça çıkan Cihat Arslan, son olarak 
27 Ağustos 2016’da 3-1 yenildikleri Galatasaray karşılaşmasında 
görev yapmıştı. 

AYTEMİZ ALANYASPOR’LA 5. RANDEVU
Rakibiyle Süper Lig’de 5. kez karşılaşacak yeşil-siyahlı ekip, 

daha önce çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 
Söz konusu mücadelelerde 4 gol atıp kalesinde 7 gol gören Akhi-
sarspor’un, Aytemiz Alanyaspor’la deplasmanda oynadığı 2 karşı-
laşmada galibiyeti bulunmuyor.
n AA

Akhisar, yeni hocası 
ile ilk maçına çıkıyorRPS

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

Rakip Göztepe!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, ligin 7.hafta maçında Göztepe’ye konuk olacak. Yarın 
Bornova Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak ve Mete Kalkavan 
tarafından yönetilecek. Yeşil beyazlı takım bu maçtan da 3 puan ile dönmenin hesabını yapıyor

Beyşehir’de Göl Halı Saha 
Turnuvası düzenlenecek

Adis Jahovic 
PFDK’ya sevk edildi

Konya’nın Beyşehir İlçe 
Belediyesi tarafından 1. Ge-
leneksel Göl Halı Saha Tur-
nuvası düzenlenecek. 

Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun yaptığı 
açıklamada, bu yıl ilk kez 
düzenleyecekleri 1. Gele-
neksel Halı Saha Futbol 
Turnuvası’na ilçedeki kamu 
kurumları ve esnafların oluş-
turacağı futbol takımları ile katılacağını 
belirtti. Halı saha turnuvasına katılmak 
isteyen kamu kurumları ile esnaflar 
için müracaatların başladığını belirten 
Özaltun, “Beytepe Mahallesindeki bir 
halı saha tesisimizde gerçekleştirile-
cek turnuvaya katılacak takımlarımızın 
belli olmasının ardından fikstür çekimi 
yapılarak gruplar belirlenecek ve son-
rasında müsabakalar başlayacak. Bu 

konuda başvurular Taşköprü Aile Çay 
Bahçesi’ndeki Beyşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze 
yapılabilir. Amacımız; düzenleyece-
ğimiz bu futbol turnuvası ile ilçemizde 
faaliyet gösteren kamu kurumlarımız 
ile esnaflarımız arasındaki dostluk, da-
yanışma ve kardeşliği daha da pekiştir-
mektir. Dostça ve centilmence geçecek 
müsabakalara sahne olacak bir turnuva 
diliyorum” dedi.   n İHA

Atiker Kon-
yaspor’un Make-
donyalı futbolcusu 
Adis Jahovic, Tür-
kiye Kupası’nda 
Yeni Amasyaspor 
ile oynanan kar-
şılaşmada yaptığı 
‘hakaret’ sebebiyle 
Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu’na 
(PFDK) sevk edil-
di. Profesyonel Fut-
bol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. 
Atiker Konyaspor’un başarılı oyuncusu 
Adis Jahovic, Ziraat Türkiye Kupası’n-
da oynanan Yeni Amasyaspor müca-
delesinde yaptığı hakaret sebebiyle 
disiplin kuruluna sevk edildi. Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun resmi internet 
sitesinden açıklanan PFDK kararları şu 

şekilde: “Atiker Konyaspor Kulübü fut-
bolcusu Adis Jahovic’ın 26.09.2018 ta-
rihinde oynanan Yeni Amasyaspor-A-
tiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası 
müsabakasındaki “hakareti” nedeniy-
le Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. mad-
desi uyarınca 27.09.2018 tarihinden 
itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevki-
ne, karar verilmiştir.”  n İHA

Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor, yarın deplasmanda Göztepe 
ile karşı karşıya gelecek. Ancak bu 
zorlu mücadele öncesi kasırga endi-
şesi yaşanıyor. Alınan bilgilere göre 
İtalya açıklarından Türkiye’ye doğru 
gelen Kırbaç Kasırgası, Ege kıyıları-
nı yoğun bir şekilde etkileyebilir. Bu 
nedenle Göztepe ile Atiker Konyaspor 
arasında oynanacak olan karşılaş-
manın da ileri bir tarihe ertelenmesi 
gündeme geldi. Bugün meteoroloji-
nin vereceği bilgiler doğrultusunda 
Türkiye Futbol Federasyonu’nun ka-
rar vermesi bekleniyor. 

AMATÖR MAÇLAR İPTAL EDİLDİ
Hafta sonu İzmir’e ulaşması 

beklenen tropikal fırtına nedeniyle 
İzmir’de 29-30 Eylül’de oynanacak 
tüm amatör futbol müsabakaları ileri 

bir tarihe ertelendi. Hafta sonu Tür-
kiye’nin batı kıyılarına ulaşması bek-
lenen tropikal fırtına İzmir’de futbol 
maçlarını iptal ettirdi. İzmir Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonundan 
yapılan yazılı açıklamada, 29-30 Ey-
lül tarihlerinde İzmir’de oynanması 
planlanan tüm amatör futbol müsa-
bakalarının Meteoroloji Genel Mü-
dürlüğünden alınan raporlar doğrul-
tusunda, aşırı olumsuz hava koşulları 
sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği 
ifade edildi. Ertelemenin, Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun bilgisi dahi-
linde yapıldığı aktarılırken, ertelenen 
müsabakalarda 28 Eylül 2018 tarihin-
den sonra tescili yapılmış olan oyun-
cular, yöneticiler ve teknik adamların 
yer alamayacağı belirtildi. 

İZMİR KRİZ MASASI GÖREVDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi de 
tüm birimleriyle teyakkuza geçti. 
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İZSU, 
İZBETON, İtfaiye Daire Başkanlığı, 
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve 
Yerel Hizmet birimleriyle Kriz Masası 
oluşturan İzmir Büyükşehir Belediye-
si yetkilileri, fırtınanın ilerleyişini ya-
kından takip ederken son hazırlıkları 
da gözden geçiriyor. İki gündür yoğun 
teyakkuz halinde olduklarını söyleyen 
Genel Sekreter Buğra Gökçe, “İzmir 
Ulaşım Merkezi’deki (İZUM) koordi-
nasyon birimimiz de olağanüstü du-
ruma geçti. Belediyenin tüm birim-
leri aktif hizmette. Sahada yaklaşık 
4–5 bin personel olacak. Hafta sonu 
sahada çalışacak personelin izinleri 
iptal edildi” dedi.
n SPOR SERVİSİ/İHA

Göztepe – Konyaspor maçında kasırga endişesi
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