‘İnsanlık dramları son bulmalı’

‘Konya, azametli bir şehir’

Hz. Mevlana’nın 811. doğum yıl dönümü münase15. Konya Uluslararası Mistik
betiyle “4. Geleneksel Şerbet-i Veladet” prograMüzik Festivali”nin 9’uncu gününde
mı gerçekleştirildi. Mevlana Müzesinde Gülbang
Azerbaycanlı Zabit Nebizade sahne aldı.
Duasının okunmasının ardından Tarihi Mengüç
Nebizade Konya’nın azametli bir şehir
Caddesinde çeşitli ikramlarda bulunuldu. AK
olduğunu vurgulayarak buradaki bütün
Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin
festivallerde bulunmak istediğini söyledi.
Usta, bu vesileyle Mevlana’nın öğretileriFEstivalinin 10’ncu gününde de Özbekistanlı
nin yeniden hatırlandığını söyledi. Usta,
MunadjatYulchieva sahne aldı. MVatandaş“Dünyada herkesin tanıdığı ve bildiği bir
ların ilgisinden son derece memnun olduğuİslam âlimi olan Hazreti Mevlana’nın,
nu dile getiren Munadjat Yulchieva, kendileöğretisine uygun olarak, bugün yaşanan
rine teşekkür etti. Çok sayıda yerli ve yabancı
insanlık dramlarına bir son verilmesi
turistinin yanı sıra Konya’da eğitim alan yabancı
için vesile olmasını diliyoruz” dedi.
uyruklu öğrenciler de konsere ilgi gösterdi.
n HABERİ SAYFA 10’DA
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Eski stad alanı
özenle dönüşüyor

n HABERİ SAYFA 4’TE

• 75 Kr.

• www.konyayenigun.com

55 yıldır örnek esnaf
Türkiye’de yılın ahisi seçilen Bozkırlı Osman Kalay, 7 yaşından beri tahin üretiyor. “Değirmenim benim
fabrikam” diyen Kalay, ayrıca ahilik düsturu ile mesleğini icra etmeye devam edeceğini vurguladı

Eski stadyum alanının Millet
Bahçesi’ne dönüştürülmesi
çalışmasının ilk etabının 3 hafta
içinde tamamlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediye
Başkanı U. İbrahim Altay, çalışmaların özenle sürdürüldüğünü
söyledi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Veyis Ersöz’ün
kitapları bağışlandı

AHİLİK DÜSTURU İLE İŞİMİ YAPACAĞIM
Türkiye’de “yılın ahisi” seçilen ve Kırşehir’de yapılan 31.
Ahilik Haftası kutlamalarında ödülünü alan Osman Kalay,
değirmenine gelenleri, alışveriş yapmasa bile ikramda bulunarak boş çevirmiyor. Geleneksel “Bozkır tahini” lezzetini
tüketiciyle buluşturan 62 yaşındaki Osman Kalay, babasıyla
birlikte kurdukları işyerini kendi ve oğluyla birlikte işletiyor.
Yılın ahisi olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu da söyleyen Kalay, ahilik düsturu ile mesleğini icra etmeye devam
edeceğini de ifade etti.

06

‘Fındıklı Yolu’nu
korumaya aldık’

07

Aşure; bolluk ve
bereketin simgesi

YILIN AHİSİ OLMAK SÜRPRİZ OLDU
Kalay, “Yılın ahisi ödülünü bana laik gördükleri için Bozkır
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Niyazi Yavuzer ve
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak’a teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden
razı olsun beni bu seviyeye getirdiler ve yılın ahisi olarak
seçtiler. Yılın ahisi olacağımı daha önceden bilmiyordum.
Bana sürpriz oldu. Bu gururu bana yaşattıkları için ayrı ayrı
emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
n HABERİ SAYFA 14’TE

12

‘Finansal Yeniden
Yapılandırma’ şart!

Gastronominin kalbi Konya’da attı

MUTFAK KÜLTÜRÜ
MERAM’DA YAŞATILDI

Anadolu’nun En Büyük 500 Listesi açıklandı

Konya’nın sevilen isimlerinden
merhum Eğitimci-Yazar Veyis
Ersöz geçtiğimiz Temmuz ayı
içerisinde 93 yaşında vefat
etmişti. Ersöz ailesi babalarına
ait olan yaklaşık 700-800 kitabı
Konya kültürüne katkı sunmak
ve gelecek nesillere aktarmak
amacıyla eserleri Koyunoğlu
Şehir Müzesi ve Kütüphanesi’ne
bağışladı. n HABERİ SAYFA 2’DE

3 çocuk yetim
ve öksüz kaldı!

Konya’da takla atarak karşı şeride geçen otomobilde bulunan
sürücü ve eşi araçtan fırlayarak
hayatını kaybederken, kazadan
yaralı olarak kurtulan çiftin 3 çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Konya’dan 20 firma yeraldı
Ekonomist
Dergisi,
Anadolu’nun
En Büyük 500
Listesi’ni
yayınladı.
Birinci sıradaki
şirketin cirosu
5 milyar 89
milyon 761
bin 269 TL
olurken,
500’üncü
şirketin cirosu
ise 157 milyon 395 bin 787 TL oldu. Konya’dan
20 firma listede yer aldı. Konya Şeker,
Erser Grup Tarım Ürünleri, Adese Alışveriş
Merkezleri, TÜMOSAN Motor, Aydınlar Yedek
Parça, Ova Un, Helvacızade Gıda, Gitaş Gıda,
Enka Süt, Akova Süt, Kombassan Kağıt Matbaa,
Hekimoğlu Un, Altınapa Değirmencilik, Safa
Tarım, Golda Gıda, RTM Tarım Kimya Sanayi,
Büyükhekimoğulları Gıda Sanayi, Selva Gıda,
Kompen PVC, Çöğenler Yemcilik listede yer
alarak Konya’nın gururu oldu.
n HABERİ SAYFA 13’TE

“Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Etkinlikleri’ sona erdi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru,
“Mutfak kültürünü ve damak zevkini, günümüze
yansıtan bu etkinlikler, 4. yaşında ve emin adımlarla
büyüyor” dedi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

3 büyük şehrin savaş öncesi görüntüleri

‘KAYBOLAN COĞRAFYANIN
KAYBOLAN DEĞERLERİ’

TYB Konya Şubesi’nde Fotoğraf Sanatçısı Ahmet
Kuş’un sunumuyla “Kaybolan Coğrafyanın Kaybolan Değerleri – Savaştan Önce Halep, Kudüs
ve Kahire” konulu konferans ve fotoğraf sergisi
gerçekleştirildi. Kuş, “Sergimizin öncelikli amacı
kaybolan coğrafyanın kaybolan değerlerine dikkat
çekebilmektir” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Mutluluğunuz daim olsun

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik’in oğlu Mevlüt Çevik, hayatını Ahmet Sami Gültepe’nin
kızı Derya ile birleştirdi. Düğüne eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Genç çiftlere mutluluklar dileyen
Davutoğlu, nikah cüzdanını “Yuvayı dişi kuş yapar” diyerek geline takdim etti. n SAYFA 2’DE

Binlerce kuş 168 dalda yarıştı

KUŞLARIN ŞOVU,
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

“Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması Anadolu Kupası” yarışması, yarışmacıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. 5 bin 667 kuşun 168 dalda yarışacağı yarışmaya 56 farklı ilden, 2 bin 500’den fazla
katılımcı katıldı.
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Hayatta en zor anlardan biri de
vedadır. İnsan ne diyeceğini bilemez,
yüreği yanar, dudakları titrer, gözleri
dolar!
İşte aynı duyguları yaşıyorum.
Daha dün gibi…
Yıl 2009…
İletişim Fakültesi’nden mezun olmuşuz…
İletişim Fakültesi’nde akademisyen
Dr. Adem Demirsoy ile bundan sonra
ne yapmayı konuştuğumuz bir anda
Merhaba Gazetesi’ne götürüp, iş için
referansım oluyor…
Neticeyi sabırsızlıkla bekliyorum…
Bir hafta sonra dönemin Yazı İşleri
Müdürü Çetin Oranlı çağırıyor ve gazetenin İmtiyaz Sahibi Mustafa Arslan
ile görüşüyoruz…
“Hayırlı olsun” diyerek Selçuklu
Yayın Grubu bünyesindeki Yenigün
Gazetesi’nde muhabir olarak başlıyorum…
Kurumsal bir yayın grubunda
mesleğe atılmanın heyecanı, gururu
içindeyim.
Muhabirlik, sayfa editörlüğü,
köşe yazarlığı, sorumlu yazı işleri
müdürlüğü görevleri… Gazeteciliğin
vermiş olduğu stres, gerilim, heyecan, mutluluk… Hepsini Yenigün’de
yaşadım…
Şimdi ise bana kapılarını açan, aile
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olan Yenigün Gazetesi’ne 9 yılın sonunda veda etmek…
Tabii ki her başlangıcın bir bitişi
de var. Ancak meslek hayatımın dönüm noktası, ailemin bir parçası olan
Yenigün’den ayrılmak kararını almak o
kadar da kolay olmadı.
Şair Yahya Kemal Bayatlı’nın,
“Artık demir almak günü gelmişse
zamandan, Meçhule giden bir gemi
kalkar bu limandan…” dizeleri gibi
yeni bir sefere doğru yola çıkıyoruz.
İşimiz, ekmeğimiz, hayatımız gazetecilik. Gazetecilik dışında bir iş zaten
yapamayız ama medya sektörünün
kolları geniş elbet yeni bir limanda
mesleğimizi icra etmeyi sürdüreceğiz…
Onun için hiçkimse bu vedamızdan başka bir mana çıkarmaya kalkmasın.
Veda derken yanlış anlaşılmasın.
İsmimin kadro listesinde yer almaması
dışında, yine bu gemide dönülmez akşamın ufkuna doğru yol almaya devam
edeceğiz…
Bizimkisi bir ayrılık değil yeni bir
besmeledir.
Ayrılsak da beraberiz…
Allah çıktığımız yolda yolumuzu
açık tutsun inşallah.
***
Yalnız şunu vurgulamak gerekir ki;

VEDA DEĞİL, YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Gerek muhabirlik
“Tutmaz, olmaz” dedikleri
gerekse son 5 yılda
bir zamanda 10’LAR Derüstlendiğim Sorumlu
gisi, Yeşilbeyaz Dergisi,
Yazı İşleri Müdürlüğü
özel sayılar, söyleşiler,
görevim boyunca en iyi
yazı dizileri, Şehrin Hafışekilde gazetecilik yaptık.
zası eki ile farkımızı ortaya
Şehirde, ‘ne yaşanıkoyduk.
yor ve ne yaşatılıyorsa’
Hiçbir zaman namuzokuyucularımızla buluşsuzluk içinde olmadık.
turmaya çalıştık.
Gazeteyi asla habercilikten
HASAN AYHAN
hayhan@konyayenigun.com
“Hergün yeni doğabaşka amaçlarla kullanmarız” anlayışıyla idealist olduk, çalışma- dık, biz de bunun rahatlığı içinde gazelarımızı bu yönde planladık.
tecilik yaptık.
“Emr-i
bi’l-maruf
nehy-i
***
ani’l-münker” anlayışı içinde vatan
Gazeteciliğe harika bir başlangıç
hainleri ve İslam düşmanları dışında yapmamı sağlayan gazetemizin Yöneher görüşe sayfalarımızı açtık, vatan- tim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a
daşlara kendilerini ifade etme şansı ayrıca teşekkür ediyorum.
verdik.
Yenigün’ün kısa sürede basınGazeteciliğin bir karakter işi oldu- da marka olmasında katkısı büyük.
ğuna inanarak;
Kendisi bir gazete patronundan öte
Fitne-fücur peşinde koşanların, hedefleriyle yolumuzu açtı, ufkumukadim şehir Konya’nın değerlerine sal- zu geliştirdi. İşin okulunu okuması ve
dıranların, birlik-beraberlik duygusuna tecrübesi ile gerçek gazeteciliği ortaya
zarar verenlerin karşısında olduk…
koydu. Gazetecilik aşkı, özgür düşünYönetim Kurulu Başkanımız Mus- ceye önem vermesi ve fedakârlığı ile
tafa Arslan’la 2013 yılında yeni bir yola Yenigün, Konya insanının gelişimini,
çıkarken Yenigün’ü marka yapmanın değişimini, dertlerini, tasalarını kendi
sevincini yaşadık.
kaderi gibi ele alarak yansıttı.
Fitne-fücur peşinde koşanların,
Böyle bir gurur duyacağımız çizgi

de gazetecilik yapma fırsatı verdiği için
ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisi bir
gazete patronundan öte bir abi oldu,
arkadaş oldu, dost oldu…
Biliyorum; haberlerimiz, yazılarımız
için gelen tepkilere çoğu kez bize yansıtmadan göğüs gerdi, zor durumda
kaldı ama meslek heyecanımızın sönmemesi için de büyük gayret gösterdi.
Bu anlamda veda ederken başarılı
bir ekiple ve vizyon sahibi gazeteci bir
patronla çalışmak herkese nasip olmasa gerekir.
***
Bu güzel gazeteyi ortaya çıkaran,
başarılı çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yenigün’ü birlikte marka yaptık.
Benden sonra görevimi devralacak
25 yıllık dostum Abdullah Akif Solak’a
başarılar diliyorum.
Yenigün’ü Konya basınının parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğine
yürükten inanıyorum…
Allah yolunuzu açık, duruşunuzu daim etsin inşallah. Benden yana
hakkım varsa helal olsun, siz de helal
edin…
***
Bir gazeteci olarak şunu vurgulamak isterim ki şahsımda ilkeli gazeteciliği savundum. Bu yolda da büyük
mücadeleler verdim. Çünkü maalesef

şahsi menfaat ve çıkar için gazeteciliğe
büyük darbe vuran şahsiyetsizler dün
de vardı bugün de var. Kanser gibi
mesleğin kılcal damarlarına işlemeye
çalışan şahsiyetleri kazımak, köklerini
kurutmak yine bize düşmektedir. Gazeteciliğin bir karakter işi olduğu inancıyla bundan sonra da mesleğin onur
ve ilkesini korumayı sürdüreceğim.
Necip Fazıl’ın, “Oluklar çift; birinden
nur akar; birinden kir” dizelerinde olduğu gibi ilkemizden ve şerefimizden
taviz vermeden gazeteci olarak kalmaya çalışacağız.
***
Bu süre zarfında destek veren, dayanışma gösteren, haberlere, yazılara
dair duygu, düşünce ve eleştirilerini
cömertçe paylaşan tüm değerli okurlara teşekkür ediyorum.
Yenigün’de çalışmak, yazmak, acı
ve tatla anlarını paylaşmak ömrümce
sürecek bir kıvanç ve onur olacaktır.
Onun için bizimkisi bir ayrılık değil, yeni bir başlangıçtır.
Yenigün benim herzaman bir ailemdir.
Çayını içip, yemeğini yiyeceğim bir
yuvamdır.
Önemli olan, “Baki kalan kubbede, hoş seda” imiş…
Hoşçakalın…

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik’in oğlu Mevlüt Çevik, hayatını Ahmet Sami
Gültepe’nin kızı Derya ile birleştirdi. Düğüne protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı

Çevik ve Gültepe
ailesinin mutlu günü
TOBB Ticaret Borsaları Konsey
Başkanı ve Konya Ticaret Borsası
(KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, oğlu
Mevlüt Çevik’i evlendirdi. Nesrin-Ahmet Sami Gültepe çiftinin
kızı Derya ile, Hatice-Hüseyin Çevik çiftinin oğlu Mevlüt, ömür boyu
mutluluk için “evet” diyerek dünyaevine girdi. İkonia Garden Düğün Salonunda düzenlenen düğün
merasimine 62., 63., 64. Dönem
Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Vali
Yakup Canbolat, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti
Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun,
Tahir Akyürek, Selman Özboyacı,
Ziya Altunyaldız, Gülay Samancı, AK
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,
İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman,
Konya Sanayi Odası Başkanı Me-

miş Kütükcü, Konya Ticaret Odası
Başkanı Selçuk Öztürk, Protokol
Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Genç çiftin nikahını kıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, çifte ömür boyu mutluluklar
diledi. Çiftin şahitliğini yapan ve
nikah cüzdanını takdim eden Eski
Başbakan Ahmet Davutoğlu, her
iki ailenin de Konya’nın önemli aileleri olduğunu, evlatlarının da bu
temiz aileyi sürdüreceklerini söyledi. Genç çiftlere mutluluklar dileyen
Davutoğlu, nikah cüzdanını “Yuvayı dişi kuş yapar” diyerek geline takdim etti. Gültepe ve Çevik aileleri
ise gelen davetlilerin “hayırlı olsun”
dileklerini kabul ederek kendilerine
geleneksel düğün pilavı ikramında
bulundu. Yenigün Gazetesi olarak
Derya ve Mevlüt çiftine ömür boyu
mutluluk, Gültepe ve Çevik ailelerine ise “hayırlı olsun” dileklerimizi
iletiyoruz. n HÜSEYİN MENEKŞE

Merhum Veyis Ersöz’ün kitapları bağışlandı
Konya’nın sevilen
yaklaşık 700-800 kitabı
isimlerinden merhum
eserleri Koyunoğlu Şehir
Eğitimci-Yazar Veyis ErMüzesi ve Kütüphanesöz geçtiğimiz Temmuz
si’ne bağışlandık. İnşalayı içerisinde 93 yaşınlah babamın kitapları
da vefat etmişti. Ersöz
Koyunoğlu Şehir Müzesi
ailesi babalarına ait olan
ve Kütüphanesi’nde bayaklaşık 700-800 kitabı
bamın ismi ile oluşturan
Konya kültürüne katkı
bölümde Konyalıların
sunmak ve gelecek nesilistifadesine sunulacak.
lere aktarmak amacıyla
Bizler babamızı küçük
Salih Sedat Ersöz
eserleri Koyunoğlu Şehir
yaşlardan itibaren kitap
Müzesi ve Kütüphanesi’ne bağışladı. okumayı seven ve kitaba ilgili olarak
Koyunoğlu Şehir Müzesi ve Kütüpha- biliyoruz. Babam bizlere de kitap okunesi’nde özel bir bölüm oluşturarak ma sevgisini aşıladı. Bağışladığımız
kitaplardan Konyalıların faydalanma- kitaplar ağırlıklı olarak dini kitaplar,
sı sağlanacak. Yenigün Gazetesine ilmihaller ve ansiklopedi ve Romankonu ile ilgili özel açıklamalarda bu- lardan oluşuyor. Kitap ekmek yaşanlunan Veyis Ersöz’ün oğlu Eğitimci tısında ekmek ve su kadar oldukça
yazar Salih Sedat Ersöz, “ Babamın önemli. Kitap insan hayatını düzene
vefatının ardından kardeşlerimiz koyan, insanın geleceğini aydınlatan
arasında aldığımız karar sonrasında kitap” ifadelerini kullandı.
babamın kütüphanesinde yer alan n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

HAVA
DURUMU

Gece

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Gündüz

Konya

13 °C

25 °C

Karaman

11 °C

25 °C

Aksaray

13 °C

26 °C

Ankara

13 °C

24 °C
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İMSAK

GÜNEŞ ÖĞLE

İKINDI	AKŞAM

YATSI

05:18

06:38

16:05

19:57

12:46

18:42

Hicrî: 21 Muharrem 1440 - Rûmî: 17 Eylül 1434

Konya’nın tanınmış ailelerinden Sarraf Altuntaş firması sahiplerinden Abdullah Altuntaş’ın
oğlu ve Mehmet Altuntaş’ın torunu Mehmet hayatını nişanlısı Safiye Suna ile birleştirdi

Kezban-Bekir Köken çiftinin kızı Miyase ile Mücella-Mehmet Nalçakan
çiftinin oğlu Hasan ömür boyu mutluluk için “evet” diyerek dünyaevine girdi

Konya’nın tanınmış ailelerinden
Sarraf Altuntaş firması sahiplerinden Abdullah Altuntaş’ın oğlu ve
Mehmet Altuntaş’ın torunu Mehmet hayatını nişanlısı Safiye Suna
ile birleştirdi. Fatma-Peyami Suna
çiftinin kızı Safiye ile Ayşe-Abdullah Altuntaş çiftinin oğlu Mehmet
İkonia Garden Düğün ve Kongre
Merkezinde gerçekleşen düğün töreni ile dünyaevine girdi. Suna ve
Altuntaş ailelerini mutlu günlerinde
sevenleri ve yakınları ,dostları yalnız
bırakmadı. Suna ve Altuntaş aileleri misafirlerini kapıda karşılayarak

Köken ve Nalçakan aileleri evlatlarının mürüvvetini görmenin sevincini yaşadı. Kezban-Bekir Köken
çiftinin kızı Miyase ile Mücella-Mehmet Nalçakan çiftinin oğlu Hasan
ömür boyu mutluluk için “evet”
diyerek dünyaevine girdi. İkoniaGarden Düğün Merkezinde gerçekleştirilen düğün merasimine Köken
ve Nalçakan ailelerinin yakınları,
sevenleri ve dostları katıldı. Davetlileri kapıda karşılayan Köken ve

Safiye ve Mehmet bir ömür Köken ve Nalçakan aileleri
boyu mutluluğa ‘evet’ dedi düğün mutluluğu yaşadı

misafirlerin hayırlı olsun dileklerini
kabul etti. Safiye ve Mehmet misafirlerini, “ Düğün törenimizde siz
değerli yakınlarımızla birlikte olup,
mutluluğumuzu paylaşmak istiyoruz” mesajı ile davet etti. Düğüne
katılan misafirlere geleneksel Konya
Pilavı ikram edildi. Düğüne katılan
misafirler gelin ve damat ile bol bol
hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal
etmedi. Yenigün Gazetesi olarak
Safiye ve Mehmet’e bir ömür boyu
mutluluklar dilerken, Suna ve Altuntaş ailelerini tebrik ederiz.

Nalçakan aileleri kendilerinin “hayırlı olsun” dileklerini kabul ederek
geleneksel düğün pilavı ikramında
bulundu. Mutlulukları gözlerinden
okunan Miyase ile Hasan çifti ise
sevdikleri ile birlikte hatıra fotoğrafı
çektirmeyi ihmal etmedi. Yenigün
Gazetesi olarak Miyase ve Hasan
çiftine ömür boyu mutluluk, Köken
ve Nalçakan ailelerine ise “hayırlı olsun” dileklerimizi iletiyoruz.
n HÜSEYİN MENEKŞE

n MEVLÜT EGİN

Pınar kuruyemiş Yönetim Kurulu üyesi Bahri Karapınar’ın oğlu Oğuzhan,
nişanlısı İrem Ertan ile düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi

Harita Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Konya Şubesi tarafından Muharrem Ayı
sebebi ile Oda hizmet binasında aşure ikramında aşure ikramında bulunuldu

Pınar Kuruyemiş Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Karapınar’ın oğlu
Oğuzhan, nişanlışı İrem Ertan ile
düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi.
Fatma-Ayhan Ertan çiftinin
kızı İrem ile Ayşegül-Bahri Karapınar çiftinin oğlu Oğuzhan Selçuklu
Kongre Merkezinde düzenlenen
düğün töreni ile dünyaevine girdi.
Düğüne Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer
Faruk Okka, İl Emniyet Müdürü
Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, KTO
Başkanı Selçuk Öztürk, KTB Baş-

Harita Kadastro Mühendisleri
Odası (HKMO) Konya Şubesi tarafından Muharrem Ayı sebebi ile
Oda hizmet binasında aşure ikramında aşure ikramında bulunuldu.
Gerçekleştiren aşure etkinliğine
Harita Kadastro Mühendisleri Odası
(HKMO) Şube Başkanı Prof . Dr. Fatih İşcan, Konya Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ferruh Yıldız ile çok sayıda harita mühendisi ile davetli katıldı. Aşure programında konuşan Harita Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO)
Şube Başkanı Prof . Dr. Fatih İşcan,
“Muharrem ayımız mübarek olsun.
Allah birlik ve beraberliğimizi daim

Bahri Karapınar’ın oğlu Harita Mühendisleri Odası
Oğuzhan dünyaevine girdi aşure ikramıyla buluşturdu

kanı Hüseyin Çevik , Konya Ticaret
Odası Meclis Başkanı Ahmet Arıcı,
Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Konya Sanayi Odası
Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, AK Parti Konya Milletvekilleri
Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek ile
Ertan ve Karapınar ailelerinin yakınları ile çok sayıda iş,spor,siyaset
temsilcisi katıldı. Genç çiftin nikahını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıyarken
çiftin nikah şahitliğini ise protokol
üyeleri yaptı. Yenigün Gazetesi olarak İrem ve Oğuzhan’a bir ömür
boyu mutluluklar dilerken, ailelerini
de tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

etsin. Tüm dünyada barış hüküm
sürsün. Allah evlerimizde bereketi
arttırsın inşallah. Gerçekleştirdiğimiz aşure programına üyelerimizin
gösterdiği ilgi için hepsine bir kez
daha teşekkür ediyorum. Birliğimizi
ve beraberliğimizi simgeleyen aşure
gibi güzel günlerde oda üyelerimizi
ile bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki günler vatanımıza milletimize
hayırlar getirir. Her yıl bu aşure
gününü düzenli olarak tertipliyoruz.
İnşallah önümüzdeki senelerde de
düzenlenmeye devam edeceğiz”
dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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15. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali”nin 9’uncu gününde Azerbaycanlı Zabit Nebizade sahne aldı. Nebizade,
Konya’nın azametli bir şehir olduğunu vurgulayarak buradaki bütün festivallerde bulunmak istediğini söyledi

‘Konya, azametli bir şehir!’
Konya Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce düzenlenen
“15. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali”nin 9’uncu gününde,
Azerbaycanlı Zabit Nebizade sahne
aldı. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda düzenlenen
konsere AK Parti Konya Milletvekili
Ahmet Sorgun, İl Kültür ve Turizm
Müdürü Abdüssettar Yarar’ın yanı
sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Azerbaycan Halk
Sanatçısı Zabit Nebizade, Konya’nın
azametli bir şehir olduğunu vurgulayarak diğer festivallerde de bulunmanın kendine gurur vereceğini dile
getirdi. Ayrıca Konya’yı bu sefer iyi
tanıdığını da ifade eden Nebizade,
“Konya’da Azerbaycanlı hemşerilerimle karşılaşmak beni mutlu etti”
dedi.
FESTİVALE BUGÜNE KADAR 47
ÜLKEDEN 133 GRUP KATILDI
Festivale bugüne kadar, 47 ülkeden 133 grup ile yüzlerce sanatçı
katıldı. Bu yıl 15’incisi düzenlenen

“15. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali”nin 9’uncu gününde, Azerbaycanlı Zabit Nebizade sahne aldı. 10’ncu gününde ise Özbekistanlı Munadjat Yulchieva müzikseverlerle buluştu.

festivale Özbekistan, Azerbaycan,
Afganistan, İran, Irak-Kerkük, Fas,
Lübnan, İspanya ve Türkiye’den
sanatçı ve müzik toplulukları katılıyor.Azerbaycan halk sanatçısı olan
Nebizade’yi dinlemek için çok sayıda yerli ve yabancı turistin yanı sıra
Konya’da eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler de konsere yoğun
ilgi gösterdi.

‘Kaybolan coğrafyanın
kaybolan değerleri’
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu hafta
Fotoğraf sanatçısı Ahmet Kuş’un
sunumuyla “Kaybolan Coğrafyanın Kaybolan Değerleri – Savaştan
Önce Halep, Kudüs ve Kahire” konulu konferans ve Fotoğraf Sergisi
gerçekleştirildi.
Sergide yer alan fotoğraflarla ilgili bilgiler veren Ahmet Kuş;
Kudüs, Halep ve Kahire’nin kuruldukları günden bu yana medeniyetin çok önemli şehirlerinden
üçü olduğunu belirterek “Bu üç
şehir İslam’la tanıştıktan sonra
da önemini korumuş ve hâlen de
korumaya devam etmektedir. Sergimize konu olarak bu üç kadim
şehri seçmemizin en önemli sebebi ise her üç şehrin de tarihî süreç içerisinde çeşitli yıkımlara, savaşlara ve mağduriyetlere maruz
kalmalarıdır. Sergimizin öncelikli
amacı ise Kudüs, Halep ve Kahire
bağlamında ‘kaybolan coğrafyanın
kaybolan değerlerine’ dikkat çekebilmektir.”dedi.
40 adet fotoğrafın yer aldığı
sergide Kudüs, Halep ve Kahire’de 2010 yılında ayakta olan ama
bugün birçoğunun savaş nedeniyle yok olduğu kültür varlıkları
olduğunu söyleyen Ahmet Kuş;
“Serginin bir bölümü tüm Müslümanlar için mukaddes bir şehir
olan Kudüs’te çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Kudüs, ilk kıblemiz
olan Mescid-i Aksâ’yı bünyesinde
barındıran bir şehirdir. Mescid-i
Aksâ aynı zamanda Peygamber
Efendimizin miraç hadisesini gerçekleştirdiği mekândır. Eski adı
İlya olan şehrin adı Hz. Ömer’in
fethiyle birlikte Kudüs olarak anılmaya başlanmıştır. Hıristiyanlar ve
Yahudiler için de kutsal bir şehir
olan Kudüs; Emevî, Abbâsî, Büyük

Ahmet Kuş

Selçuklu, Memluk ve Osmanlı hâkimiyetine girdi. Osmanlıların Kudüs hâkimiyeti 400 yıl devam etti
ve bu süreç içerisinde Osmanlılar
Mescid-i Aksâ başta olmak üzere
Kudüs’e ve tüm Filistin topraklarında çok sayıda vakıf eseri imar
ettiler. Sergimizde yer alan fotoğraflar genellikle Mescid-i Aksâ ve
Kubbetü’s-Sahrâ’nın da içerisinde
yer aldığı Harem-i Şerif’te çekildi.
Filistin’in ebedî başkenti olan Kudüs’ün bir bölümü günümüzde
ne yazık ki Siyonistlerin işgali altındadır. İslam kültür ve sanatının
farklı dönemlerinden izler taşıyan
ve sergimizde de yer verdiğimiz
Kudüs’teki tarihî yapıları korumak
ve gelecek nesillere taşımak hepimizin öncelikli bir görevidir. Bu görev, TİKA ve diğer kuruluşlar vasıtasıyla yerine getirilmektedir” diye
konuştu. Daha sonra hep birlikte
gezilen sergide Ahmet Kuş, fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Ahmet
Kuş’a verdiği bilgiler ve sergiden
dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi adına KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu tarafından teşekkür edilerek katılım belgesi takdim edildi.

“KONYA’YI DAHA ÇOK
GEZME FIRSATI BULDUM”
Azerbaycanlı Zabit Nebizade,
Konya’ya ikinci gelişi olduğunu söyledi. Bu gelişinde Konya’yı daha çok
tanıdığını ve gezdiğini de ifade eden
Nebizade sözlerine şu şekilde devam
etti: “Konya Mistik Müzik Festivaline ikinci kez katılıyorum. Ahmet
bey, sağ olsunlar buraya gelmemde

çok yardımcı oldular ve benimle yakından ilgilendiler. İnşallah bundan
sonraki festivallere de gelmek istiyorum. Konya benim için azametli
bir şehirdir. Buraya ilk geldiğimde
şimdiki kadar gezememiştim. Ama
bugün Konya’nın birçok yerini gezdim. Özellikle insanları çok sevdim
ve memnun oldum. Ayrıca gezerken
Azerbaycan’dan gelen hemşerilerime

de rastladım. Çok mutlu oldum”
“ÖZBEKİSTANLI
MUNADJATYULCHİEVA SAHNE ALDI”
Hz. Mevlana’nın 811’inci doğum
yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15’inci Konya Uluslararası
Mistik Müzik Festivalinin 10’ncu gününde Özbekistanlı MunadjatYulchieva sahne aldı. Mevlana Kültür Merkezi
Sultan Veled Salonu’nda düzenlenen

programa Konya İl Kültür ve Turizm
Müdürü Abdüssettar Yarar’ın yanı
sıra çok sayıda müzik sever katıldı.
Vatandaşların ilgisinden son derece
memnun olduğunu dile getiren MunadjatYulchieva, kendilerine teşekkür
etti. Çok sayıda yerli ve yabancı turistinin yanı sıra Konya’da eğitim alan
yabancı uyruklu öğrenciler de konsere
ilgi gösterdi. n HÜSEYİN MENEKŞE

Kuşların şovu, ilgi gördü
Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ve Konya SerinofilKanaryacılar Derneği tarafından,
Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu
Belediyesi’nin desteğiyle hazırlanan
“Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları
Yarışması Anadolu Kupası” yarışması, yarışmacıların yoğun ilgisiyle
gerçekleşti. 5 bin 667 kuşun 168
dalda yarışacağı yarışmaya 56 farklı
ilden, 2 bin 500’den fazla katılımcı katıldı. Yarışmacı ve satıcılar ise
kuşlarına olan yoğun ilgiden dolayı
memnun kaldı. Kuşlarını yarışmada
sergilemek amacıyla Adana’dan katılan Yavuz Enişte, kuş türleri hakkında bilgiler verdi. Enişte, kuşların
100 TL’den başlayarak 1000 TL’ye
kadar yükseldiğini de sözlerine ekledi. İzmir’den katılan Yarışmacı Eşref
Duman ise, daha önceden Türkiye
şampiyonluklarının bulunduğunu
söyleyerek, “Tüyleri daha kabarık ve
iri olan kuşlar gösterişli oluyor ve ilgi
görüyor” dedi.
“TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE
KUŞLARIMIZ SERGİLENİYOR”
Kuşlarını yarışmada sergilemek
amacıyla Adana’dan geldiğini söyleyen Satıcı ve yarışmacılardan Yavuz
Enişte, her sene Türkiye’de kuşlarının yarışmalarda sergilendiğini
belirtti. Enişte, kuşların fiyatlarının
fiziki yapısına göre değiştiğini de
söyleyerek “Ben Adana’dan yarışmaya katılmak için geldim. Sezonun
ilk yarışması Konya’da oluyor. Şuan
ilk günlere rağmen talep güzel. Vatandaşlar bizlerden istedikleri kuşu
alıyorlar. Seçip beğenme hakları var.
Benim kuşlarımın yavruları şuanda
içerde güzellik yarışmasında sergileniyor. Bende ağırlıklı olarak border
ve gloster türü kuşlar var. Her sene

Türkiye’nin her yerinde kuşlarımızı
sergiliyoruz. En son final yarışmamız bu sene Bursa’da olacak. Orada
birinci gelen kuşların sahipleri dünya kupasını alacaklar. İnşallah 2023
yılında Dünya kupası Türkiye’miz
de olacak. Gloster verimli ve kendi
yavrusuna bakan bir kuştur. Bazı
kuş türlerine yavrusuna bakması

için bakıcı kullanırlar ama bu konuda en verimli kuş glosterdir. Fiyatları
ise 100 TL’den başlıyor 1000 TL’ye
kadar yükseliyor. Yani kuşun rengi
ve fiziki yapısını göre değişiyor” diye
konuştu.
“DAHA ÖNCEDEN TÜRKİYE
ŞAMPİYONLUKLARIM OLDU”
Daha önce Türkiye şampiyon-

Eşref Duman

Yavuz Enişte

lukları bulunan Satıcı ve Yarışmacılardan Eşref Duman ise, yarışmaya
İzmir’den katıldığını söyleyerek,
cümlelerini şu şekilde aktardı: “Ben
İzmir Karşıyaka’dan geldim. Kuşlarımızı buraya yarışma için getirdik.
İçeride derecelerimiz de var. Hem
yarışma amaçlı hem de hobi olarak
bütün yarışmalara katılıyoruz. Kuşların üretimi bana ait. Zaten kuşların
ayaklarında bilezikleri var ve kendi üretimimiz olduğu belli. Zaten
ayaklarında bilezik olmasa kuşlar
yarışmaya giremiyor. Kendi üretimin olan yani o senenin yavrusu yarışmaya giriyor. Aşağı yukarı bütün
kuş türleri bulunduruyorum. Tüyleri
daha kabarık ve iri olan kuşlar gösterişli oluyor ve ilgi görüyor. Daha
önceden yarışmalarda ikincilik derecem var. Daha önceden de Türkiye
şampiyonluklarım oldu. Kuşların
fiyatları 100 TL’den başlayıp 3 bin
TL’ye kadar yükseliyor”
n HÜSEYİN MENEKŞE

n HABER MERKEZİ

“Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması Anadolu Kupası” yarışması vatandaşlardan ve yarışmacılardan yoğun ilgi gördü.
Yarışmada 5 bin 667 kuş sergilenirken, Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar, kuşlarını 100 TL ile 3 bin TL arasında satışa sundu.
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‘Fındıklı Yolu’nu korumaya aldık’
Seydişehir Belediye Başkanı
Mehmet Tutal, son günlerde bilgi
kirliliği ile Seydişehir’de gündem
konusu olan Bağarası mevkiinde
halk arasında Fındıklı yol olarak
bilinen bölgenin imara açılacağı
söylentisi üzerine basın toplantısı
düzenledi. Şaban Cengiz Kültür
Merkezinde basın mensupları ile
biraraya gelen Başkan Tutal, Fındıklı yol olarak bilinen bölgenin
yapılan imar revizyonu planı ile
koruma altına alındığını kaydetti.
Fındıklı yol olarak bilinen bölge ve bağarası bölgesinde bulunan yeşil dokuyu korumak için
imar revizyonu başlaştıklarını
kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; “Fındıklı yol ve yakın
çevresi olarak bilinen bölgede
1989 imar planında imar planında
yola isabet eden alan yaklaşık 22
700 metrekare ve yolların ortalama genişliği 10 metre olarak plan-

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Fındıklı yol olarak bilinen bölgenin imara açılacağı söylentisi üzerine basın toplantısı düzenledi.

lanmıştır. Revizyon imar planında
yola isabet eden alanların toplamı
9000 metrekare olup, eski planda
bahçelerin içinde kalan 10 metrelik yolların tamamı 7 metreye
düşürülmüştür. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26/6.
maddesi gereği 7 metreden daha

dar yoldan cephe alan bahçelerde
bağ evi bile yapılamayacak olduğundan, planda en az 7 metrelik
yollar gösterilmiştir. Böylece eski
imar planına göre 1 bağ evi bile
yapamayacak durumda olan mülk
sahipleri yeni plan ile bağ evi yapabilecek duruma getirilmiştir.

1989 imar planında genelde
3 ve 4 kat olarak planlanmış 2
kata imarlı bir alan mevcut değilken, revizyon imar planımızda
ise fındıklı yol olarak tabir edilen
bölgenin tamamı en yüksek 2 kata
imarlı olarak planlanmıştır.
Halk arasında Pınarbaşı suyu
diye bilinen ve yıllardır sulama
amaçlı kullanılan doğal ark ve
dereler eski imar planında parsel
oluşacak alanlarda kalmaktayken
revizyon imar planımızda yeşil
alan ve parsel oluşmayacak alan-

Eski stadyum alanının Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi çalışmasının ilk etabının 3 hafta içinde tamamlanması
hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı U. İbrahim Altay, çalışmaların özenle sürdürüldüğünü söyledi

Eski stadyum alanı
özenle dönüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın eski stadyum alanlarının
Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi talimatının ardından Konya’daki
dönüşüm çalışmaları hızla devam
ediyor.
Çalışmalarda yüzde 85’lik kısım
geride kalırken 3 hafta içinde çalışmanın tamamlanması hedefleniyor.
Eski stadyumda ana kapı, kapalı tribünün bir kısmı, çim saha ve tescilli
bir yapı korunarak Millet Bahçesi
içinde yaşatılacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi,
eski stadyumun alanlarının Millet
Bahçesi’ne dönüşümü için Türkiye’de ilk kez başlattığı dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatının ardından başlattıkları
çalışmalara ara vermeden devam
ettiklerini belirterek, Konya için
önemli hatıralar barındıran eski
stadyumunun hatıralarını gelecek
nesillere de aktarmak adına titiz
bir şekilde hareket ettiklerinin altını çizdi. Eski stadyum bölgesinin
şehrin merkezinde insanların nefes alabileceği Millet Bahçesi olarak
şehre kazandırılacağını kaydeden

Çalışmalarda yüzde 85’lik kısım
geride kalırken 3 hafta içinde
çalışmanın tamamlanması
hedefleniyor. Eski stadyumda
ana kapı, kapalı tribünün bir
kısmı, çim saha ve tescilli bir
yapı korunarak Millet Bahçesi
içinde yaşatılacak.

Altay, “Ülkemize Millet Bahçelerini
kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu bir
gelecek vizyonudur. Bu yeni Türki-

ye’nin başlangıcıdır ve biz de buna
Konya’dan katkı yapmaktan büyük
bir mutluluk duyuyoruz” dedi. Eski
stadyumda hızla devam eden dö-

nüşüm çalışmalarının ilk etabında
şu ana kadar yüzde 85’lik kısmının
tamamlandığını belirten Başkan Altay, tamamının 3 hafta içinde bitileceğini dile getirdi.
STADYUMU GELECEK
NESİLLERE AKTARMAK ADINA
BÜYÜK ÖZEN GÖSTERİYORUZ
Başkan Altay, eski stadyumun
birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptığını ve birçok vatandaşa
da sporu sevdirip önemli başarılar elde etmesine vesile olduğunu
ifade ederek, eski stadın doğal ve
tarihi dokusuyla yaşatılmasına yönelik proje hazırladıklarını kaydetti.
Altay, “Eski stadyum kompleksinin bazı bölümlerinin korunmasını
amaçlıyoruz. Özellikle şehrimizle
özdeşleşen stadyumun ana kapısı,
kapalı tribünün bir kısmı, çim saha
ve tescilli bir yapıyı Millet Bahçesine
eklemeyi hedefliyoruz. Böylece Millet Bahçesine gelenler burada eski
bir stat olduğunu hatırlayacaklar ve
gelecek nesiller de burayı tanımış
olacak” ifadelerini kullandı. Başkan
Altay, dönüşüm çalışmaları yapılırken bir yandan da Millet Bahçesi
proje hazırlama sürecinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

Yörükcamili Mahallesinde yüzler gülüyor
Çumra ilçesine bağlı Yörükcamili mahallesinde yüzler gülüyor.
Mahalle ziyaretleri kapsamında
Yörük Camili mahallesini ziyaret
eden Çumra Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Oğuz Mahalle halkıyla
sohbet edip eksiklerinin olup olmadığını sordu ve aldığı cevap Başkan
Oğuz’u ve mahalle halkını da memnun etti. Çumra Belediye Başkanı
Dr.Mehmet Oğuz; Herkesin aklında
Büyükşehir yasasıyla ilgili sorular
varken belki de Büyükşehir yasasının en iyi uygulandığı yerlerden biri
Çumra’dır. Yıl 2014 vermiş olduğumuz sözler vardı yıl 2018 oldu Allah’a şükürler olsun tüm sözlerimizi
yerine getirdik hatta söz vermediğimiz yatırımları da yapmaya devam
ediyoruz. Mahalle parkımız tamamlandı, bugün itibariyle mahalle iç
yollarının tamamının asfaltlaması
tamamlandı. KOSKİ tarafından mahallenin su sorunu çözüme kavuşturuldu. Büyükşehir belediyemizin

ilçemiz için planladığı 4 köy konağı
vardı ilçe belediyemiz tarafından da
7 mahallemize köy konağını da biz
planlamıştık Yörükcamili mahallemizin köy konağı da ilçe belediye

bütçemizden yapımı devam ediyor
inşallah en kısa sürede tamamlanacağını söyledi ve mahallemize yapılan tüm yatırımlar mahallemize
hayırlı olsun” dedi.

İlçe Belediyesinin ve Büyükşehir
Belediyesinin yapmış olduğu yatırım
ve hizmetlerden dolayı mahalle halkı teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

larda kalmaktadır.
1989 yılında yapılan imar planına göre Seydişehir Belediyesi
yada bölgedeki vatandaşlar imar
uygulaması yaptırmış olsaydı şimdiye kadar fındıklı yol diye birşey
kalmamış olacaktı. Yapmış olduğumuz revizyon imar planı bırakın fındıklı yolu imara kurban etmeyi bilakis fındıklı yolu koruma
altına alan bir plandır. Aslında biz
bu bölgemizdeki fındıkları tescillettirerek korumaya almak istedik.
Fakat fındık ağacı meyve veren

bir ağaç olduğu için tescillenemez
cevabını aldık. Söylentilerin aksine Fındıklı yolu biz koruma altına
alarak doğal yapıyı tamamen koruduk.“şeklinde konuştu.
Hiçbir zaman doğa karşı ve
yeşil dokuya karşı yanlış bir tutum içerisinde olmadıkları kaydeden Başkan Tutal; ben aksine
yeşil alan ve doğayı korumak için
çalışmalarımıza bu yönde devam
ettim. Kararlarımız alırken bunu
göz önünde bulundurduk “dedi.
n HABER MERKEZİ

Çumra Belediyesi
haftasonu da mesaide
Çumra Belediyesi haftasonunda da asfalt mesaisine devam ediyor. Mahalle ziyaretleri kapsamında Balçıkhisar mahallesini ziyaret
eden Çumra Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Oğuz mahalle halkıyla bir
araya gelerek yapılan hizmetleri
anlattı ve yapılması gereken hizmetler noktasında fikir alışverişinde bulundu.
Çumra Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Oğuz; Bir Cumartesi
günü Balçıkhisar mahallemizdeyiz
haftanın yedi günü ekiplerimizle
beraber çalışmaya devam ediyoruz. Parkımızı tamamlamıştık,

Camimizin peyzaj çalışmasını tamamlamıştık ve en son olarak da
mahallenin iç yollarının asfaltlaması kalmıştı bugün itibariyle de
mahallemizin iç yollarının tamamımın asfaltını bitirmiş olacağız.
Balçıkhisar mahallemiz örnek bir
mahallemizdir yapılan hizmetlerimizin mahallemize hayırlı olmasını
dilerim dedi.
Balçıkhisar mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’a
teşekkür eden isimler mahallenin
son 3 muhtarı oldu.
n HABER MERKEZİ

Engelli bireyler
Çanakkale yolunda
Ereğli Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında engelli bireyleri
ve ailelerini ecdadımızın izlerinin
bulunduğu Çanakkale ile buluşturdu. Çanakkale’ye giden engelli
bireyleri Belediye Başkanı Özkan
Özgüven uğurladı. Uğurlama esnasında duygularını dile getiren
Başkan Özgüven: “Her zaman dile
getiriyoruz her birimiz birer engelli
adayıyız. Bu bilinçle engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimize
devam ediyor ve onların topluma
kazanımlarını sağlıyoruz. Her hafta
düzenlediğimiz Çanakkale gezimize bu hafta engelli kardeşlerimizi ve ailelerini gönderdik. Orada
ecdadımızın izlerini görecekler,
onların bir tebessümü bizim için
dünyalara değer. Belediye olarak
her zaman bu kardeşlerimizi özel
tuttuk ve her zaman da onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz.

Göreve geldiğimiz günden bu yana
DOWN Cafemize, Engelsiz Yarınlar Derneğimize önemli destekler
verdik. Bu noktada bizlere proje
getiren, bu hizmetleri gerçekleştirmede fikir sunan Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanımız Songül
hanımefendi başta olmak üzere
herkese teşekkür ediyoruz. Proje
sunan ve bizden destek bekleyen
herkese Belediye olarak kapımız
açıktır. Rabbim yollarını açık eylesin, sağ salim gidip dönmeyi nasip
eylesin inşallah” ifadelerini kullandı. Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Songül Vural: “Böyle güzel bir
organizasyonu gerçekleştirdiği ve
bize her zaman destek verdiği için
Belediye Başkanımıza yürekten
teşekkür ediyoruz. Bu gezi engelli
kardeşlerimiz için çok değerli biz
hizmet” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Lastiği patladı yardım isterken öldü!

Konya’da kullandığı aracın
lastiği patlayınca yolda yardım isteyen sürücüye kamyonet çarptı.
18 yaşındaki genç sürücü hayatını
kaybetti. Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Dere
Aşıklar Mahallesi Beyşehir Çevre
Yolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
şehir merkezi istikametine giden

Ahmet Çağlar (18) idaresindeki 46
E 0387 plakalı kamyonun lastiği
patladı. Aracından inerek yardım
istemek için yolun karşısına geçmeye çalışan genç sürücüye Fahrettin A’nın kullandığı 42 FEA 97
plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen genç olay yerinde
hayatını kaybetti. Hafif yaralanan

kamyonet sürücüsü Fahrettin A.
ile araçta bulunan Yunus Emre C.
ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ahmet Çağlar’ın cansız bedeni Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

İki grup birbirine girdi, 3 kişi yaralandı

İki grup arasında çıkan bıçaklı
kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay, Selçuklu ilçesi Mehmet
Akif Mahallesi Mihrivefa Sokak’ta
meydana geldi. İddiaya göre,
Abdulsamet S. kız kardeşiyle arkadaşlık yapan Mustafa Y. ile buluştu. Buluşma sonrasında çıkan

sözlü tartışma ikilinin arkadaşlarının da karışmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Abdulsamet S. ile
arkadaşı Murat D. başından, karşı
gruptan Veli A. ise bıçaklanarak
yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı
üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekibi sevk edildi. Arkadaşlarının
yardımıyla Konya Numune Hasta-

nesine kaldırılan Veli A’nın sağlık
durumunun ciddiyetini koruduğu
öğrenilirken diğer iki yaralı Konya
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan Cinayet Büro
Amirliği ekipleri, kavgaya karışan
Hüseyin C., Mustafa Y. ve Rahim
V’yi gözaltına aldı.
n İHA

Takla atan araçtan fırlayan çift olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazadan yaralı olarak kurtulan çiftin 3 çocuğu ise hastaneye kaldırıldı

Uyuşturucuya darbe
üstüne darbe vuruldu
Konya’da uyuşturucu tacirlerine yönelik iki ayrı operasyonda
8 kişi yakalanırken, yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu
madde, tabanca, hassas terazi ve
bu suçlardan elde edilen paralar
ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre,
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, il merkezi genelinde uyuşturucu tacirliği yapan ve torbacı
olarak bilinen kişileri yakalamak
için İstihbarat Şube Müdürlüğü
ekipleri ile birlikte yürüttüğü çalışmada Mersin’de yaşayan Süleyman Ç’nin kent merkezine uyuşturucu madde sevkıyatı yapacağı
bilgisine ulaştı. Ekipler, Süleyman
Ç’nin Şengül T’ye sürekli olarak
kuryelik yaptırdığını da tespit etti.
Düzenlenen operasyonla Şengül
T., üzerinde iki parça halinde 1
kilogram uyuşturucu madde ile
yakalandı. Süleyman Ç’nin Selçuklu ilçesinde bulunduğu adrese de
baskın yapan polis, şahsı gözaltına
aldı. Evde yapılan aramada 2 bin

980 adet uyuşturucu hap ve 3 kilo
980 gram uyuşturucu madde ele
geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerinin kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında
6 kişi de fiziki takibe alındı. Uzun
süre yapılan takibin ardından merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle’de
Hasan H, Cengiz Ö, Buldu H, Savaş K’nin Hasan H’nin 17 yaşındaki oğlu E.H. aracılığıyla uyuşturucu
madde sattıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan
şahısların evlerinde yapılan aramada toplam 3 bin 107 adet uyuşturucu hap, 500 gram esrar, 1 adet
tabanca, 1 adet hassas terazi ve bu
suçlardan elde edilen 6 bin 390 lira
ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam
8 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da takla atarak karşı şeride geçen otomobilde bulunan sürücü ve eşi araçtan fırlayarak hayatını
kaybederken, kazadan yaralı olarak
kurtulan çiftin 3 çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında
merkez Selçuklu ilçesi Bağrıkurt
Mahallesi’nde Konya-Afyonkarahisar yolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine se-

yir halinde olan Muharrem Gürsoy
idaresindeki 07 CEZ 41 plakalı otomobil, sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kavşağı fark
edemeyerek direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Araç Karayolları 35.
Şube Şefliği Hacıhafız Bakımevi’nin
duvarına çarparak durabildi. Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü
Muharrem Gürsoy otomobilden fırlayarak yol kenarına düşerken, eşi
Cahide Gürsoy ise duvar üzerindeki

tel korkulukları kırarak bahçe içerisine düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine
sağlık, jandarma ve polis ekipleri
sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araçtan fırlayan Muharrem Gürsoy ile eşi Cahide Gürsoy’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Gürsoy çiftinin çocukları Medine G.,
Zeynep G. ve Abdullah G. ise hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak
kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen
sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin

ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine
kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocukların sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bahçe içerisine
fırlayan Cahide Gürsoy’un cansız
bedenini bahçe içerisinden çıkartarak cenaze aracına taşıdı. Sürücü ve
eşinin cenazeleri Selçuk Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi morguna
kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma
başlatıldı. n İHA

n İHA

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
1 Ekim 2018 Pazartesi • Yıl: 11 • Sayı: 3454
Yayın Türü: Yerel Süreli

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ
Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK
Yayın Danışmanı : Behçet BÜYÜKGÖKMEN
• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA
• İletişim Hattı:
444 5 158
Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7
Karatay/KONYA

• Dağıtım Şirketi
Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Hususi İlan Reklam Fiyatları

Zayi İlanlar cm/st
Siyah-Beyaz sütun cm
Renkli sütun cm
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa
Logo Üzeri
Renkli Çeyrek Sayfa
Renkli Yarım Sayfa

3 çocuk yetim
ve öksüz kaldı!

10,5 TL + KDV
13 TL + KDV
15 TL + KDV
150 TL + KDV
300 TL + KDV
350 TL + KDV
250 TL + KDV
650 TL + KDV

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir

FETÖ sanıkları hesap veriyor
Ülke genelinde 15 Temmuz
2016’daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet
Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin
ekim ayında 16 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 42 davaya bakılacak.
Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar devam
ederken açılan davalardaki yargılamalar da sürüyor.
Ekim ayında 16 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 42 dava görülecek,
davalarda 2 bin 805 kişi yargılanacak. Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 5 ilde 14,
FETÖ/PDY’ye yönelik 14 ilde 28
dava bulunuyor. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 659, FETÖ/
PDY’ye yönelik davalarda da bin
146 sanık hakim karşısına çıkacak.
Bu kapsamda Ankara 4. Ağır Ceza
Mahkemesinde darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere
ilişkin 469 sanığın yargılanmasına
1 Ekim’de devam edilecek. Aynı

gün Genelkurmay Başkanlığındaki
eylemlere ilişkin 224 sanıklı “çatı”
davası, Kara Harp Okulundaki eylemlerle ilgili 307 sanığın yargılandığı dava, jandarmanın İstanbul’daki
darbe faaliyetlerine ilişkin 92 sanığın
yargılandığı dava görülecek.
MİT tırlarının durdurulması ve
arama işlemlerini organize ettikleri
gerekçesiyle FETÖ/PDY’nin 11 “sivil imamı” ile bir tuğgeneralin de
aralarında bulunduğu 55 sanığın
yargılandığı dava, Atatürk Havalimanı’nın işgal girişimi ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin dava İstanbul’da, Etimesgut’taki
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere
ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava,
Kara Havacılık Komutanlığındaki
eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı dava ile Kara Kuvvetleri
Lojistik Başkanı olarak görev yapan
eski korgeneral Yıldırım Güvenç’in
de arasında bulunduğu 8 sanığın
yargılandığı dava Ankara’da görülmeye devam edilecek. n AA
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Ereğli Belediyesi kurumları unutmadı

Derbent Belediyesi aşure ikram etti

Ereğli Belediyesi ilçede hizmet
veren kurumların çalışanlarına ve
kurumlarda bulunan vatandaşlara Muharrem ayının simgesi olan
aşure ikramında bulundu. Birlik,
dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çeken Belediye Başkanı
Özkan Özgüven: “Paylaşmak bizim
kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Bu mübarek ayda birliğimizin
ve beraberliğimizin sembolü olan
aşure dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımıza
hizmet götüren kurumlarımıza aşure ikramı gerçekleştirdik. Aşure bizim milletimizin zor zamanlarda bir
araya gelmesini ve yardımlaşmasını
simgeliyor. Muharrem ayının İslam
coğrafyasında çok önemli bir yeri
de vardır. Bu ay içerisinde özellikle
Kerbela, derin izler bırakmış bir hadisedir. Bu olayı unutmadan gelecek nesillere aktarmak bizim görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle

Muharrem Ayı’nın tüm güzellikleri Konya’nın Derbent İlçesinde yaşatılmaya devam ediyor.
Ağızlar bu ayda dağıtılan aşureler
ile tatlanıyor. Derbent’te Başkan
Hamdi Acar’ın katılımıyla bin
500 kişilik aşure ikram edildi. 15
Temmuz Milli İrade Meydanında
düzenlenen aşure ikramı programına Derbent Belediye Başkanı
Hamdi Acar ile birlikte İlçe Kaymakamı Fatmagül Dalmış katıldı.
Aşure kazanlarının arkasına geçen
Başkan Acar ve Kaymakam Dalmış aşureleri ilçe halkına kendi
elleriyle ikram etti. Muharrem
Ayı’nın Müslümanlar için önemine dikkat çeken Derbent Belediye
Başkanı Hamdi Acar; “Bu ay tabi
çok önemli olayların yaşandığı ve
Müslümanlar için kutsal bir ay.
İnşallah bu ayda yaptığımız güzellikler bizim için iyiliklerle sonuçlanır. Özellikle ülkemizin şu sıkıntılı

bir kez daha Muharrem ayımızın
hayırlara vesile olmasını diler, nice
böyle güzel günlerde birlik ve ber-

berlik içersinde olmayı Rabbimden
niyaz ederim” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

döneminde de bu ayda yaptığımız
dualarla sıkıntılardan kurtuluruz.
Muharrem Ayı’nın tüm İslam Ale-

mi’ne hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.
n HABER MERKEZİ

POSTDER tarafından vatandaşlara ve PTT çalışanlarına aşure ikramında bulunuldu.
POSTDER Konya Şube Başkanı Doğan Arısoy aşurenin önemine dikkat çekti

‘Aşure; bolluk ve
bereketin simgesidir’
Posta Çalışanlar Kanuni Haklarını Koruma ve Kollama Derneği
(POSTDER) tarafından aşure vatandaşlara ve PTT çalışanlarına aşure
ikramında bulunuldu.
PTT Baş Müdürlük önünde gerçekleşen aşure programına PTT A.Ş
Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat, PTT Konya Başmüdürü Akın
Akıncı ve POSTDER Konya Şube
Başkanı Doğan Arısoy’un yanı sıra
PTT Çalışanları katıldı. Aşure ikramı edilen duaların ardından başladı. Konuşmalarını gerçekleştiren
POSTDER Konya Şube Başkanı Doğan Arısoy, bereketin tatlı aşı olan
aşurenin paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin, sevginin ifadesi,
bolluk ve bereketin simgesi olduğunu söyledi.
“AŞURE BOLLUK VE
BEREKETİN SİMGESİDİR”
Aşurenin paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve bolluğun simgesi olduğunu vurgulayan

POSTDER Konya Şube Başkanı Doğan Arısoy, “Bereketin tatlı aşı olan
aşure; paylaşmanın, dayanışmanın,
birlikteliğin, sevginin ifadesi, bolluk
ve bereketin simgesidir. Aşure, nasıl çeşit çeşit yiyeceklerden oluşmuş
ise, insanlar da çeşit çeşittir. Nasıl
aşurede birleşen yiyecekleri aşureye
ayrı, güzel bir tat veriyorsa, her çeşit
inançtan, kültürden, etnik yapıdan

insan da bir araya geldiğinde , birlik
olduğunda aynı aşurede olduğu gibi
bambaşka bir güzellik kazanmaktadır. Bizler de insana insan olduğu
için değer vererek, birlik, beraberlik
ve kardeşlik içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde, birbirimize sevgi
penceresinden bakarak güzel bir
Türkiye, güzel bir dünya oluşturabiliriz. Bugün PTT camiası olarak

birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını Allah’tan temenni ediyoruz”
diye konuştu.
“AŞURE İLE AĞIZLARIMIZI
TATLANDIRDIK”
PTT Genel Müdür Yardımcısı Adil Zenbat ise “ Birlik ve beraberliğimizin en ihtiyaç duyulduğu
bugünlerde Post-Der Konya Şubesinin organize ettiği aşure dağıtım
töreninde Konyalı vatandaşlarımız
ve çalışanlarımızla birlikte olmaktan
dolayı mutluyuz.Aşure dağıtımı ile
hem ağızlarımızı tatlandırdık. Hem
de vatandaşlarla ve müşterilerimizle buluşma imkanı bulduk. PTT
olarak hem ülke genelinde, hem de
Konya’da en iyi hizmeti verebilme
adına birlik ve beraberlik içerisinde
çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.Bu
etkinliği düzenleyen derneğimize
ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Başkan Hançerli’den öğrencilere aşure ikramı
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli; Muharrem ayı dolayısıyla Konya Anadolu İmam Hatip
Lisesi tarafından Geleneksel olarak
düzenlenen aşure dağıtım programına katılarak öğrencilere aşure
ikram etti. Konya Anadolu İmam
Hatip Lisesi’nin okul bahçesinde
yapılan aşure programına; Karatay
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder
Gürsoy, Eğitim Bir-Sen Konya Şube
Başkanı Nazif Karlıer, Karatay İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, okul müdürleri ile birlikte
yüzlerce davetli, Konya Anadolu
İHL öğrenci ve öğretmenleri katıldı.
Karatay Belediye Başkanı Mehmet

Hançerli; programa katılan öğrencilere aşure ikram ederek afiyet olsun
dileklerini iletti. Muharrem ayının
tüm Müslümanların birlik ve beraberliğini, kardeşliğini daha da arttırmasına vesile olduğunu ifade eden
Başkan Mehmet Hançerli, “Muharrem ayının dinimizde önemli bir yeri
var. Bu ayda yaptığımız aşurenin
yalnızca ağızları tatlandırmak için
değil insanları birbirlerine yaklaştırmasını, dostluğa, kardeşliğe ve barışa vesile olmasını diliyorum. Bu ayın
bizlere ve bütün insanlığa mutluluk
getirmesini, Allah rızası için yapılan
hayırların kabul olmasını ve dağıtılan aşurelerin de bereketli olmasını
dilerim” dedi. n HABER MERKEZİ

Ankara’daki Konyalılar
aşurede biraraya geldi
Ankara’daki Konyalılar Dayanışma Derneği Abdi İpekçi Parkında 1500 kişiye aşure dağıtımı
gerçekleştirdi. Aşure dağıtımına
Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri,
Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile
birlikte Konya Milletvekili Fahrettin
Yokuş, Türk Kızılayı Ankara Şube
Başkan Vekili Ahmet Erdoğan, Sivil Toplum Platformu’nu oluşturan
STK Başkanları, Bürokratlar ve çok
sayıda misafir katıldı. Aşure programına katılan misafirlere hitaben
Dernek Başkanı Mehmet Erkoç bir
konuşma yaptı. Mehmet Erkoç konuşmasında;
Hicri yılımızın başlangıcı ve kameri ayların ilki Muharrem ayının
onuncu gününe tekabül eden Aşure günü; insanlık tarihi boyunca
birçok peygamberimizin hayatlarındaki dönüm noktası denebilecek çok önemli olayların yaşandığı
bir gün olmuş ve bu yüzden tüm
Müslümanlarca ayrı bir öneme sahip olmuştur.
Aşure; paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin
ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi
olarak ifade edilmektedir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden
daha fazla önem taşımaktadır. Zira
başta Filistin, Suriye, Mısır, Doğu
Türkistan, Myanmar, Irak olmak
üzere İslam dünyasının birçok yerinde adeta Kerbela tekrar yaşanmaktadır. Bize düşen; Alevi’siyle,
Sünni’siyle, Kürdü’yle, Türküyle,
farklılıklarımızı zenginlik görmek,
hem tarihte gerçekleşen, hem de

günümüzde cereyan eden olaylardan ders almak, birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Bu duygu
ve düşüncelerle;Ankara’da faaliyet
gösteren Konya ilçe ve belde derneklerinin kurucular kurulu olarak
yer aldığı Ankara’daki Konyalılar
Dayanışma Derneği (ANKONDER)
olarak; kuruluşumuzdan buyana
‘Doğduğumuz yer kadar, doyduğumuz yer de önemlidir’ sözünden hareketle hemşerilerimiz ve
birlikte hareket ettiğimiz diğer sivil
toplum kuruluşları ile birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak, kaynaşmaya ve birlikte bir şeyler üretmeye yönelik projeler yapmaya, katkı
ve katılım sağlamaya çalışmaktayız. Bu bağlamda; ortak projeler
ürettiğimiz, özellikle sosyal amaçlı
projelerde gençlerimizin gönüllülük çerçevesinde görev aldığı Türk
Kızılayı Ankara Şubesi ile birlikte
siz değerli hemşehrilerimiz ve misafirlerimizle bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah hayırlara
vesile olur. Katkı ve katılım sağlayan emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi. Etkinlik; açılışa
katılan Derneğin Kurucular Kurulu
Üyesi ve Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, yine Dernek Yönetim
Kurulu Üyesi Türk Kızılayı Ankara
Şube Başkan Vekili Ahmet Erdoğan ve Dernek Başkanı Mehmet
Erkoç’un temsili kurdeleyi kesmesinin ardından misafirlere ikram
edilen aşure dağıtımı ve Türk Kızılayı temsilcisi Vedia Ulak’ın Ney
dinletisi ile devam etti.
n HABER MERKEZİ
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ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES
KULLANABİLEN
ELEMANLAR
* YETİŞTİRİLMEK
ÜZERE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.
MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
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

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58

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

ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ÇALIŞACAK ELEMAN
(Vardiyalı çalışamaya engeli olmayan)

* BAY PAKETLEME ELEMANI

ALINACAKTIR.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA
Tel : 0 332 345 28 59

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.
NOT: Servis ve yemek imkanları firmamız tarafından
karşılanacaktır.Tecrübeli, askerliğini yapmış kişiler tercih sebebidir.
Müracatlar şahsen firma adresine yapılacaktır.

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

İLAN
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ELEMAN ARANIYOR
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.

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

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

SATILIK
DAİRELER
Bosna Hersek

Mahallesi’nde
Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
3+1 daireler

0531 710
88 76

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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Hz. Mevlana’nın 811. doğum yıl dönümü münasebetiyle “4. Geleneksel Şerbet-i Veladet” programı gerçekleştirildi.Mevlana Müzesinde Gülbang
Duasının okunmasının ardından Tarihi Mengüç Caddesinde belediye, firma, dernek, vakıf gibi kuruluşlar tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu

‘Dünya için güven istiyoruz’
Hz. Mevlana’nın 811. doğum yıl
dönümü etkinlikleri kapsamında “4.
Geleneksel Şerbet-i Veladet” programı gerçekleştirildi. Uluslararası
Mevlana Vakfı tarafından gerçekleştirilen programa, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta,
Konya Valisi Yakup Canbolat, AK
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar ve protokol üyeleri
katıldı. Önce Mevlana Müzesinde
Mevlevi geleneği olan “Gülbang duası” okundu.Mevlana Müzesi ziyaretinin ardından Usta ve beraberindeki heyet tarihi Mengüç Caddesi’ne
yürüdü. Burada temsili şerbetçi başı
tarafından şerbet kazanının açılışı

ve şerbet ikramı yapıldı. Ardından
belediye, firma, dernek, vakıf gibi
kuruluşlar tarafından caddeye kurulan stantlarda, aşure, pilav, helva,
lokum gibi ikramlar dağıtıldı.
“HERKESİN HUZUR VE GÜVEN
İÇERİSİNDE YAŞADIĞI BİR
DÜNYAYA İHTİYACIMIZ VAR”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta açıklamalarda

bulundu. Usta, Hazreti Mevlana’nın
811. doğum yıl dönümü etkinliklerinin devam ettiğini, bu vesileyle Mevlana’nın öğretilerinin yeniden hatırlandığını söyledi. Etkinliklerde Hz.
Mevlana’nın insanlığa yaptığı önemli
çağrıların tekrar edildiğini belirten
Usta, “Şu anda dünyanın dört bir
yanında yaşanan zulümlere ve katliamlara bir son verilmesi gerektiğini,

çocukların, kadınların masum insanların öldürüldüğü savaşlara karşı
herkesin huzur ve güven içerisinde
yaşadığı bir dünyaya ihtiyacımızın
olduğunu söylüyoruz. Konya’dan,
yıllar önce Hazreti Mevlana’nın söylemiş olduğu gibi ‘Gel, ne olursan ol
yine de gel. Tövbeni bozsan da gel’
diye sesleniyoruz. Dünyada herkesin tanıdığı ve bildiği bir İslam âlimi

olan Hazreti Mevlana’nın, öğretisine
uygun olarak, bugün yaşanan insanlık dramlarına bir son verilmesi için
vesile olmasını diliyoruz. Barışımız,
güvenliğimiz, birlik ve beraberliğimiz için sadece kendi sınırlarımızda
değil, bütün dünyadaki mazlumların
huzur ve güvene ulaşabilmesi için
dua ediyoruz” diye konuştu.
n HÜSEYİN MENEKŞE

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL
BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karayolları 3 Bölge Müdürlüğü Trafik Güvenliği Başmühendisliği’nin ihtiyacı olan malzeme taşınması
işlerinde kullanılmak üzere kamyonet türü taşıt kiralanması hizmet alım işi hizmet alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2018/482547
1-İdarenin
a) Adresi
: HOROZLUHAN MAHALLESI ANKARA CADDESI NO:151 42300
SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322242700 - 3322356499
c) Elektronik Posta Adresi
: bol03@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 adet açık kasalı kamyonet kiralanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
: Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Hudutları
c) Süresi
: İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Horozluhan Mah.
Ankara Cad.No:151 Selçuklu/KONYA
b) Tarihi ve saati
: 10.10.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
K1 Taşıma Yetki Belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Personel taşınması, personel ve malzeme taşınması, malzeme taşınması, personel servis
hizmetleri kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 190 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 3.
Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği - Horozluhan Mah. Ankara Cad. No: 151 42300 Selçuklu / KONYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhaleler BaşmühendisliğiHorozluhan Mah. Ankara Cad.No:151 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın: 869992
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“Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Etkinlikleri’ sona erdi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Sahip olduğumuz muhteşem mirasın temel
omurgalarından biri olan mutfak kültürünü ve damak zevkini, günümüze yansıtan bu etkinlikler, 4. yaşında ve emin adımlarla büyüyor” dedi

Gastronominin kalbi Konya’da attı
Meram Belediyesinin, kültürümüzün en önemli saç ayaklarından
biri olan ‘Mutfak Kültürümüzün’
yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına organize ettiği en
önemli organizasyonlardan biri olan
‘Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak
Kültürü Günleri’ Konya’nın muhtelif yerlerinde 10 bin kişiye dağıtılan
özel ‘Aşure Çorbası’ ile son buldu.
Üç gün boyunca sadece Meram’a
değil bütün Konya’ya renkli ve unutulmaz anlar yaşatan organizasyon
Türkiye’nin gastronomi alanında
‘En’lerini buluşturdu.
“ŞOVLAR, STANTLAR,
SUNUMLAR, KONSERLER VE
YARIŞMALAR BÜYÜLEDİ!”
‘Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak
Kültürü Günleri’ Mevlana ve Ateşbaz Veli Hazretlerinin türbelerinde
okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen
dualarla başladı. Program, Ateşbaz-ı
Veli Türbesinin yanında oluşturulan alanda Konya Protokolünün de

katılımı ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından ‘Kazan Açma
Merasimi’ düzenlendi ve misafirlere kazanlarda pişirilen yemekler ve
aşure ikram edildi. Etkinlikler, öğleden sonra Dutlu Koruluğunda ve korulukta kurulan Selçuklu Otağı’nda
devam etti. Açılan ‘Türk Dünyası ve
Yedi Bölge Yedi Lezzet Stantları’ ile
‘Mutfak Avadanlıkları Sergisi’büyük
ilgi gördü. Sergiye katılan ve stantları gezen misafirler gerek Türk Dünyasının gerekse Türkiye’nin yedi
bölgesinden gelen katılımcıların lezzetlerini tatma ve şovlarını seyretme
imkanı buldu. Günün son programında ise ‘Konya Mutfağı Yöresel
Yemek Yarışması’ gerçekleştirildi.
Organizasyonun en çok ilgi çeken bu
bölümünde katılımcılar ‘En iyi’ olabilmek adına ter döktüler.
“AŞÇI DEDE MUTFAK GÜNLERİ
BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK”
Büyük ilgi gören ilk günün ardından ikinci günde renkli görüntü-

Konya ve Meram’a üç gün boyunca renkli, unutulmayacak ve festival tadında günler yaşatan
“Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Etkinlikleri’ 10 bin kişilik aşure dağıtımı ile son buldu.

lere sahne oldu. ‘Ateşbaz Veli Aşçı
Dede Mutfak Kültürü Günleri’ etkinlikleri, yemek kültürünün, insanlar,
toplumlar ve uluslar arasında güçlü
bağlar kurduğunun en önemli göstergelerinden biri oldu. İkinci gün,
Türk Dünyasından gelen misafirlerin, ‘Gastro Şovları’ ile başladı. Büyük beğeni toplayan şovlarda Türk
Dünyası lezzetleri ve şeflerin şovları
büyük alkış aldı. İkinci gün öğleden
sonra sahne alan Gürkan Şef şovuy-

la izleyenleri adeta büyüledi. Meram
Belediye Başkanı Fatma Toru’nun
da izlediği programda katılımcılar,
lezzetlerden tatma fırsatı buldu.
Gürkan Şef’in şovundan sonra Şef
Ömür Akkor’un sunumuyla ‘Selçuklu Dönemi Mutfak Sanatları’ sunumu gerçekleştirildi. Sadece Konya
mutfak kültürünün değil bugünün
tüm Anadolu mutfağının temelini
oluşturan Selçuklu Mutfağı ile ilgili
bu renkli sunumda katılımcılardan

İHH ekibi Endonezya yolunda
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda dün meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından
oluşan tsunamide ölenlerin sayısı
384’e yükseldi.
İHH Acil Yardım Ekibi bölgeye
ulaşmak için yola çıktı. Endonezya
Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB)
Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho,
adanın Orta Sulawesi eyaletinde
meydana gelen depremde ölenlerin sayısının 384’e yükseldiğini
belirtti.
Bölgede elektrik ve internet
hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişimde problemler yaşanmaktadır. BNPB bölgede bin 400 kişilik
arama kurtarma ekibiyle bölgede
çalışma yürütüyor.
Palu’da yüzlerce kişinin yaralandığı, binlerce evin büyük hasar
gördüğü ve yıkıldığı bilgisi paylaşılıyor. Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı’nın uçuş pistinin bir
kısmı da depremde hasar gördü.
Bundan dolayı bölgeye sadece uygun küçük boyutlu uçakların inebileceği açıklandı.
Ülkede diğer bölgelere ulaşmakta problemler yaşanıyor. Diğer
bölgelerdeki durumla birlikte çok
daha büyük kayıpların yaşanabileceği bildirildi. Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda

yerin 10 kilometre derinliğinde
dün meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Paulo kentlerini 3 metre
yüksekliğe kadar tsunami dalgaları
vurmuştu.

İHH ACİL YARDIM EKİBİ
BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Dün Endonezya’yı vuran depremin ardından bazı bölgelerde
tsunami oluştu. Hem deprem hem
de tsunami etkisiyle şu ana kadar

384 kişi yaşamını yitirdi.
İHH İnsani Yardım Vakfı haberi alır almaz kriz toplantısı yaparak
ilk etapta 5 kişiden oluşan İHH Acil
Yardım Ekibini bölgeye gönderdi.
n HABER MERKEZİ

Bozkır Dereliler Derneği’nden gazilere ziyaret
Bozkır Dereliler Eğitim Kültür
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği ve Bozkır Çevresi Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu
Üyeleri,Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman
Ege’yi ziyaret etti.
Bozkır Dereliler Derneği Başkanı ve BOZ-FED Yönetim Kurulu
üyesi Ali Cankurt ziyaret esnasında yapmış olduğu konuşmada
; her zaman şehit ailelerimizin ve
gazilerimizin yanlarında olduklarını, şehitlerimize ve gazilerimize
minnettar olduklarını, bu vatan bu
millet bu bayrak için bedel ödeyen
kahramanlara teşekkür ettiklerini
dile getirerek şehitlerimize Allahtan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık dileklerinde bulundu.
Dernek Başkanı Süleyman
Ege ise ziyaretten dolayı duyduğu
memnuniyeti ifade ederek Bozkır
heyetine teşekkürlerini sundu.Ziyaret günü anısına çekilen hatıra
fotoğrafı ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

büyük beğeni topladı. 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. Meram Belediye
Başkanı Fatma Toru’nun da katıldığı
ödül töreninde heyecan ve mutluluk
bir aradaydı. Başkan Fatma Toru tören sonrasında yaptığı açıklamada
etkinliklerin paydaşlarından Tüm
Restoranlar ve Turizmciler Derneği
(TÜRES) ve Genel Başkanı Ramazan
Bingöl’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Toru ayrıca, amaçlarının
Ateşbaz Veli’nin mutfağını dünyaya
tanıtmak olduğunu söyleyerek “Bu
noktada düzenlenen organizasyona katılan şeflere, jüriye ve organizasyonun başarısında emeği olan
ekibime teşekkür ediyorum. Sahne
önündekiler kadar sahne arkasındakilerde büyük bir takdiri hak etti.

Ciddi anlamda ter döktüler. Bu sebeple her birine şükran borçluyuz.
‘Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak
Günleri’ 4 yaşını tamamladı. Emin
adımlarla büyüyor. Doğruyu yakalayarak, çok daha güzel ve sürdürülebilir bir şekilde nice yaşlar yaşamayı
ve yaşatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
ETKİNLİKLER BİR İLK OLAN ‘TÜRK
DÜNYASI AŞURESİ’ İLE SON BULDU
Konya’nın Gastronomi Turizmini geliştirmek adına en önemli organizasyon olan ‘Ateşbaz Veli Aşçı
Dede Mutfak Kültürü Günleri’ Konya’nın çeşitli bölgelerinde dağıtılan
‘Aşure Çorbası’ ile son buldu. 10 bin
kişiye dağıtılan aşure için ayrıca bu
yıl Türkiye’de bir ilk gerçekleştirildi.
Çorbaya Türk Dünyasından getirilen
ürünler katılarak ‘İlk Türk Dünyası
Aşuresi’ yapıldı. ‘Türk Dünyası Aşure’si vatandaşlara bizzat Meram Belediye Başkanı Fatma Toru tarafından ikram edildi. n HABER MERKEZİ

MEVKA, savunma
sanayine destek veriyor

Mevlana Kalkınma Ajansı, ülkemizde milli savunma sanayinin
geliştirilmesi ve yerli tedarikçi oranının artırılması amacı ile Konya
Sanayi Odası ve Savunma Sanayi
Başkanlığı tarafından 2–3 Ekim
2018 tarihleri arasında Selçuklu
Kongre Merkezi’nde düzenlenecek
Konya 3. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri’ne katılım
sağlayacak. Ajans olarak katılacakları zirve ile ilgili açıklamalarda
bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Savaş Ülger,
“Dünya üzerindeki askeri harcamalara baktığımızda bu harcamaların gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Bu bağlamda GSYİH’nın
yüzde 2,2 sini askeri harcamaya
ayırmakta olan ülkemiz, savunma sanayi ihracatı yapan ülkeler
arasında Dünya’da 16. ve ithalat
rakamlarıyla da 6. sırada yer almaktadır. Şehrimizin, ülkemizin
savunma sanayine verdiği katkıya
baktığımızda ise 35 Milyon Dolarlık ihracatıyla Ankara, İstanbul, Eskişehir ve İzmir’den sonra 5. sırada
yer aldığını görmekteyiz. Savunma
Sanayine entegre olmaya hazır ve
istekli, yıllık 450-500 bin av tüfeği
üretim kapasitesi, 3000 kişiye yakın işgücü ve makine-ekipman donanımıyla, Huğlu-Üzümlü Bölgesi,
bu noktada büyük potansiyel teşkil
etmektedir. Ajans olarak, Huğlu
ve Üzümlü Bölgesi için hazırlanan
Saha Araştırma Raporları’nda bölgede yaşanan sorunları ve bu sorunların çözüm önerilerini ortaya
koyarak başladığımız çalışmalarımızı, bu bölgede faaliyet gösteren
KOBİ’lerimizin savunma sanayine
entegrasyonu kapsamında sürdürüyoruz. Ajans olarak, bugüne
kadar mali ve teknik destek prog-

ramlarımız vasıtasıyla toplam 38
projeye 13 Milyon TL destek sağlayarak bölgede 27 Milyon TL’lik bir
yatırımı harekete geçirmiş durumdayız. 2018 yılında ilan ettiğimiz
Odak Sektörler Mali Destek Programımız kapsamında savunma
sanayine yönelik olarak ajansımıza
sunulan projelere destek sağlayarak polimer kompozit silah parçaları, askeri tip uzaktan kumanda
paneli ve sensörü, iki farklı av tüfeğinin yivli silaha dönüştürülmesi,
zırhlı mobil yakıt tankı, askeri araçlar için kurtarma ve çekme vinci,
bomba atar, MPT 76, MPT 55 ve
makineli tabanca üretimine yönelik Ar-Ge laboratuarı ile mastar
merkezi, Milli Piyade Tüfeği parçaları için Ar-Ge laboratuarı, AR15
tüfeği üretimi, Milli Piyade Tüfeği
parça üretimi, yakın muharebe
silahı geliştirilmesi, silah kalite ve
ölçü kontrol altyapısı, av tüfeklerin
enjektör sistemi için Ar-Ge çalışması, Savunma sanayi için plastik parça, MPT 76, MPT 55, MP 5
vb. silahların mekanizma taşıyıcı
gövdesi, el kundağı, alt/üst gövde
ve arpacık hamili gibi ürün ve çıktıların elde edilmesini amaçladık.
Konya 3. Savunma Sanayi Zirvesi
ve Tedarikçi Günleri’ne katılarak
savunma sanayine yönelik yapmış
olduğumuz çalışmaları ve şehrimizin bu alandaki potansiyelini
yakından tanıtarak şehrimize yeni
yatırımcılar çekmeyi hedefledik.
Ajans olarak, şehrimizin savunma
sanayine bugüne kadar vermiş olduğumuz desteğin bundan sonra
da devam edeceğini özellikle ifade
ediyor, paydaşlarımızı standımızı
ziyaret etmeye davet ediyorum”
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Üniversite öğrencileri Akşehir’i gezdi

Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü (SÜNHAM)
tarafından Akşehir Belediyesinin
katkılarıyla öğrenciler için tanıtım
gezisi düzenlendi. Akşehir’de bulunan fakülte ve yüksekokullara
kayıt yaptıran öğrencilere şehri tanıtmak amacıyla düzenlenen Ak-

şehir ve Nasreddin Hoca Tanıtım
Gezisi’ne 200’den fazla öğrenci
katıldı Nasreddin Hoca Meydanı’nda bir araya gelen öğrencilere,
Nasreddin Hoca Türbesi, sağlıklaştırma çalışmaları yapılan Akşehir
sokakları, Arasta, Seyyid Mahmud
Hayrani Türbesi gibi şehrin tarihi
dokusunu oluşturan mekanlar ta-

‘Eğitimin sorunları
giderek artıyor’

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan
Yıldırım, 81 il ziyaretleri çerçevesinde Konya’ya gelerek Eğitim-İş
Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş
Yiğit ve yönetim kurulu üyelerini
sendika binasında ziyaret ederek,
Konya’daki milli eğitimin sorunları
hakkında bilgi aldı.
Burada bir değerlendirme
yapan Eğitim-İş Genel Başkanı
Orhan Yıldırım eğitimin sorunlarının çözümü yerine giderek arttığını görüyoruz diyerek, “Eğitim-İş
Sendikası olarak 81ilimize ziyaretlerimiz sürüyor. Bu anlamda
Konya şubemize ziyarete geldik.
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığının almış olduğu kararlar sonrasında bunun Türkiye ve Konya’daki
eğitim sistemine yansımalarını,
olumsuzluklarını not olarak bakanlığa iletiyoruz. Yeni eğitim-öğretim
yılında geçmişte yaşanan sorunlar
ve alınan kararlar sonrası sorunların çözümü noktasında henüz bir
adımın atılmadığını gördük. Aksine sorunlar giderek artıyor. Liseye
geçiş sınavı sistemindeki yanlıştan
dolayı öğrenciler mağdur duruma
düştü. Hiçbir yeri talep etmeyen
öğrencileri meslek liseleri ve İmam
Hatip Liselerine yerleştirilirken,
çoğu öğrenciler ise evinden uzak
okullara yerleştirildi. Tüm bunlara
rağmen 3 binin üzerinde öğrenci
Türkiye’de meslek lisesi ve İmam
Hatip liselerini tercih etmediği
halde sistem otomatik olarak boş
olan okullara yerleştirdi. Normalde 30 öğrenci olması gereken sınıf
mevcudu 45-50 sayısına ulaştı.
Bu durum öğrencilerin iyi bir eğitim alması noktasında 2018-2019
eğitim-öğretim dönemi iyi bir yıl

olmayacağını gösteriyor.” dedi.
Ekonomik krizin milli eğitim çalışanlarını olumsuz etkilendiğine
dikkat çeken Orhan Yıldırım, “Ülkemiz ekonomik anlamda iyi değildir. TL karşısında yabancı para
birimleri üç katına çıkarak ekonomiyi alt üst etti. Bu ekonomik
krizden eğitim çalışanları, memur,
hizmetlilerin, üniversitede çalışan akademik personelin tamamı
yüksek oranda olumsuz etkilendi.
Gıda’dan aklınıza gelebilecek her
türlü eşyaya, ulaşıma gelmiş olan
zamlar nedeniyle artık çalışanların
dayanma sınırı ortadan kalkmıştır.
Gelirleri yarı yarıya düşmüştür. Bu
yüzden Sayın Milli Eğitim Bakanı
ve Maliye bakanını Konya’dan uyarıyoruz. Ocak ayını beklemeden artış oranları yeniden düzenlenerek
bir an önce tüm çalışanların zararları karşılanmalıdır. Milli Eğitim
Bakanı sık sık güzel sözlerle her
şeyin iyi olacağını söylüyor. Ancak
okullar açıldı. Hala sorunlar devam
ediyor. Hala kitapların dağıtılmadığı haberleri geliyor. Halbuki okulların açılacağı tarih ve kitap dağıtılacak öğrenci sayısı bellidir. Eğitim
ve öğretim yılı başlamasına rağmen buna benzer sorunlar devam
ediyor. Konya’da eğitimle ilgili yapılacak olanlarla alınacak kararlarla
ilgili sendikalardan görüş ve fikir
almalıdır. Sorunların çözümünde
de birlikte hareket etmelidir. Aksi
takdirde alının yanlış kararlar ve
uygulamalardan dolayı kendileri
zora düşer. Alınan her yanlış karar
karşısında sendikamızı hukuken
ve demokratik olarak karşısında
bulacaktır.” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Eşeğe çarpan motosiklet
sürücüsü yaralandı

Beyşehir ilçesinde, seyir halindeyken yola çıkan eşeğe çarpan
motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mevlüt İnce
idaresindeki plakasız motosiklet,
seyir halinde iken Kayabaşı Mahallesi yakınlarında yola aniden çıkan

eşeğe çarptı. Kazada çarpmanın
şiddetiyle sürücü yaralandı. Sürücü Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralının
hayati tehlikesinin bulunmadığı
öğrenildi. Olay yerinde ölen eşek
yoldan kaldırıldı. n AA

nıtıldı. Daha sonra Takkasızlar Konağı’nda öğrencilere Akşehir Belediyesi tarafından köfte ve ayran
ikramında bulunuldu. Seyyid Hacı
Kureyş Dergahı Araştırma, Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğince geleneksel Seyyid
Mahmud Hayrani Türbesi ziyaret
edildi. n AA

Tophane Nargile Kafe hizmete açıldı
Konya’nın tanınmış işletmecilerinden Deniz Sarı ve Halit Koç tarafından
yeni bir konsept ile Konyalılara sıra
dışı bir hizmet vermeyi amaçlayan
TOPHANE SEMAVİ nargile kafe düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cumartesi akşamı yapılan açılış törenine
Konya’nın tanınmış işadamlarının yanı
sıra, siyaset ve spor hayatının bilindik
yüzleri basın mensupları katıldı. Dualar eşliğinde açılan TOPHANE SEMAVİ nargile kafe mekan içi değişik konsepti. Güleryüzlü çalışanları ve hizmet
kalitesi ile Konya’da sektörünün öncüsü olmaya en güçlü aday. Şık bahçesi
ferah iç mekanı ve huzur veren atmosferi ile misafirlerini ağırlamaya hazırlanan TOPHANE SEMAVİ nargile kafe
her damak tadına uyan mutfağı ile de
davetlilerinden tam not aldı. TOPHANE SEMAVİ nargile kafe Nalçacı caddesi GAZNET enerji arkasındaki 3 katlı
binası ile Konyalılara hizmet verecek.
n HABER MERKEZİ

KONSİAD Konya Şube Başkanı Aydın, bankalar tarafından 100 milyon TL üzerinde borçlu firmalara sağlanan ‘Finansal Yeniden Yapılandırma’ imkanının, orta ve küçük ölçekli firmalara da sağlanmasını istedi

‘Finansal Yeniden
Yapılandırma’ şart!
“KOBİ’ler, ekonominin kalbini
besleyen damarlardır” diyen KONSİAD Konya Şube Başkanı Aydın,
bankalar tarafından 100 milyon TL
üzerinde borçlu firmalara sağlanan
‘Finansal Yeniden Yapılandırma’
imkanının, orta ve küçük ölçekli firmalara da sağlanmasını istedi.
Bankaların 100 milyon TL üzerinde borçlu firmalara sağlayacağı
‘Finansal Yeniden Yapılandırma’
imkanını yazılı bir açıklama ile değerlendiren KONSİAD Konya Şube
Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, bu
uygulamaya KOBİ’lerinde dahil edilmesi gerektiğini söyledi.
Açıklamasında KOBİ’leri makro
ekonomiyi besleyen kılcal damarlara benzeten KONSİAD Konya Şube
Başkanı Aydın; “Böyle bir uygulamada KOBİ’ler görmezden gelinemez. Banka borç yapılandırmasında
büyük firmalara tanınan başvuru
imkanı, 100 milyon TL altı borçlu
orta ve küçük ölçekli firmalara da
sağlanmalı. Bankaların KOBİ’lerin
borçlarını da yapılandırmaya almaları, onlara soluklanacakları yeni bir
alan oluşturacaktır” diye görüş belirtti.
Aydın KOBİ’lerin neden bu sü-

Hasan Hüseyin Aydın

rece dahil edilmesiyle ilgili şunları
söyledi; “Makro ekonomi ve büyük
firmaları besleyen ve en az onlar
kadar sürdürülebilirlik ihtiyacı olan
firmalar, orta ve küçük ölçekli fir-

malardır. KOBİ’lerin görmezden
gelinmesi demek, makro ekonomi
için alınan önlemlerin yarım kalması
demektir. Hükümetimizin ve yetkili kurumların bu konuda çalışma

yaptıklarını biliyor ve yakınen takip
ediyoruz. KONSİAD olarak bizim talebimiz, bu konuda alınacak tedbirlerin süratle hayata geçirilmesidir.
Çünkü biz biliyoruz ki, KOBİ’ler ekonominin kalbini besleyen damarlar
gibidir. Bu nedenle de ihmale gelmez. Borçlarını düzenli ödeyen, ancak ekonomik manipülasyon sonucu sıkıntıya giren şirketlere destek
olunmalı.
KOBİ’lerin borçlarının yapılandırması, bankaların yeniden kredi
verebilir, büyümeyi destekleyebilir
hale gelmeleri için de önem taşıyor.”
Açıklamasında orta ve küçük ölçekli firmaların, büyük firmalardan
daha yüksek faizle kredi kullandıklarını hatırlatan Başkan Aydın; teminatta daha zorlu bir sürece tabi
olan KOBİ’lerin sıkıntılarının çözülmesinin oluşturacağı etkinin büyük
olacağını belirterek; “Bu bağlamda
bankalara büyük sorumluluk ve görev düşüyor. Firmalar elini taşın altına koyarken, bankaların da bu süreci iyi yönetmeleri, yaşadığımız süreci
aşmak için önem taşımaktadır” diye
görüş belirtti.
n HABER MERKEZİ

Atık pil toplayan okula masa tenisi ödülü
Seydişehir Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları (TAP) Derneği arasında yapılan
protokol doğrultusunda düzenlenen
atık pil toplama kampanyasında
Seydişehir birincisi olan Yaylacık
İlkokulu’nun ödülünü Belediye Başkanı Mehmet Tutal verdi.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal,
atık pil toplama kampanyasında birinci olan Yaylacık İlkokulunun hediyesi olan masa tenisi takımını Okul
Müdürü Hüseyin Ali Çakıcı’ya teslim
etti. Öğretmen ve öğrencilerle de bir
süre sohbet eden Başkan Tutal, okul
yöneticileri ve öğrencilerini, çevreye
karşı duyarlılıklarından ve aldıkları
ödülden dolayı kutladı.
Tabiatı en fazla etkileyen ve kirleten maddelerin piller olduğunu
kaydeden Başkan Tutal; piller toprağa atıldığı zaman toprakta çürümüyor. Kirletiyor ve içilecek olan sularımızı zehirliyor. Bunun için çevreye
duyarlı olmak lazım. Taşınabilir Pil

Üreticileri Derneğimiz ile birlikte bir
çalışma yaptık. Bu kampanyamızda
siz Seydişehir’de bulunan okullarımızdan daha çok 300 kilogram pil
topladınız. Yani bu topladığınız pilleri Yaylacık tarlalarına atsaydınız
tarlalarınızı zehirlerdi. Bunu engellediniz ve birinci oldunuz. Sizi tebrik
ediyorum. Bu tür çevre bilincinizi
devam ettirmenizi istiyorum “dedi.
Kendisinin de bir köyde yetiş-

tiğini ifade eden Belediye Başkanı
Mehmet Tutal; şu an Belediye Başkanıyım. İnsanoğlu çalıştığı zaman
ister Mesudiye’de öğrenci olsun,
ister Yaylacıkta olsun, isterse Merkez İlkokulu veya Mahmut Esat ‘ta
öğrenci olsun değişmez. Arzu ettiğiz
zaman, çalıştığız zaman yapamayacağınız bir şey yoktur. Çok çalışmamız gerekiyor. Buradan da başarılı
olunur, Yaylacıktan çıkmış üniver-

site hocalarımız var. Herkes hayvan
otlatabilir ama herkes profesör, uçak
mühendisi, öğretmen, belediye başkanı olamaz. Son günlerde Türkiye
üzerinde oyunlar oynanıyor. Ciddi
anlamda sıkıntılar var. Bu oyunları
biz çalışmakla bozarız. Biz ne kadar çok çalışırsak o kadar güçlü, o
kadar zengin oluruz. Biz kimseye
karşı boyun eğmeyiz. Şu anda şükür
ülkemiz güçlü. Siz şehirdeki çocuklarımızdan daha çok çalışıyorsunuz,
anne ve babalarınıza yardımcı oluyorsunuz. Derslerimize çok çalışacağız ve ülkemizi kalkındıracağız.
Allah ‘ın bir sıfatı var ki çok önemli
Allah çalışana çalıştığının karşılığını verir. Dünyada çalışan dünyada
çalıştığının karşılığını alır. Türkiye
çalışırsa, Türk gençleri çalışırsa karşılığını alırız” dedi.
Başkan Tutal, daha sonra çocuklarla birlikte günü anısına hatıra
fotoğrafı çekilerek çeşitli hediyeler
dağıttı. n HABER MERKEZİ

HABER
Büyük milletler lisanın (siz dil
diyebilirsiniz) köküne bakmaz.
Başka dillerden kelimeler gelir
veya başka dillere bizden kelimeler gider. Öztürkçe olarak 1930’lu
yıllarda tatbik edilen ve Güneş Dil
teorisi denen ecnebi birinin müdahalesiyle kısmen kurtarabildiğimiz
Türkçemiz, o yıllardaki tatbik edilen
korkunç katliamının yaraları halen
mevcudiyetini devam ettirmektedir. Türk milleti dinamik ve diri olduğundan “fatih” hususiyeti vardır.
Ancak lisan bakımından Arapça
kadar zengin değildir.
Şuurlu atalarımız bunun farkına
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vararak Arapçadan binlerce kelime
alarak güzel Türkçemizi zenginleştirmişlerdir. Ehemmiyetine (siz
“önemine” diyebilirsiniz) binaen
diyebilirim ki, 1930’da Türkçemize
tatbik edilen korkunç katliama rağmen yani yabancı kelime iddiasıyla
Arapça-Farsça kelimelerin atılmasına matuf çalışmaya rağmen günümüzde kullanmakta olduğumuz kelimelerin en az yüzde 50’si Arapça
kökenlidir.
ŞUNU UNUTMAMAK LAZIMDIR; “Fethedilmiş” kelimeler vardır
ve bunların kökenleri Türkçe değilse bile milletimiz bunları kullana

LİSAN
kullana Türkçeleştirrihle eşleştirenler varsa
miştir.
onlar varsın gitsin 250
Netice olarak biz
kelimeyle oyunda oymilletçe cihan devnaşta olsunlar.
letler kurmuş bir
BİZ TÜRK MİLLEiradenin halefi mevTİNE MENSUBUZ VE
kiindeyiz ve “tangırtılı
CİHANŞUMÜL
BİR
ve tungurtulu” keliMİRASIN TEMSİLCİmelerle iktifa edeme- DOÇ. DR. ÖMER AKDAĞ LERİYİZ.
haber@konyayenigun.com
yiz. Kendini köksüz
Zira biz içine kapaolarak görenler varsa
nan, pasif olan, yönetiyani kuruluş ve tarihe çıkış noktası len, güdülen ve batının peyki olmaolarak Cumhuriyet’in kurulduğu ta- yı kabullenmiş bir topluluk olmayı

Ekonomist Dergisi, Anadolu’nun En Büyük 500 Listesi’ni yayınladı. Birinci sıradaki şirketin cirosu 5 milyar 89 milyon 761
bin 269 TL olurken, 500’üncü şirketin cirosu ise 157 milyon 395 bin 787 TL oldu. Konya’dan 20 firma listede yer aldı

Anadolu 500’de
20 Konyalı yeraldı
Ekonomist Dergisi tarafından
Anadolu 500 Listesi yayınlandı.
2017 yılı verileri baz alınarak açıklanan Anadolu’nun En Büyük 500
Listesi’nde Konya’dan 20 firma yer
aldı. Erser Grup Tarım Ürünleri,
Adese Alışveriş Merkezleri, TÜMOSAN Motor, Aydınlar Yedek Parça,
Ova Un, Helvacızade Gıda, Gitaş
Gıda, Enka Süt, Akova Süt, Kombassan Kağıt Matbaa, Hekimoğlu
Un, Altınapa Değirmencilik, Safa
Tarım, Golda Gıda, RTM Tarım
Kimya Sanayi, Büyükhekimoğulları
Gıda Sanayi, Selva Gıda, Kompen
PVC, Çöğenler Yemcilik listede yer
alarak Konya’nın gururu oldu.
Ekonomist dergisinde haber
olarak yer verilen araştırmada çalışmanın İstanbul, Ankara ve İzmir
merkezli şirketleri kapsamadığı belirtilerek, “Anadolu 500’ün toplam
cirosu 2017’de nominal yüzde 31,9,
reel olarak ise yüzde 19 artış gösterdi. Bu büyüme istihdamı da olumlu
etkiledi. Anadolu 500’ün istihdamı
2017 yılında yüzde 22,2 yükseldi.
Ancak ihracattaki performans zayıf
kaldı ve 5,1 düşüş gösterdi. Buna
karşılık kârlılıktaki artış sürdü ve
Anadolu 500’ün toplam kârı yüzde
18,5 arttı” denildi.
Anadolu 500’deki şirketlerin
toplam cirosunun 2017 yılında
yüzde 31,9 artışla 263,7 milyar TL
olarak gerçekleştirildi. Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla deflatörü kullanılarak
enflasyon etkisi arındırıldığında ise
2017’de toplam ciroda reel yüzde
19 artış olduğu hesaplandığına vurgu yapıldı.
ARAŞTIRMA NASIL YAPILIYOR
Anadolu’nun en büyük şirket-

leri araştırmasının 2004 yılında
250 şirketle başlatıldığı da belirtildi. Anadolu ekonomisindeki gelişme ve artan katılım nedeniyle
2010’dan itibaren şirket sayısının
500’e çıkarıldığı bildirildi. Anadolu
500’e giren birinci sıradaki şirketin
cirosu 5 milyar 89 milyon 761 bin
269 TL olurken, 500’üncü şirketin

cirosu ise 157 milyon 395 bin 787
TL oldu.
ANADOLU’NUN EN BÜYÜK 500
ŞIRKETI LISTESI’NDE YER ALAN
KONYALI FIRMALARLAR;
1-9. Sırada Konya Şeker A.Ş.
2- 38. Sırada Erser Grup Tarım
Ürünleri
3- 71. Sırada Adese Alışveriş

Merkezleri
4- 133. Sırada TÜMOSAN Motor
5- 162. Sırada Aydınlar Yedek
Parça
6-183. Sırada Ova Un
7- 197. Sırada Helvacızade Gıda
8-235. Sırada Gitaş Gıda
9- 263. Sırada Enka Süt
10- 266. Sırada Akova Süt
11- 272. Sırada Kombassan Kağıt Matbaa
12- 296. Sırada Hekimoğlu Un
13- 321. Sırada Altınapa Değirmencilik
14- 347. Sırada Safa Tarım
15- 358. Sırada Golda Gıda
16- 367. Sırada RTM Tarım
Kimya Sanayi
17- 389. Sırada Büyükhekimoğulları Gıda Sanayi
18- 413. Sırada Selva Gıda
19- 449. Sırada Kompen PVC
20- 478. Sırada Çöğenler Yemcilik
n SAMİ KAYALAR

Uzluk, vefatının 44. yıldönümünde anıldı
Türkiye Anıtlar Derneği Kurucu
Genel Başkanlarından Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk, vefatının 44. Yıldönümünde mezarı başında anıldı.
Hatim dualarının okunmasının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Fikir ve Sanat Adamları
Derneği ve Selçuklu Araştırmaları
Merkezinin ortaklaşa düzenlediği
Yaşayan Konya Hafızası İkindi Sohbetlerinde“Feridun Nafiz Uzluk ve
Uzluk Ailesi” başlıklı konferans verildi. Konuşmacı olarak Kırıkkale
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Farsça Mütercim Tercümanlık ABD
Dr. Öğretim Üyesi Yakup Şafak ve
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet
Acıduman katıldı. Türkiye Anıtlar
Derneği Genel Başkanı Selçuk Önal,
Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk’un tarih üzerine önemli çalışmalara imza
attığını vurgulayarak sözlerine şu
şekilde devam etti: “Türkiye Anıtlar Derneği Genel Başkanlığını 23
yıl yapmış, Prof. Dr. Feridun Nafiz
Uzluk 44. Yıldönümünü rahmet ve
minnetle anıyoruz. Feridun Bey,
1951 yılında ittifakla genel başkanlığa seçilir. Çalışma sahası olarak
müthiş bir performans gösterdiği
için genel başkanlığa seçilmiştir.
5 sene sonraki olağan genel kurul
toplantısında, genel başkana altın
madalya önerisi oluyor. Feridun
Bey’in ayrıca Tıp Tarihi ve Selçuklu
Tarihi üzerine de önemli çalışmaları olmuştur” Kırıkkale Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Farsça Mü-

tercim Tercümanlık ABD Dr. Öğretim Üyesi Yakup Şafak, Feridun
Nafiz Uzluk’un mektup ve notlarından hayatıyla ilgili bilgiler verdi.
Şafak, Uzluk’un Aksaray Sıtma Mücadele Şubesi’nde üç yıl çalıştığını,
burada gösterdiği başarı dolayısıyla

Selçuk Önal

Sağlık Bakanlığı tarafından takdirnâme ile ödüllendirildiğini söyledi.
Prof.Dr. Ahmet Acıduman ise “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp
Tarihi Enstitüsünün kurucusu olan
Prof. Dr. Nafiz Uzluk’un öğrenciliği döneminden başlayarak tıp, tıp

Yakup Şafak

tarihi, Türk dili, Mevlevîlik gibi çeşitli konularda hayatı boyunca çok
sayıda eser verdiğini, üniversite
kütüphanesinin oluşturulmasında
büyük çaba gösterdiğini söyledi.
Acıduman geçen sene Sivas’ta düzenlenen 13.Türk Tıp Tarihi Kongresi’nde sunduğu tebliğini ele aldı:
Uzluk, 1924 yılında Konya Babalık
gazetesinin Bibliyografya köşesinde Dr. Rıza Nur’un Türk Tarihi adlı
eserini tanıttığı yazısına koyduğu
dipnotta, kitabın yazarını eserde yer
alan İbn-i Sînâ resminin kaynağını
göstermediği için açık bir şekilde
eleştirmektedir. Feridun Nafiz Uzluk 1937 yılında Hasan Âli Yücel
tarafından yayınlanan ‘Bir Türk
Hekimi ve Tıbba Dair Manzum Bir
Eseri ‘adlı kitabın eleştirisini yaptığı
yazısında tarih/tıp tarihi metodolojisi açısından önemli bilgiler vermektedir” ifadelerini kullandı.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Ahmet Acıduman

reddediyoruz.
Biz milletçe herkesi en az bizim
kadar haysiyetli ve şerefli olduğunu kabul eden bir zihni hassasiyete
sahibiz ve muhataplarımızdan da
aynı hassasiyeti bekliyoruz.
Biz güdülmeyi reddediyoruz
gütmeyi de.
Biz asimile olmayı kabul etmiyoruz asimile etmeyi de.
Biz propaganda yapmıyoruz ve
yapmayız da.
Biz ilhamımızı sevgili peygamberimizden alan millet olarak tebliğ
yaparız ve yapıyoruz.
Atalarımızın kullandığı lisanı
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kullanmayı tercih ederiz. Biz biliriz
ki, dil sadece anlık iletişimi temin
etmez. Dil aynı zamanda bize, maziden hatıra ve irfan getirir. Yani
dünden bugüne lisan vasıtasıyla
intikal eden irfan ve kültür vasıtasıyla milletçe birliğimizi muhafaza
ederiz. Birlik ve beraberliği muhafaza ederek istikbale emin adımlarla
ilerleriz.
“Olanak” ve “olasılık” gibi köksüz kelimelerle lisanımız muhafaza
edilemeyeceği gibi mevcut imkânlarımızı da kaybederiz.
Dil bir milletin varlık sebebidir.
Dil kaybedilirse nesiller yok olur.

BİR EYLÜL GÜZELLEMESİ
Ömrümden ekDevrik cümlelesilen şu yaz vaktinin
rin, -mişli zamanların
sonuna bir gönül seaklımdan çıkmayışırinliği gibi gelen eylüle
dır eylül. Hani benim
yazmalıydım bu yazıyı.
şehrin
duvarlarını
Böylelikle ilk cümlekâğıt diye gördüğüm,
min sonuna bir ihtiyaç
ebru diye gelincikleri
eki iliştirmeyi eksik etmenekşeleri sevdiğim,
medim. Zira eylül en
hat diye annemin elleAYŞE YILMAZ
sevdiğim mevsimin
rini öptüğüm zamanaysehumayilmaz@hotmail.com
muştusu, ben geldim
lar. Bu güzellikleri ve
deyişi, kapı çalışıdır.
daha nicelerini en çok
Bu ziyareti bardakta çabucak soğu- eylülde hatırlayışım, bu ayı daha
yan çay, omzumda Selanik ilmekli çok sevişime sebeptir hep. Geldiği
bir şal, sandıktan çıkardığım örgü vakit uzunca şiirler yazmayı artık bıçoraplar ile karşılamak, yine öyle raktığım, benden çok evvel yazılmış
uğurlamak olmaz. İlle de birkaç ke- olan şiirlerin satır aralarına cümleler
lam etmeli.
bıraktığım kitaplarımın soluklanma
Şu katar katar giden kuşlara yerlerine kuru yapraklar sakladığım
üzülmeli meselâ. Babama sormuş- aydır eylül.
tum küçükken, niye giderler diye.
Bu vakitten sonra, evvel buYerli değiller, kızım demişti. Şimdi hur-u meryemler çıkar sokaklara,
giderler ama yeniden gelirler… sonra erkence açmış kasım çiçekleBöylelikle kuşların evi olmamasına ri, çuhalar, nergisler ve şebboylar…
üzülmeyi akıl etmiştim ilk kez. Hep- En çok böyle cümlelerin sonuna eksinin evimize sığabilme ihtimalini lemeyi severim üç noktayı. Bilirim
hiç değilse bir kere düşünmüştüm. daha niceleri vardır yazabileceğim
Her eylül, gelişi bu anıların yâ- ve okuyucunun bilebileceği. Ve bu
dıdır bana şimdi. Günlerin kısalışı, ayın bana bilinen her aydan daha
yaprakların baş üstünden inip aya- güzel geldiği gerçeği.
kaltına serilişi, bu mevsime bir kez
Böylece bitiriyorum eylüle olan
daha kavuşabilecek miyim diye aklı- güzellememi. Ne kadar yazarsam
ma sevimsiz soruların gelişi…
yazayım eksik kalacağım bilinciyle.

Öğrencilere beslenmenin
önemi uygulamalı anlatıldı

Konya’da 3-6 yaş arası çocuklara kahvaltı alışkanlığı kazandırmak için başlatılan sağlıklı beslenme projesi kapsamında çocuklar
diyetisyen eşliğinde kahvaltı yaptı.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba
Baldede, kahvaltının çocuklar için
yetişkinlikteki beslenmenin temeli
olduğunu söyledi.
Konya Hospitalin özel bir eğitim kurumu ile birlikte düzenlediği sağlıklı beslenme projesi
kapsamında 3-6 yaş aralığındaki
öğrenciler sabah kahvaltısı yaptı.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, öğrencilere kahvaltı
yapmanın önemi anlattı. Uzman
Baldede, “Çocukların kahvaltısız
dışarı çıkmamaları gerektiğini,
okulda yapacaklarsa derse başlamadan önce kahvaltılarını yapmalarını önemle vurguluyoruz. Gün
içerisinde süt, ayran, yoğurt tüketmeliler. Herhangi birini tüketseler bile onlar için faydalı olacaktır.
Yine boylarının uzaması için sütlerin çok faydalı olduğunu aileler
de söyleyebilir. Bunun dışında çocuklarda iştahsız uyanıyorum gibi
bahaneler olabiliyor. Bu durum
çocukların bir alışkanlığı, bunu
unutturmak için yavaş yavaş onların seveceği menüler hazırlanmalı.
Sağlıklı beslenme 3-6 yaş grubunda çok önemli. Çünkü yetişkinlikteki beslenmenin temeli atılıyor.
Onlar şu anda hepsini kayıt ediyorlar ve onların okulda öğrendiği de
bizim için bir temel. O yüzden biz
beslenmeyi okula taşımaya çalıştık. İki gün boyunca çocuklara sağlıklı beslenmeyi anlattık. Kahvaltı
yapmadıkları ve yaptıkları zaman
ne gibi faydalarının olacaklarını
anlatarak sorularını cevaplayacağız” dedi.

“GÜNDE EN AZ BİR
YUMURTA YEMELİLER”
Uzman Tuğba Baldede, çocukların günde en az bir yumurta
yemelerini önererek, “Anne sütünden sonra en önemli beslenme
kaynağı olan yumurta günlük bir
tane tüketilmeli. Krep, omlet, menemen, rafadan ve haşlanmış nasıl
isterlerse kesinlikle bunu alışkanlık
haline getirmeleri gerekiyor. Sütün yanında peynirin herhangi bir
türünü tüketsinler. Zeytin, ceviz ve
bir avuç kuruyemiş yesinler” şeklinde konuştu.
“KAHVALTI YAPAN ÇOCUKLARIN
OBETİZE DURUMU AZALIYOR”
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Baldede, “Yapılan bir araştırmaya
göre, kahvaltı yapan çocukların
hem obezite durumu azalıyor hem
de günlük aktivitesi ve enerjisi
yükseliyor. Biz kahvaltıyı kesinlikle
aksatmamaları yönünde uyarıyoruz. Gün içerisinde beslenmelerine çok dikkat etmeliler. Anne ve
babalar beslenmede de çocukları
için rol model olduğunu unutmamalı. Çünkü çocuklar, ‘Anne ve
babam böyle tüketiyor’ diyor” diye
konuştu.
n İHA
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Silleliler sıla-i rahim
yaptı, hasret giderdi
Silleyi Kalkındırma ve Tanıştırma Derneği’nin organize ettiği
ve çok sayıda davetlinin katıldığı
“Silleliler Buluşması” etkinliğinde,
katılımcı Silleliler eski günleri yad
ederken, aynı zamanda gönüllerince sohbet etme imkanı buldular.
Sille yolu üzerinde bulunan
Kombassan Villalarındaki Silleyi
Kalkındırma ve Tanıştırma dernek
binasında gerçekleştirilen “Silleliler Buluşma “ etkinliği saygı duruşu ve İstiklal marşının hep birlikte
okunmasıyla başladı.
“Silleliler Buluşması “etkinliğini
tertip etmekteki amaçlarının Sillelileri bir araya getirmek olduğunu
söyleyen Dernek Başkanı Mehmet
Kılınçaslan “Sillenin çok önemli
değerlerin bulunduğu sevgi, saygı
ve hoşgörü temeline dayalı, farklı
kültürlerin kardeşçe yaşadığı çok
nadir yerlerden biridir. Bu kültürün
yaşayıp devam ettirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için 1991
yılında kurulan derneğimizin 1998
yılında bugüne kadar önemli faaliyetlerinden biri olan ve coşkuyla
kutladığımız” Silleliler Buluşması”
etkinliğine her geçen gün katılımın
çok olması bizleri mutlu etmektedir.
Dernek olarak bu etkinliğimizdeki
hedefimiz Silleli hemşehrilerimiz
birarada görmek,yeni nesilleri birbirine kaynaştırmaktır. Katılımlarınızda dolayı tüm hemşehrilerimize

Fabrikası değirmen!
derneğimiz adına teşekkür ediyorum” dedi. “Silleliler Buluşması”
etkinliğine katılan MHP Selçuklu
İlçe Başkanı Güzide Çipan” Bu tür
etkinlikler birlik ve beraberliğimizin
göstergesidir. Yıllardan beri Silleliler Buluşmasını yakından takip
etmekteyim. Bu birlik ve beraberlik
Konyamızda örnek gösterilmektedir. Geleceğimizin Türkiyesini bu
tür etkinliklerde gösöterilen birlik
ve beraberlikle yaşatacağız.Bu tür
kültürel etkinliklere sahip çıkmalıyız” dedi. Protokol konuşmalarının
ardından Sille özgü Sille gül serbeti, Sille kurabiyesi ve Sille peksimeti
katılımcı Silleli vatandaşlara ikram
edildi. Etkinliğin sonunda ise Sille
Barana Musikisi icra edildi. Etkinlik
bir sonra ki sene buluşmak üzere
son buldu.
n HABER MERKEZİ

IDC’den ‘Yeni Nesil
112 Projesi’ne ödül

İçişleri Bakanlığının geliştirdiği
“Yeni Nesil 112 Projesi”, IDC (International Data Corporation) tarafından “En İyi Bilgi Teknolojileri
Yönetişimi Projesi” gösterildi.
Uluslararası market araştırmaları şirketi IDC, Türkiye’de bilgi teknolojileri, telekomünikasyon
ve tüketici teknolojileri pazarları
için pazar istihbaratı, danışmanlık
hizmetleri ve etkinlikler alanında
hizmet sağlıyor. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
mühendislerince yerli ve milli imkanlarla hayata geçirilen Yeni Nesil 112 Projesi, Türkiye genelinde
12 kurumun 15 proje ile katıldığı
kategoride birincilik ödülüne layık
görüldü.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, Konya Ramada Otel’de düzenlenen törende
ödülü aldı. Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi’nde, vatandaşlar
112 sıhhi imdat, 155 polis imdat,
156 jandarma imdat, 158 sahil
güvenlik, 110 yangın ihbar, 177
orman yangın, 122 AFAD gibi acil
numaralara 112’den ulaşabiliyor.
Projenin yaygınlaşmasıyla illerde yaşanabilecek felaket durumunda yedekleme özelliği saye-

Türkiye’de yılın ahisi seçilen Bozkırlı Osman Kalay, 7 yaşından beri tahin üretiyor. “Fabrika kurmayı düşünmüyorum.
Değirmenim benim fabrikam” diyen Kalay, ayrıca ahilik düsturu ile mesleğini icra etmeye devam edeceğini vurguladı

sinde acil çağrılar tek merkezden
kontrol edilebilecek. Bu sayede
acil durum yaşayan kente, en yakın ilden destek verilebilecek, acil
durum yönetilebilecek. Sistem,
internetten izole edilmiş kapalı
devre sayesinde siber saldırılardan
etkilenmeyecek.
E-CALL SİSTEMİNE UYUMLU
Siber saldırılardan etkilenmeyen sistem, araçlarda otomatik
112 acil çağrı araması yapabilen
“e-Call” sistemi ile uyumlu. 112
Acil Çağrı Merkezlerinin yazılımı,
yeni nesil araçlarda kaza anında
otomatik olarak 112 Acil Çağrı
Merkezi araması yapabilen e-Call
sistemine entegre edildi. E-Call ile
kaza anında 112 Acil Çağrı Merkezi’nin otomatik olarak aranması ile
kazazede bilinçsiz dahi olsa, kaza
yerinin coğrafi koordinatları ve diğer bilgiler çağrı merkezine iletilecek. Yardım çağrısına tek numaradan ulaşma imkanı sunan sistem
birçok ilde faaliyet gösteriyor. 112
çağrı merkezleri, 2019 sonunda
tüm ülkede hayata geçecek.
Proje, geçen yıl Dubai’de düzenlenen Gitex Fuarı’nda da “En İyi
İnovasyon Ödülü”nü kazanmıştı.
n AA

Türkiye’de “yılın ahisi” seçilen
ve Kırşehir’de yapılan 31. Ahilik
Haftası kutlamalarında ödülünü
alan Osman Kalay, değirmenine gelenleri, alışveriş yapmasa bile ikramda bulunarak boş çevirmiyor. Konya’nın Bozkır ilçesinde yarım asırdır
taş değirmende çektiği susamı odun
ateşinde kavurarak, geleneksel
“Bozkır tahini” lezzetini tüketiciyle buluşturan 62 yaşındaki Osman
Kalay, babasıyla birlikte kurdukları
işyerini kendi ve oğluyla birlikte işletiyor. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Tahin Ustası ve Yılın
Ahisi Osman Amca, üretmiş olduğu
tahinin sırrının ardıçta kavrulması
olduğunu söyledi. Yılın ahisi olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu da
söyleyen Osman Kalay, ahilik düsturu ile mesleğini icra etmeye devam
edeceğini de ifade etti.
ÖMRÜNÜ TAHİN ÜRETMEYE ADAMIŞ
7 yaşından itibaren Babasıyla
birlikte susam öğüterek tahin imal
eden Kalaycıoğlu Tahin İşletme
Sahibi Osman Kalay, işe başlayış
hikâyesini anlattı. Kalay, ilk başlarda tahini köylere pazarladıklarını
ifade ederek sözlerine şu şekilde
devam etti: “1956 yılında Bozkır’da
doğdum. Bana burada Kalaycıoğlu
Osman diyorlar. Daha önceki mesleğimiz Kalaycılık olduğu için soy
ismimizde Kalaycı olarak geçiyor.
7 yaşından beri rahmetli babam ile
birlikte tahin mesleğini icra ediyorum. Ben tahini kavurur ve öğütürdüm. Babamda merkeple Seydişehir
civarında ki köylere tahini satmaya
giderdi. İşimiz bu şekilde devam
ederken Allah nasip etti ve bir araba
aldık. Satışlarımızı yaptıktan sonra
susamı yeniden öğütürdük ve satardık”
SUSAMLAR, ARDIÇ
ATEŞİNDE KAVRULUYOR
Tahinin sırrı hakkında bilgiler
veren yılın ahisi Osman Kalay, tahini
ardıç odunu ile kavurduklarını ifade
etti. Kalay, çam ve meşe gibi ağaçların tada acılık verdiğini de ifade
ederek, “Tahini kazan ile kavursak,
tadı ve kokusu olmaz. Bundan dolayı
biz susamı ve tahini odun ateşinde
kavuruyoruz ve lezzeti de çok güzel
oluyor. Fırının içerisine tek ardıç koyuyoruz ve yakıyoruz. Ardıcın dışında bir tane bile odun bulamazsınız.
Eğer fırında çam yakarsanız yağlı
olur ve acıtır. Meşe yakarsanız oda
acıtır. Bundan dolayı en iyisi ardıçtır.
Ardıcın kullanılması yasak aslında.
Ama Silifke yolunda ki düzenlemeler nedeniyle dağlardaki ardıçlar kesiliyor esnafa satılıyor, bizlerde onları satın alıyoruz” diye konuştu.
“FABRİKA KURMAYI
DÜŞÜNMÜYORUM,
DEĞİRMEN BENİM FABRİKAM”
Osman Kalay tahin üretimini değirmende gerçekleştiriyor ve fabrika
kurmayı da düşünmüyor. Şuanda
mesleği oğluna da aşıladığını ifade
eden Kalay, cümlelerini şu şekilde

Yılın ahisi seçilen Bozkırlı tahin ustası Osman Kalay, mesleğin incelikleri ve meslek ahlakıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Osman Kalay

Niyazi Yavuzer

aktardı: “İleriki dönemlerde fabrika kurma gibi bir düşüncem yok.
Çünkü ben değirmenimde günlük 2
tona yakın tahin üretiyorum ve satıyorum. Kendimde her zaman işimin
başındayım. Elemanlara bırakırsam
tahinin tadı böyle olmaz. Çünkü tahin üretimi çok incelik isteyen bir iş.
Bundan dolayı her vakit değirmende duruyorum ve kontrol ediyorum.
1 tane oğlum var. Ona da bu mesleği aşıladım. Allah razı olsun ondan
aynı benim gibi işinin başında duruyor. Ayrıca bir de pazarlara çıkarak
tahinleri satıyor”
“İŞİMİ AHİLİK DÜSTURU İLE
YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM”
Yılın Ahisi ödülüne layik görülen Osman Kalay, bundan sonraki
süreçte ahilik düsturu ile çalışmaya

devam edeceğini söyleyerek, “Yılın
ahisi ödülünü bana laik gördükleri için Bozkır Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Başkanı Niyazi Yavuzer ve
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak’a teşekkür ediyorum. Allah
kendilerinden razı olsun beni bu seviyeye getirdiler ve yılın ahisi olarak
seçtiler. Bende inşallah ahilik düsturunu daha da çok üstlenerek mesleğimi icra etmeye devam edeceğim.
Yılın ahisi olacağımı daha önceden
bilmiyordum. Bana sürpriz oldu.
Bu gururu bana yaşattıkları için ayrı
ayrı emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“AHİLİK KRİTERLERİNE
UYGUN OLAN OSMAN KALAY’DI”
Bozkır Esnaf ve Sanatkârlar

Odası Başkanı Niyazi Yavuzer ise,
ahilik ile ilgili kriterleri gözden geçirdiklerini ve bunun sonucunda
da ahiliğe en uygun olan insanın
Osman Kalay olduğunu belirterek cümlelerini şu şekilde aktardı:
“Bozkır esnafını 5. Dönem temsil etmenin gururu ile yolumuza
devam ediyoruz. Osman Amca
odamıza 1982 yılında beri üye.
Bozkır’da tanınan, sevilen ve ahi
standartlarında fazlasıyla üzerinde
taşıyan bir esnaf. Bozkır’a gerek
ekonomik, gerek sosyal, gerekse
kültürel olarak vermiş olduğu katkılar onurlandırıyor. Yolu Bozkır’a
düşüp, Osman amcanın ikramlarını almayan çok az sayıda kişi vardır. O yüzden bu ödülü almasında
fazlasıyla hakkı olduğunu düşünüyorum. Osman amcam bizi hem
gururlandırdı, hem de onurlandırdı. Biz Osman Amcanın tahinlerini
dünya geneline yaymayı hedefliyoruz. Kendilerinin uluslararası alanlarda çalışabilecek kapasitesi de
var. Biz Osman amcayı bu işe laik
gördüğümüz zaman, ahilik ile ilgili
kriterleri bir gözden geçirdik. Ahiliğe baktığımız zaman ahilik için Osman amcayı gördük. ‘İşte tam da
aradığımız ahi bu’ dedik ve uygun
gördük. Kararımızın doğru olduğu
Yılın ahisi olarak seçilmesinden de
anlaşılmış oldu” n HÜSEYİN MENEKŞE
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Bölgesel Amatör’de 2.hafta tamamlandı
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi
6.Grup’ta 2.hafta maçları dün oynanan maçlarla tamamlandı. Konya’yı
temsil eden Akşehirspor ile Karapınar Belediyespor sahadan galibiyetle
ayrılırken Sarayönü Belediyespor ise
sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
SARAYÖNÜ MAĞLUP BAŞLADI
Geçtiğimiz haftayı bay geçen
Sarayönü Belediyespor bölge derbisinde Karaman Belediyespor’a konuk
oldu. Kemal Kaynaş Stadyumu’nda
oynanan mücadeleye Sarayönü Belediyespor seyircisinden yoksun çıktı.
Temsilcimiz rakibine 1-0 mağlup olarak çıktığı ilk maçta sahadan yenilgi
ile ayrıldı.
KARAPINAR’DAN İLK GALİBİYET
6.Grup’taki bir diğer temsilcimiz
Karapınar Belediyespor ise evinde

Anadolu Üniversitesi’ni ağırladı. Karapınar İlçe Stadyumu’nda oynanan
mücadelede Yeşil-siyahlılar Muhammet Ali Balıkçı, Memduh ve Abdulkadir Başçı’nın attığı gollerle 3-1 yendi.
Karapınar Belediyespor bu sonuçla
puanını 4’e yükseltti.
AKŞEHİR 3 PUANA UZANDI
Akşehirspor ise evinde grubun

dişli ekiplerinden Sandıklıspor’u ağırladı. Geçtiğimiz hafta Çubukspor’a
2-1 mağlup olan Akşehirspor taraftarının önünde 3 puana uzanmasını bildi.
Nasreddin Hoca Stadyumu’nda mücadeleyi Akşehirspor 2-1 galip geldi.
Kırmızı-beyazlılar Sandıklı karşısında
aldığı galibiyetle ligdeki ilk 3 puanını
elde etti. n SPOR SERVİSİ

İlk galibiyet!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 5.hafta maçında Zonguldak Kömürspor ile iç sahada
karşı karşıya geldi. Ligde daha önce galibiyet alamayan yeşil beyazlı takım, Karadeniz ekibini 4-2 ile
geçerek, ilk 3 puanını kazanmış oldu. Yavru Kartal, bu sonuç ile ligdeki puanını 6’ya çıkardı

Emre Can Atila
iki gol ile döndü
TFF 2.Lig Kırmızı Grup’un 5.haftasında Anadolu Selçukspor’un Zonguldak Kömürspor’u 4-2 yendiği maçta
Emre Can Atilla performansı ile alkış aldı. Takımının 3
puana uzanmasında büyük pay sahibi olan Emre Can
Atilla, 1. ve 19.dakikalarda attığı gollerle maçın adamı
oldu. Maç sonu taraftarlar tarafından sevgi seli gösterilen
genç futbolcu gelecek haftalar adına umut verdi. Emre
Can Atila geçtiğimiz sezon devre arası takımdan ayrılmış
ve bu sezon başında yeniden kadroya dahil edilmişti.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal Konya Anadolu Selçukspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı. 5.hafta maçında Zonguldak Kömürspor’u konuk eden
yeşil beyazlılar, Emre Can, Maksut ve Ercan’ın (k.k.) golleri ile 4-2 kazanmasını bildi. Puanını 6’ya çıkaran temsilcimiz, moral
olarak önemli bir eşiği atlamış oldu. Konya
Anadolu Selçukspor’un rakibi Zonguldak
Kömürspor ile 4 puanda kaldı.
İLK YARI
Maçın 1.dakikasında gelişen Anadolu
Selçukspor atağında Emre Can Atilla topu
ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren
golü kaydetti.
Maçın 8.dakikasında Maksut ile atağa
çıkan Anadolu Selçukspor’da Maksut’un

içeriye çevirdiği topu Çağatay ağlarla buluşturdu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal
edildi.
Maçın 19.dakikasında Recep Metin’in
pasına hareketlenen Emre Can Atilla, bireysel hareketleriyle topu ceza sahasına
taşıyarak vurduğu şut ağlarla buluştu. Emre
Can attığı golle hem kendisinin hem de
kendisinin ikinci golünü kaydetti.
25.dakikada Zonguldak Kömürspor
atağında ceza sahası içinde topla buluşan
Turan Yılmaz’ın şutu az farkla auta çıktı.
Maçın 30.dakikasında topla buluşan
Maksut’un ceza sahası yayında kaleye
vurduğu şut ağlarla buluştu ve skoru 3-0’a
getirdi.

Maçın 34.dakikasında Anadolu Selçuk
defansının bireysel hatası sonuçu gelişen
Zonguldak Kömürspor atağında Okan Eken
topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2’ye indirerek skoru 3-1’e getirdi.
Maçın ilk yarısı 3-1 Anadolu Selçukspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.
İKİNCİ YARI
63.dakikada penaltı kazanan Zonguldak Kömürspor’da topun başına Onur Eriş
geçti. Eriş topu ağlarla buluşturarak skoru
3-2’ye getirdi.
Maçın 90+1.dakikasında gelişen Anadolu Selçukspor atağında Ercan Coşkun
kendi kalesine attığı golle Anadolu Selçukspor’u 4-2 öne geçirdi. n SPOR SERVİSİ

Stad: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Yasin Avcı, S. Yavaşoğlu, Armağan Çekinmez
Anadolu Selçukspor: Alp Tutar, Maksut, Recep, Ongun Deniz (dk.61 Alpay Cin) Sertan
(dk.70 Ayberk) Burak Saban, Çağatay, Ahmet Önay, Alpay, Emre Can, Ekrem
Zonguldak Kömürspor: Sinan, Ercan, Kamil,
Berkan (dk.38 Kemal) Okan Eken, Onur,
Hüseyin Yılmaz (dk.62 İsmail ) Turan, Emre
Kara (dk.62 Gencay), Mert, Okan.
Goller: dk.1 ve 19 Emre Can Atilla, Dk.31
Maksut, dk.90+1 k.k Ercan (Anadolu Selçukspor), dk.34 Okan Eken dk. 63 Onur
(Zonguldak Kömürspor).

Mete ve Yasemin
gümüş madalya kazandı
Dünya Kupası Finallerinde Klasik Yay Karışık Takımlar, Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Güney Koreli
rakiplerine 5-1 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.
Samsun Batı Park’ta düzenlenen 2018 Okçuluk Dünya Kupası Finallerinde Klasik Yay Karışık Takımlar kategorisinden Güney Kore ile finalde karşılaşan Mete Gazoz
ve Yasemin Ecem Anagöz 5-1 biten mücadele sonucunda
gümüş madalya kazandı.
n İHA

42 madalyalı ‘Kick Boks’ kardeşliği

24 yaşındaki Milli Kick Boksçu Zelal
Şengür, 5 kardeşiyle birlikte aynı sporu
yapıyor. Müsabakalara çıkan kardeşlerden 5’i şu ana kadar 42 madalya kazanırken, 9 yaşındaki en küçük kardeş ise madalya kazanmak için antrenmanlarını hiç
aksatmıyor. Milli sporcu abla ise Avrupa
Şampiyonası’nda altın madalya kazanmak istiyor.
Milli sporcu kick boksçu Zekiye Zelal
Şengür, 5 kardeşini de kendi ilgilendiği
spor dalında yetiştiriyor. Şu ana kadar
çıktığı karşılaşmalarda 28 madalya kazanan abla Şengür’ün, kardeşlerinden 21
yaşındaki Zeynep 2, 16 yaşındaki Helin
6, 14 yaşındaki Deniz 4 ve 10 yaşındaki
Hikmet ise 2 madalya alarak büyük bir başarı gösterdi. 9 yaşındaki Ata ise madalya
kazanmak için çıkacağı ilk şampiyonayı
bekliyor.
Kick Boks’a lise son sınıfta başladığı
anımsatan Zekiye Zelal Şengür, “Dövüş
sanatlarına bir merakım vardı. Evimize
yakın olan spor salonunu gördüm ve o
şekilde spora başladım. Ben başladıktan
sonra babamın teşvik etmesiyle kardeşlerim de geldi. Şimdi 6 kardeş, hepimiz

beraber bu sporu yapıyoruz. Hepimizden
de derece geliyor” dedi.
İlk zamanlarda yaptığı spor nedeniyle
komşuların kendisini biraz yadırgadığını
aktaran Şengür, “Derece geldikçe herkesin hoşuna gitti. Haberlerini görüyoruz
diyorlar. Bizim ve babam için gurur verici. Babam kendimizi korumamız için ilk
başlarda çok istiyordu. Benim için hobi

olmaktan çıkıp, mesleğe dönüşmeye başlayınca karşı çıkmalar oldu. Sonra derece
geldikçe, o da benimle gururlandı” ifadelerini kullandı.
Kardeşlerinin de çok yetenekli olduğunu dile getiren Şengür, “Elazığ’da hepsi birinci. İl dışında da dereceler gelecek
inşallah, yavaştan hazırlıyorum onları.
Kardeşlerimi, Türkiye şampiyonalarına

götürüyorum. Onlarda da inşallah altın
madalyalar gelecek” diye konuştu.
Milli takım formasını Slovakya’da
yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda giyeceğini ve gururlu olduğunu ifade
eden Şengür, “7 yıldır bu kampa girmeye
çalışıyorum. Avrupa’da ülkemizi temsil
etmek için çalışıyordum. Çok şükür nasip oldu. Kampa salı günü gideceğim,
oradan da şampiyonaya. Elimden geleni
yapıp bayrağımızı göklere taşımak istiyorum. İnşallah nasip olur” diyerek sözlerini
tamamladı.
Ablası sayesinde spora başladıklarını anlatan 14 yaşındaki Deniz Şengür,
“Onun sayesinde sporu öğrendik, maçlara girdik. Birincilikler aldık. Ablamın
izinde gitmek istiyoruz. Türkiye birinciliği,
sonra da Avrupa birinciliği istiyorum. Benim okullar arası 4 madalyam var” açıklamasında bulundu.
Diğer kardeşleri gibi Kick Boks ile
ablası sayesinde tanışan 10 yaşındaki
Hikmet Şengür de şu anda il birincisi olduğunu, ileride ise Türkiye şampiyonu
olmak istediğini kaydetti.
n İHA

2018-2019
TFF 2. LiG BEYAZ GRUP
PUAN DURUMU

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

O G
4 3
4 3
5 3
4 3
4 2
5 2
4 2
4 2
5 2
5 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 0
5 1
5 0
5 0

B
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
2
1
1
3
0
2
2

M
0
0
1
0
0
1
1
1
2
2
1
2
3
3
2
4
3
3

A Y AV P
9 3 6 10
7 1 6 10
5 1 4 10
5 2 3 10
9 5 4 8
5 1 4 8
5 2 3 7
6 4 2 7
4 4 0 7
6 7 -1 7
8 8 0 6
7 9 -2 5
6 9 -3 4
4 10 -6 4
4 6 -2 3
3 9 -6 3
0 5 -5 2
4 11 -7 2

Rıza Çalımbay: Hatalar pahalıya mal oldu
Göztepe’ye 3-2 mağlup olan
Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör
Rıza Çalımbay, bireysel hatalardan
gol yediklerini ifade ederek, “Deplasmanda iki gol atıp mağlup olunca
insan üzülüyor” ifadelerini kullandı.
İzmir’de oynan maçta Göztepe’ye 3-2 mağlup olan Atiker Konyaspor’un teknik direktörü Rıza
Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hem içeride
hem dışarıda iyi oynamaya çalışan
bir ekip olmak istediklerini kaydeden Çalımbay, “Oyun istediğimiz
şekilde giderken yapılan bireysel
hatalar pahalıya mal oldu. Defans
oyuncusunun yapmaması gereken
hatalar yapıldı. Ne olursa olsun
oyundan kopmadık. Üçüncü golü
yemeyi düşünmüyorduk ama yedik.
Futbolun içinde bunlar var. Sahaya
göre oynamamız gerekiyordu, onu
da yapmadık. Ofansif açıdan oyundan kopmadık, iki de gol bulduk.

Deplasmanda iki gol atıp mağlup
olunca insan üzülüyor” dedi.
Yapılan hatalardan ders çıkartacaklarını ifade eden Çalımbay, “Bu

maç geçti. Artık önümüzdeki maçlarımızı düşünüp ona göre harekete
etmez zorundayız” şeklinde konuştu.
n İHA

Bektaş: Zemine rağmen ayakta kaldık
Atiker Konyaspor’u 3-2 mağlup
eden Göztepe’de Teknik Direktör
Bayram Bektaş, pas vermeye elverişli olmayan ağır bir zeminde maçın
oynandığını belirterek, “Bu zemine
rağmen ikili mücadelelerde ayakta
kaldık” ifadelerini kullandı.
İzmir’de oynan maçta Atiker
Konyaspor’u 3-2 mağlup ederek
galibiyet serisini 3 maça çıkaran
Göztepe’de Teknik Direktörü Bayram
Bektaş, maçın ardından düzenlenen
basın toplantısında açıklamalarda
bulundu. Konyaspor’a karşı zor bir
mücadele vereceklerini bildiklerini
ifade eden Bektaş, “İyi hazırlanıp, iyi
çalıştık. Rakibimizin zayıf yönlerini
biliyorduk. Oyunu forse ettik. Alınan
her galibiyetin önemini biliyoruz.
Oyuncularımı tebrik ediyorum. Pas
yapmaya elverişli olmayan ağır bir
zemin vardı. 2-0’dan sonra skoru
korumaya yönelik bir maç yaşadık.
Trabzonspor maçının benzerini yaşadık. Oyunu bırakmadık. Rakip

SP R

Anadolu Kartalı
Türbülansa girdi
Kayserispor galibiyeti ile gözünü üst sıralara diken Atiker Konyaspor kötü hava ve zemin
şartlarında Göztepe deplasmanına çıktı. Daha organize taraf olmasına rağmen bireysel
hatalar ile kalesinde üst üste goller gören Anadolu Kartalı rakibine 3-2 mağlup oldu

dığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde
savunma oyuncularına rağmen Jerome’un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak
ağlarla buluştu: 1-0.
38. dakikada sol kanattan yapılan
ortada ceza alanı içindeki Yatabare’nin
kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
41. dakikada Göztepe farkı ikiye
çıkardı. Kaleci Beto’nun rakip yarı
sahaya gönderdiği meşin yuvarlak,
hava topu mücadelesinde sekerek,
Atiker Konyasporlu Selim Ay’ın önüne
düştü. Selim’in kontrol edemediği topu
kapan Yasin Öztekin’in, ceza alanına
girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
45+5. dakikada Traore’nin ceza

kaydeden Bektaş, “Hazırlık döneminden bu yana oturtmak istediğimiz
bir sistem var. Bu sisteme uygun
oyuncu profilini transfer etmeye çalıştık. İçeride ve deplasmanda kendi
oyunumuz oynamak istiyoruz” diye
konuştu
n İHA

İzmir Selim Ay’a yaramıyor
Atiker Konyaspor’un
deneyimli savunma
oyuncusu Selim Ay,
Göztepe maçında
yaşadığı şanssızlıklarla
maça damga vurdu.
Göztepe’nin Jerome
ile öne geçtiği ilk golde
duran topta rakibine
rahat bir vuruş yaptıran
Selim, ikinci golde de
zeminin etkisi ile Yasin’i
kaçırarak iki golün de şanssız ismi oldu. Selim, geçen sezon yine İzmir’de
oynanan maça damgasını vurmuş ve bir süre formasına hasret kalmıştı.
Konyaspor’un sezon başında duran toplardan yediği gollerden sonra
Rıza Çalımbay Selim ile bu sorunu çözmüş, deneyimli oyuncu Bursaspor
maçından itibaren iyi performansı ile göz doldurmuştu. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor deplasmanda
ilk kez yenildi
Atiker Konyaspor,
Göztepe mağlubiyetiyle
7. haftada 11 puanda
kaldı.
Bu sezon 2. yenilgisini alan Atiker Konyaspor, deplasmanda
ilk kez sahadan puansız
ayrıldı. Tek yenilgisini
kendi evinde Fenerbahçe karşısında alan
Konya temsilcisi,
deplasmanda Antalyaspor’la 3-3 berabere kaldıktan sonra Evkur Yeni
Malatyaspor’u 1-0 ve Kayserispor’u 2-0 mağlup etmişti.
Ligde dış sahada yenilgisi bulunmayan tek takım Beşiktaş oldu. n AA

Stat: Bornova
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Halil Akbunar
(Dk. 30 Tayfur Bingöl), Alpaslan Öztürk (Dk. 73 Poko), Borges, Yasin Öztekin (Dk. 90 Berkan Emir), Castro, Jerome
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay (Dk. 46
Hurtado), Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner,
Jevtovic, Jonsson, Fofana (Dk. 74 Moke), Milosevic (Dk. 68
Traore), Yatabare
Goller: Dk. 24 Jerome, Dk. 41 Yasin Öztekin, Dk. 61 Castro
(Göztepe), Dk. 49 Yatabare, Dk. 90+4 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Ömer Ali Şahiner, Dk. 36 Milosevic, Dk.
70 Jevtovic, Dk. 86 Hurtado (Atiker Konyaspor), Dk. 79 Reis,
Dk. 82 Titi, Dk. 86 Beto (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig’in 7. Haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Atiker Konyaspor rakibine 3-2
mağlup oldu. Kadro ve oyun kalitesi
olarak rakibine üstünlük kuran Anadolu
Kartalı hiç beklemediği anlarda bireysel hatalarla kalesinde üst üste goller
gördü. Bir anda 2-0 yenik duruma düşen yeşil beyazlılar, ikinci yarı başında maçı Yatabare ile 2-1’e getirerek
umutlandı. Ancak sevinç kısa sürdü ve
yine basit bir golle fark yeniden 2’ye
çıktı. Son dakikada Ömer Ali ile gelen
gol maçın skorunu ilan etti. Bu sonuçla
Konyaspor 11 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada Göztepe öne geçti.
Sol kanattan Yasin Öztürk’ün kullan-

geldiğinde kazandığımız toplarla rakip kaleye gittik. 13 şuttan 9’u kaleyi
buldu. Bunlardan 3’ü daha gol olabilecek pozisyonlardı. O goller de olsa
skor daha farklı olabilirdi. Bu zemine
rağmen ikili mücadelelerde ayakta
kaldık” dedi.
Ligin daha başında olduklarını

alanı dışından attığı sert şutta, kaleci
Serkan topu kornere çeldi.
Yağışlı havada oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında yaşanan elektrik
kesintisi nedeniyle iki takımın kalecisini orta alana çağıran hakem Mete
Kalkavan, yaptığı görüşmelerden sonra yaklaşık 2 dakikalık duraklamanın
ardından müsabakayı tekrar başlattı.
Müsabakanın ilk yarısını Göztepe
2-0 önde bitirdi.
İKİNCİ YARI
Atiker Konyaspor 49. dakikada farkı 1’e indirdi. Hurtado’nun sağ kanatta
yaptığı ortada ceza alanı içi arka tarafta
topa dokunan Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
61. dakikada ceza alanı önünde Je-

rome’la paslaştıktan sonra meşin yuvarlakla ceza alanına giren Castro’nun
sert şutunda, top ağlara gitti: 3-1.
65. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Yasin Öztekin’in şutunda,
kaleci Serkan Kırıntılı ayaklarıyla topu
uzaklaştırdı.
88. dakikada Göztepe’nin kaleyi
karşıdan gören bir pozisyonda kazandığı serbest vuruşu kullanan Yasin
Öztekin’in şutunda, kaleci Serkan topu
kornere çeldi.
90+4. dakikada Traore’nin pasıyla
ceza alanı içinde topla buluşan Ömer
Ali Şahiner, topu filelere gönderdi: 3-2.
Göztepe, müsabakadan 3-2 galip
ayrıldı.
n AA

Hurtado’dan Çalımbay’a mesaj
Atiker Konyaspor’un Göztepe’ye
mağlup olduğu maça Hurtado değişikliği damga vurdu. Oyuna ikinci
yarıda giren Perulu oyuncu ilk golün
asistini yaparken ikinci goldeki kilit
pası ile ustalığını sergileyerek Rıza
Çalımbay’a ilk 11 mesajı gönderdi.
Atiker Konyaspor İzmir’den 3-2’lik
mağlubiyetle ayrılırken Rıza Çalımbay’ın tercihleri yine tartışma konusu
oldu. Deneyimli teknik direktör Fofana inadından kötü zemine rağmen
yine vazgeçmedi. Kalede yine Serkan’a görev veren Çalımbay, Skubic,
Selim, Uğur, Ferhat geri dörtlüsünden
de vazgeçmedi. Jonsson ve Jevtovic
ile orta sahada egemenlik kurmaya
çalışan deneyimli teknik adam, Fofa-

na, Milosevic ve Ömer Ali ile Yatabare’ye destekledi.
Maçın 2-0 olmasının ardından
ikinci yarıya Selim, Hurtado değişikliği ile başlayan Çalımbay, Jevtovic’i
stoperde değerlendirirken, oyuncu
Hurtado’nun üzerine kurdu. İyi bir
performans gösteren Perulu oyuncu
Çalımbay’a ilk 11 için hazır hale geldiğinin mesajını gönderdi.
Konyaspor taraftarı verim alınamayan Fofana ve bir süredir formsuz
olan Skubic’in bir süre dinlendirilmesi gerektiğini, Hurtado’nun ilk 11’de
oynaması gerektiğini düşünüyor. Çalımbay’ın zorlu Beşiktaş maçına nasıl
bir kadro ile çıkacağı şimdiden merak
konusu… n SPOR SERVİSİ

SPOR TOTO
SÜPER LiG
2018-2019
PUAN DURUMU

S.TAKIMLAR
1.GALATASARAY
2.BEŞİKTAŞ
3.M.BAŞAKŞEHİR
4.GÖZTEPE
5.KASIMPAŞA
6.A. ALANYASPOR
7.ATİKER KONYASPOR
8.TRABZONSPOR
9.EY MALATYASPOR
10.MKE ANKARAGÜCÜ
11.ANTALYASPOR
12.DG SİVASSPOR
13.KAYSERİSPOR
14.FENERBAHÇE
15.AKHİSARSPOR
16.BURSASPOR
17.Ç. RİZESPOR
18.ERZURUMSPOR

O G
7 5
7 4
6 4
7 4
7 4
7 4
7 3
7 3
6 3
6 3
6 3
7 2
7 2
6 2
7 1
7 0
6 0
7 0

B
0
2
1
0
0
0
2
1
1
1
1
2
2
1
2
5
3
2

M
2
1
1
3
3
3
2
3
2
2
2
3
3
3
4
2
3
5

A
15
13
11
9
14
6
12
14
6
8
10
8
5
6
8
4
5
5

Y
9
8
3
8
14
11
10
10
4
7
13
11
8
7
10
7
8
11

AV
6
5
8
1
0
-5
2
4
2
1
-3
-3
-3
-1
-2
-3
-3
-6

P
15
14
13
12
12
12
11
10
10
10
10
8
8
7
5
5
3
2

