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Bilgehanelerde 
yeni dönem 

‘Kadınlarımız 
için ne yapsak az’

Konya sağlıkta 
rekora imza attı

Kurt Üzümü
Avrupa’ya gidiyor

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Medeniyet Okulu Projesi 
kapsamında hayata geçirdiği 
Bilgehanelerde yeni dönem 
kayıtları başladı. 4-5-6-7 ve 8. 
sınıf öğrencilerinin faydalandığı 
Bilgehanelerde kayıtlar 24 Ey-
lül’e kadar “bilgehane.konya.
bel.tr” adresinden online olarak 
alınacak. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Meram Belediyesi tarafın-
dan hayata geçirilen Tekstil 
Atölyesi Kurs kayıtları başladı. 
Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, kursun kadınlara 
verdikleri desteğin ve değe-
rin bir göstergesi olduğunu 
belirterek “Ailenin, toplumun 
temel direği ve geleceğimizin 
mimarları olan kadınlarımız için 
ne yapsak azdır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Kanser riskini en aza indirmek, 
erken teşhisle kansere bağlı 
hastalıkların önüne geçmek 
için 2018 yılında 215 bin 672 
kişiye kanser taraması yapan 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü, kı-
rılması güç bir rekora imza attı. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Hasan Dağı eteklerindeki 
köyünde arkadaşının tavsiye-
siyle hobi amaçlı başladığı, 
Türkiye’de halk arasında “kurt 
üzümü” olarak bilinen “goji 
berry”i üreten Mehmet Çekil, 
Avrupa’dan gelen taleplere 
yetişmeye çalışıyor. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Açık hava’ okutacak
Eğitim ve kültür yatırımlarıyla göz dolduran Selçuklu Belediyesi, 
özellikle kütüphane hizmetiyle dikkatleri üzerinde toplamış 
durumda. Son olarak Açık Hava Kütüphanesi’ni kullanıma sunan 
Selçuklu Belediyesi, “Al Götür, Oku Getir” sloganıyla şehrin 
okuma alışkanlığına katkı sağlamayı hedefliyor.

Açık Hava Kütüphanesi şuanda Selçuklu Kelebekler Vadisi 
önünde ve Sille’de bulunuyor. Şimdilik 2 bölgede başlatılan 
projeye yakın zamanda Nene Hatun Parkı ve Sille Baraj Parkı da 
dahil edilecek. Buralarda yapılacak Açık Hava Kütüphanesi farklı 
bir konseptte yapılacak.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Yasağa uyulmuyor!
1972 Toptancılar Çarşısı ve bölgesindeki trafik sorunu giderek büyüyor. Ağır tonajlı araçların belli saatlerde 

girişlerinin yasak olmasına rağmen kurala uyulmaması, bu sorunu içinden çıkılmaz bir hale getiriyor
UKOME’NİN KARARI 
HAVADA KALIYOR

Önemli bir ticaret merkezi olan 1972 
Toptancılar Çarşısı, zamanla şehir 
içinde kalması nedeniyle bugün bazı 
sorunları da beraberinde getiriyor. Bu 
sorunların başında trafik sorunu geli-
yor. Çarşı UKOME kararıyla 2016 yı-
lında 07:30-18:30 saatleri arasında Ağır 
Tonajlı Araçların girişlerine kapanma-
sına rağmen, bu karara uyulmaması, 
trafik sorununu içinden çıkmaz bir hale 
sokuyor.

DÖNÜŞÜMÜN AKIBETİ 
HENÜZ BELLİ DEĞİL

Çarşıda yaşanan sorunlarla ilgili 12 yıl 
önce kurulan çarşı yönetimi büyük gay-
ret sarf ediyor. Ancak Çarşının kentsel 
dönüşüm kapsamına alınması, sorun-
ların kökten çözümünü engelliyor. Çar-
şıda yapılacak dönüşümün akıbeti he-
nüz belli değil. Bu kapsamda çarşının 
akıbetinin ne olacağına yönelik girişim-
lerin hem çarşı esnafını hem de trafik 
sorunu yaşayan vatandaşları rahatlata-
cağı düşünülüyor.  n HABERİ SAYFA 3’TE

BU BİRLİKTELİK 
DAİM OLSUN 

ÖZEL BANKARALA 
İNDİRİM ÇAĞRISI

TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN 
HAREKETE GEÇİLİYOR!

Karabacak’tan Altay’a ziyaret

Emlakçılar indirim istiyor 

Dolu dolu geçecek etkinlikler

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Ahilik 
Haftası nedeniyle Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Başkan Altay, 
“Konya bugün Türkiye’nin gıpta ile baktığı dünya-
nın izlediği bir şehir olmuşsa burada tüm meslek 
odalarımızın, başkanlarımızın ve üyelerinin emeği 
var. Bu birlik beraberlik daim olsun” dedi.

Merkez Bankası’nın ikinci kez faiz indirimine gitti-
ğini, kamu bankalarının emlak kredisinde önemli 
indirim sağladığını dile getiren Emlakçılar Odası 
Başkanı Sedat Altınay, özel bankalara da indirim 
çağrısı yaptı.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı 
korumak, hava kirliliğini önlemek amacıyla düzen-
lenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16-22 
Eylül tarihleri arasında Konya’da çok sayıda etkinlik 
yapılacak.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 9’DA

Gün batımında 
Tuz Gölü, 
büyülüyor  
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Ülkü 
Ocakları, aşure
ikramında bulundu  
n HABERİ SAYFA 5’TE

Kamyon ile 
otomobil 
çarpıştı: 5 yaralı  
n HABERİ SAYFA 6’DA

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

SEDEP’te 8. kez imza atıldıKimsesizlere sahip çıkıyorlar
Değerler eğitiminde Türkiye’ye 
örnek ve öncü olan Selçuklu 
Değerler Eğitimi Programı 
(SEDEP) yeni dönemde de 
eğitime hizmet etmeye devam 
edecek. SEDEP 8. yıl işbirliği 
protokolünde imzalar Konya 
Valiliği’nde düzenlenen program 
ile atıldı. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
SEDEP’in kendini yenileyerek 
yoluna devam ettiğini vurguladı.
n HABERİ SAYFA 10’DA

“Mutlu Edenler Huzur Bulur” 
sloganıyla öksüz ve yetim 
çocukların ellerinden tutan 
Hamider, bu çocukların topluma 
faydalı, inançlı, kültürlü, ilmi 
seviyesi yüksek, ahlaklı, sağduyulu 
ve sağlıklı birer şahsiyet olmalarını 
sağlamak adına çalışmalar 
yürütüyor. Hamider Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Yanartaş, 
Osmanlı Devleti’nden gelen bir 
geleneği sürdürdüklerini söyledi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Perlafest kapılarını açtı

Konya’nın en büyük alışveriş ve yaşam festivali 
olan, içerisinde modadan dekorasyona, güzellikten 
turizme ve gıdaya kadar pekçok alanda markanın 
yer aldığı Perlafest, Bayır Diamond’da kapılarını 

ziyaretçilerine açtı.  n SAYFA 13’TE
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“Mutlu Edenler Huzur Bulur” sloganıyla öksüz ve yetim çocukların ellerinden tutan Hamider, bu çocukların topluma faydalı, 
inançlı, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek, ahlaklı, sağduyulu ve sağlıklı birer şahsiyet olmalarını sağlamak adına çalışmalar yürütüyor 

Kimsesizlerin kimi oluyorlar
Toplum yararına faaliyetler 

yürüten Hamider, “Mutlu Eden-
ler Huzur Bulur” sloganıyla öksüz 
ve yetim çocukların ellerinden tu-
tuyor. Öksüz ve yetim çocukların 
maddi ve manevi boşluklarını dol-
durma amacıyla çalışmalar yürü-
ten Hamider, bu yolla çocukların 
inançlı, kültürlü ve topluma yararlı 
birer birey olarak yetişmesini sağ-
lıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan ve Hamider’in faaliyet-
leri hakkında bilgi veren Hamider 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Yanartaş, Osmanlı Devleti’nden 
gelen bir geleneği sürdürdüklerini 
söyledi. Osmanlı Devleti’nde sivil 
toplum kuruluşlarının önemli işlere 
imza attığını dile getiren Yanartaş, 
şöyle devam etti, “Bilindiği üzere 
ecdadımız Osmanlı her yönüyle 
dünyaya örnek olmuş bir devlettir. 
Ecdadımız bu yönünü genelde mil-
letiyle bütünleşmesinden almıştır. 
Devlet sadece iç içleri, dış işleri ve 
adalet mekanizmasını çalıştırmış, 
bunun dışındaki bütün boşlukları 
vakıflar, dernekler çalışmalarıyla 
doldurmuştur. Öyle ki insana hiz-
met kemal noktasına ulaştıktan 
sonra, hayvanlar için bile çalışma-
lar ortaya konulmuştur. Bizler de 
bu anlayışla hareket ederek Kon-
ya’mızda boşluğunu gördüğümüz 
özgün bir çalışmaya adım attık. 
Çalışmamızın ana maddesi öksüz, 
yetim, parçalanmış aile ve kimsesiz 
çocuklara yönelik ortaya koyaca-
ğımız faaliyetlerdir. Babası annesi 
olan her çocuk ebeveynlerinden iki 
şey alır: sevgi ve terbiye.”
İLGİYE VE SEVGİYE İHTİYAÇ VAR

Öksüz ve yetim çocukların için-
de bulundukları şartlar gereği sev-
gi ve terbiye gibi önemli konularda 
eksiklikler yaşadıklarını dile getiren 

Yanartaş, “İşte burada kimsesiz 
çocukların elinden tutacak, duyarlı 
kişilere ve kurumlara ihtiyaç vardır. 
Çocuklar bu zor ve sıkıntılı dönem-

leri atlatabilmek, yaşadıkları olum-
suz yaşama deneyimlerinin neden 
olduğu duygusal sorunlarla baş 
edebilmek için bire bir destek ala-

bilecekleri ilgi ve sevgiyi bulabile-
cekleri ortamlara ihtiyaçları vardır. 
Bu konuda devletimiz olsun, sivil 
toplum kuruluşları olsun birtakım 
çalışmalar ortaya koymaktadırlar. 
Her birine teşekküre diyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

SAMİMİYET GEREKİR
Desteğe muhtaç çocuklar için 

fedakarlık yapılması gerektiğini 
dile getiren Yanartaş, şöyle devam 
etti, “Bu desteğin samimi duygu-
larla yürütülmesi gerekir. Çünkü 
fıtratımız bunu gerektirir. Getirisi 
olmayan, manevi eksenli eylem-
lere yönelmek her zaman kolay 
olmamaktadır. İnsanla uğraşmak 
çok zordur. Zor olduğu kadar da 
zevklidir. Desteğe muhtaç çocuk-
lar hepimizin sorumluluğundadır. 
Sadece kendi çocuklarımızın de-
ğil, umursamadığımız başka bir 
çocuğun ihmal edilmesi bir gün 
gelip toplumda onarılmaz yaralar 
açabilir. Bizlerin hayatında acılara 
sebep olabilir. Bu nedenle kimsesiz 

çocukları korumaya alarak eğitip, 
yetiştirmek ve topluma yararlı in-
sanlar olmalarına çalışmak hepimi-
zin görevidir. Bu vasıftaki çocuklar, 
korumasız oldukları için karanlık 
işlerin hem faili hem de kurbanı 
olarak daha çok kullanıldıkları bir 
gerçektir. Bu konuya duyarsız ka-
lındığında hiçbir fert Allah katında 
bunun sorumluluğundan kurtula-
maz. İşte bu gerçekten yola çıkan 
derneğimiz, çalışma sahasına bu 
vasıftaki öğrencilerin sorumlulu-
ğunu alma gayretiyle başlamıştır. 
Dolayısı ile derneğimizin tek temel 
faaliyeti desteğe muhtaç çocukların 
yetişmesine katkı sağlamak ve bu 
çocukların topluma kazandırılması 
noktasında çalışmalar yapmakta-
dır.”

Hamider olarak kimsesiz ço-
cuklar için yaptıkları faaliyet hak-
kında bilgi veren Yanartaş, şunları 
kaydetti, “Anne ve babası ayrılmış 
veya anne babasından her han-
gi biri veya her ikisini vefat etmiş 

sosyal ekonomik düzeyi düşük aile-
lerin çocuklarını topluma kazandır-
mak için eğitim içerikli çalışmalar 
yapıyoruz.  Resmi kurumlar ile ya-
pılan protokoller çerçevesinde, alan 
taraması yaparak öksüz, yetim, 
kimsesiz ve sosyo-ekonomik düzeyi 
düşük ailelerin çocuklarının tespiti-
ni yapıyor, anne veya baba eksikli-
ği yaşayan çocukları tespit ederek, 
bu çocukların zararlı alışkanlıklara 
meyletmelerinin önüne geçilmesi 
için gerekli tedbirleri alıyoruz. 

Tespit edilen öğrenci aileleri-
nin, ekonomik durumuna katkıda 
bulunmak için ailelerin özellikle 
ekonomik yönden ihtiyaç sahibi ol-
malarına dikkat ediyoruz. 

Bu vasıftaki çocukların her tür-
lü ihmal ve istismardan korunma-
ları için gerekli önleyici tedbirler 
alıyor, bu durumdaki çocuklara 
kendi ayakları üzerinde duracak 
yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek 
olmayı hedefliyoruz.  Öksüz Yetim 
ve kimsesiz öğrencilere ve ailele-
rine yönelik özellikle sosyal ve psi-
kolojik destek amaçlı seminerler 
düzenliyor, gerektiğinde bireysel 
veya gurup görüşmeleri sağlıyoruz. 
Bu vasıftaki öğrencilerin akademik 
yönden başarılarının artması için 
branş öğretmenleri ve rehber öğ-
retmenleri tarafından destek eğiti-
mi veriyoruz.  Gayemiz geleceğin 
teminatı olan çocuklarımızın inanç-
lı, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek, 
ahlaklı, sağduyulu ve sağlıklı birer 
şahsiyet olmalarını sağlamaktır.  
Bu öğrencilere yalnızlıklarını his-
setmemeleri için her bir öğrenciye 
hami buluyoruz. Hamileri de öğ-
rencilerin maddi manevi boşlukla-
rını doldurmaları noktasında yön-
lendiriyoruz.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Hamider Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yanartaş, Hamider olarak yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Mehmet Duran 
oğlu Ali’yi evlendirdi

Korkmaz ve Yılmaz 
aileleri akraba oldu

Soğucak eşrafından Mehmet 
Duran oğlunu evlendirdi. Ayşe-
gül-Harun çiftinin kızları Özge ile 
Gülizar-Mehmet Duran çiftinin 
oğulları Ali bir ömür boyu mut-
luluğa ‘Evet’ dedi. Genç çift için 
Karatay Atiker Deluxe Düğün ve 
Kongre Merkezi’nde düğün me-
rasimi gerçekleştirildi. Düğünde 
Poçan ve Duran ailesini akraba-
ları, sevenleri ve dostları yalnız 
bırakmadı. Poçan ve Duran ailesi 
davetlileri kapıda karşılarken, da-
vetlilerin hayırlı olsun dileklerini 
kabul etti. Düğünde davetlilere 
geleneksel Konya düğün pilavı 
ikramında bulundu. Mutlulukları 
yüzlerinden okunan genç çift ise 

mutlu günlerini ölümsüzleştir-
mek için hatıra fotoğrafı çektir-
meyi ihmal etmedi. Yenigün Ga-
zetesi olarak genç çifte bir ömür 

boyu mutluluklar diliyor Poçan 
ve Duran ailelerine hayırlı olsun 
temennilerimizi iletiyoruz.
n NAZİFE ARSLAN 

Korkmaz ve Yılmaz aile-
leri düğün mutluluğu yaşadı. 
Fadimana-İbrahim Korkmaz 
çiftinin kızları Büşra ile Ay-
şe-Gürsel çiftinin oğulları Arif 
dünyaevine girdi. Türkme-
noğlu Plaza Düğün ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 
düğünde Korkmaz ve Yılmaz 
ailelerini akrabaları, sevenleri 
ve dostları yalnız bırakmadı. 
Davetlilerle tek tek ilgilenen 
Korkmaz ve Yılmaz aileleri 
davetlilerin “hayırlı olsun” te-
mennilerini kabul etti. Mutlu 
günlerini ölümsüzleştirmek is-
teyen genç çift ise arkadaşları 
ve sevenleriyle bol bol hatıra 

fotoğrafı çekindi. Yenigün Ga-
zetesi olarak genç çifte iki ci-
han saadeti diliyor, Korkmaz ve 

Yılmaz ailelerine hayırlı olsun 
dileklerinde bulunuyoruz.
n HARUN YILMAZ

Ayşegül-Harun çiftinin kızları Özge ile Gülizar-Mehmet Duran çiftinin oğulları 
Ali bir ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ dedi

Fadimana-İbrahim Korkmaz çiftinin kızları Büşra ile Ayşe-Gürsel çiftinin 
oğulları Arif dünyaevine girdi



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:04 06:26 12:52 16:20 19:03 20:19
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   13 °C   27 °C

Karaman             11 °C 25 °C 

Aksaray               13 °C  25 °C

Ankara                 14 °C 27 °C
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Eğitim ve kültür yatırımlarıyla göz dolduran Selçuklu Belediyesi, özellikle kütüphane hizmetiyle dikkatleri üzerinde toplamış durumda. Son olarak Açık 
Hava Kütüphanesi’ni kullanıma sunan Selçuklu Belediyesi, “Al Götür, Oku Getir” sloganıyla şehrin okuma alışkanlığına katkı sağlamayı hedefliyor 

1972 Toptancılar Çarşısı’na Büyükşehir Belediyesi’nin UKOME kararıyla 07:30-18:30 saatleri arasında Ağır Tonajlı Araçların girişinin yasak olmasına 
rağmen kurala uyulmaması trafik sorununu beraberinde getiriyor. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında yer alan çarşının akıbeti de tam bir muamma 

Al götür, oku getir!

Sorunlar çözüm bekliyor 

Alt ve üstyapı yatırımlarının dı-
şında sosyal projeleriyle de sık sık 
gündeme gelen Selçuklu Belediyesi, 
özellikle eğitim ve kültürel faaliyetleri 
ile dikkat çekiyor. İlçeye kazandırdı-
ğı kütüphanelerle beğeni toplayan 
Selçuklu Belediyesi, şimdi de Açık 
Hava Kütüphanesi Projesi’ni hayata 
geçirdi.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarını 
başarıyla sürdüren Selçuklu Beledi-
yesi, ilçenin topyekun yükselmesini 
sağlamak adına çeşitli alanlarda da 
önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. 
İlçenin sosyal ve kültürel hayatına 
katkı sağlamayı amaç edinen Sel-
çuklu Belediyesi, bu kapsamda çeşitli 
projeler yürütüyor. Özellikle ilçeye 
kazandırdığı kütüphaneler ile göz 
dolduran Selçuklu Belediyesi, ilçeye 
78 adet kütüphane kazandırdı. Son 
olarak geçtiğimiz günlerde farklı bir 
konseptle dizayn edilen çocuk kü-
tüphanesinin açılışını yapan Selçuklu 
Belediyesi, kütüphane projesine bir 
yenisini daha ekledi. Açık Hava Kü-
tüphanesi Projesini hayata geçiren 
Selçuklu Belediyesi, ilçenin farklı 2 
noktasında hizmete sunduğu Açık 
Hava Kütüphanesi’ni tüm Konya’ya 
yaymayı hedefliyor.

EĞİTİM VE KÜLTÜRE
 ÖNEMLİ HİZMET

Sosyal ve kültürel projelerde 
örnek çalışmalar yürüten Selçuklu 
Belediyesi, Selçuklu Değerler Eği-

timi (SEDEP) Projesi ile dikkatleri 
üzerinde toplarken, SEDEP’in sınır-
ları aşan bir marka olmasını sağlamış 
durumda. Buna ek olarak eğitime 
olan yatırımlarını sürdüren Selçuklu 
Belediyesi, ilçeye pekçok fiziki imkan-
lar sağlamış, yeni okullar, yeni spor 
salonları kazandırmıştı. Bunlarla bir-
likte ilçenin okuma düzeyini yükselt-
meyi amaçlayan Selçuklu Belediyesi, 
kütüphane yatırımlarıyla da ses getir-
mişti. Bu kapsamda Selçuklu Beledi-
yesi ilçeye bugüne kadar 78 adet kü-
tüphane kazandırdı. 2020 yılında ise 
20 kütüphaneyi daha açmayı hedef-
leyen Selçuklu Belediyesi, bu alanda-
ki başarısını git gide yükseltiyor. 

SON YATIRIM ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
Selçuklu Belediyesi kütüphane 

anlamında yaptığı yatırımların so-
nuncusunu geçtiğimiz günlerde ha-
yata geçirdi. Farklı konseptiyle Kon-
ya’da ilk olma özelliği taşıyan çocuk 
kütüphanesi, büyük beğeni toplamış-
tı. Kütüphanede Digital eğitim içerik-
lerine ve bilgi bankalarına ulaşım için 
her türlü teknik donanım ve internet 
altyapısı sağlanmış, zekâ oyunları, 
geleneksel Türk oyunları, kitap, dergi 
ve diğer basılı ve dijital yayınların te-
minini ile mimari proje uygulanarak 
çocukların hizmetine sunuldu. 
ŞİMDİ DE AÇIK HAVA KÜTÜPHANESİ

Çocuk Kütüphanesi’nden son-

ra şimdi de Açık Hava Kütüphanesi 
Projesi’ni hayata geçiren Selçuklu 
Belediyesi, yine ses getirecek bir 
projeye ilk adım attı. “Al Götür, oku 
getir” sloganıyla yola çıkılan projey-
le, vatandaşların kitaba daha kolay 
ulaşması sağlanıyor. Araba şeklinde 
oluşturulan kitaplıklarla kitaplar va-
tandaşların hizmetine sunuluyor.

ŞUAN 2 BÖLGEDE BULUNUYOR
Açık Hava Kütüphanesi şuanda 

Selçuklu Kelebekler Vadisi önünde 
ve Sille’de bulunuyor. Her bir kitap-
lıkta yaklaşık 800 kitabın bulunduğu 
kitaplıklarda şuanda toplamda yakla-
şık bin 600 kitap bulunuyor. Şimdilik 
2 bölgede başlatılan projeye yakın 
zamanda Nene Hatun Parkı ve Sille 
Baraj Parkı da dahil edilecek. Ancak 
Nene Hatun Parkı ve Sille Baraj Par-
kı’na yapılacak Açık Hava Kütüpha-
nesi farklı bir konseptte yapılacak. 
Ağaçlara zarar verilmeden, ağaçların 
tema olarak ele alınacağı projeyle 
oluşturacak kitaplık, vatandaşların 
hizmetine sunulacak. 
KONYA’YA YAYILMASI AMAÇLANIYOR

Selçuklu Belediyesi projeyle he-
defini büyük tutuyor. Alınan bilgile-
re göre projenin iler ki dönemlerde 
Konya’ya yayılması planlanıyor. Proje 
vatandaşlardan beğeni alırsa, Açık 
Hava Kütüphanesi’nin kısa zaman 
içerisinde Konya’ya yayılacağı düşü-
nülüyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

1972 Toptancılar Çarşısı, ağır 
tonajlı araçlar nedeniyle trafik soru-
nu yaşıyor. UKOME’nin aldığı karara 
uymayan ağır tonajlı araçların gün 
içerisinde Çarşı’ya girmesi, trafiğin 
içinden çıkılmaz bir hal almasına ne-
den oluyor.

1972 Toptancılar Çarşısı, yapıl-
dığı 1960’lı yıllarda dönemin en bü-
yük çarşısı olmasıyla tüm Türkiye’ye 
örnek olmuş, giderek gelişen çarşı 
bugünkü halini aldı. Önemli bir tica-
ret merkezi haline gelen 1972 Top-
tancılar Çarşısı, zamanla şehir içinde 
kalması nedeniyle bugün bazı sorun-
ları da beraberinde getiriyor. Çarşının 
oldukça hareketli olması bir ticaret 
merkezi olması, özellikle hem çarşı 
içindeki hem de çevresindeki trafik 
akışını olumsuz etkiliyor. Bu sorunu 
çözmek amacıyla Büyükşehir Bele-
diyesi Ulaşım Koordinasyon Merke-
zi (UKOME) kararıyla 2016 yılında 
07:30-18:30 saatleri arasında Ağır 
Tonajlı Araçların girişlerine kapan-
masına rağmen, bu karara uyulma-
ması, trafik sorununu içinden çıkmaz 

bir hale sokuyor. Çarşının içerisindeki 
araç hareketliliğine bir de ağır tonajlı 
araçların eklenmesiyle çarşı ve çevre-
sinde trafik kilitlenirken, vatandaşlar 
bu sorunun çözülmesini istiyor.

DENETİMLER ARTIRILMALI 
1972 Toptancılar Çarşısı yapıldığı 

dönemin en büyük ve örnek çarşısı 
olmasına karşın bugünkü şartlar ne-
deniyle potansiyelini aşan bir duruma 
geldi. Özellikle şehirde artan araç sa-
yısından ve çarşının önemli bir ticaret 
merkezi olmasından dolayı artan tra-

fik yoğunluğunu kaldırmayan çarşıda 
aksamalar yaşanıyor. Soruna çözüm 
bulunması için Büyükşehir Belediyesi 
UKOME tarafından 20.01.2016 Tarih 
ve 2016/1/4 Sayılı Kararı ile Ağır To-
najlı Araçların 07:00-18:30 saatleri 
arasında girişinin yasaklanmasına 
rağmen yasağa uyulmaması, trafik 
sorununu daha da büyütüyor. UKO-
ME’nin aldığı kararın uygulanması 
için denetimlerin artırılması isteniyor. 

ÇARŞI KENTSEL DÖNÜŞÜM 
KAPSAMINDA

Önceki Dönem Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tahir Akyürek za-
manında 1972 Toptancılar Çarşısı, 
Adnan Menderes Sebze-Meyve Hali, 
Eski Sanayi Bölgesi, Eski Kunduracı-
lar Sanayi bölgesi ve Manifaturacılar 
bölgesinin kentsel dönüşüm kapsa-
mına alınmıştı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, başla-
yan Yeni Gar İnşaatının da etkisiy-
le Eski Sanayi bölgesindeki kentsel 
dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak 
somut adımları attı. Ancak 1972 Top-

tancılar Çarşısı ve çevresi de resmi-
yette kentsel dönüşüm kapsamında 
olmasına rağmen akıbeti henüz belli 
değil. Şehir içinde kalan bu bölgenin 
bugünkü şartlarda kentsel dönüşü-
me tabi tutulması ise zor görünüyor. 

SORUNLAR VAR AMA…
1972 Toptancılar Çarşısı’nın 

büyük potansiyeli olması, şehir eko-
nomisine önemli bir katkı sağlıyor. 
Ancak bu potansiyelin getirdiği tica-
ret yoğunluğunun park ve işgaliye 
gibi sorunları beraberinde getirmesi, 

bölgeyi olumsuz etkiliyor. 12 yıl önce 
kurulan 1972 Toptancılar Çarşısı 
yönetimi bazı sorunları çözmek için 
çalışsa da, çarşının kentsel dönüşüm 
kapsamında olması sorunların kökten 
çözümünü engelliyor. Çarşı yöneti-
minden alınan bilgilere göre çarşının 
en büyük sorunlarından biri olan park 
ve işgaliye konusunda bazı adımlar 
atıldı. Özellikle çarşı çevresinde park-
lar oluşturuldu ancak yeterli gelmi-
yor. Kentsel dönüşüm kapsamında 
olan çarşının akıbeti için girişimlerde 
bulunan çarşı yönetimince, önceki 
dönem Büyükşehir Belediye Başka-
nı ve İlçe Başkanları ile yeni bir yer 
noktasında görüşülmesine rağmen 
sonuç alınmaması, çarşıyla ilgili soru 
işaretlerinin cevapsız kalmasına ne-
den olmuş durumda. 

Bu anlamda çarşıdaki sorunların 
çözümü ve çarşının akıbetinin ne ola-
cağına yönelik girişimlerin hem çarşı 
esnafını hem de bölgede trafik soru-
nu yaşayan vatandaşları rahatlataca-
ğı düşünülüyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Açık Hava Kütüphanesi şuanda Selçuklu 
Kelebekler Vadisi önünde ve Sille’de bulunuyor.

1972 Toptancılar Çarşısı’nın en büyük sorunu trafik. Ağır tonajlı araçların belli saatlerde girişlerinin yasak olmasına rağmen kurala uyulmaması, bu sorunu içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. 
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Merkez Bankası’nın ikinci kez faiz indirimine gittiğini, kamu bankalarının emlak kredisinde önemli indirim 
sağladığını dile getiren Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, özel bankalara da indirim çağrısı yaptı

Emlakçılardan özel 
bankalara önemli çağrı

Konya Emlakçılar odası 
Başkanı Sedat Altınay, Merkez 
Bankasının ikinci kez faiz indiri-
mine gitmesi emlak sektörünü 
rahatlatacaktır. Kamu banka-
larının yanı sıra, özel bankala-
rın da konut kredi oranlarının 
yüzde 1’ altına çekmesini talep 
ediyoruz. Emlak sektörü olarak 
Özel Bankalara çağıra da bulu-
nuyoruz. Emlak sektörünü ve 
Ekonomiyi rahatlatmak adına, 
siz de elinizi taşın altına koyun 
diyoruz” dedi.

Merkez Bankası faiz kararı 
sonrasında 325 baz puan in-
dirim yapıldı. Konut Sektörün-
den Bankalara Çağrı “Elinizi 
Taşın Altına Koyun” Merkez 
Bankası tarafından yapılan 325 
baz puan faiz indirimi müjdesi-
nin ardından gözler bankalara 
çevrildi. Kamu bankaları yüzde 
0.99 faiz oranı ile konut kredisi 
vermeye devam ederken özel 
bankalarda en büyük indirim 
hamlesi yapmasını bekliyoruz. 
Bu oranın yüzde 1’in altına dü-
şürülmesini istiyor Emlak sek-
törü, çünkü hem sektör hem de 
ekonomi bu rakamlarla rahat-
lanacak.

Konya Emlakçılar Odası 
Başkanı Sedat Altınay, açık-
lanan faiz kararı sonrasında 
bankalara çağrıda bulunarak 
“Merkez Bankası’nın ikinci 

önemli adımından sonra sıra 
özel bankalarda” diyerek indi-
rim talep etti.

FAİZLER DÜŞTÜ, KONUT 
KREDİSİ KULLANIM ORANI 

REKOR KIRDI!
Yapılan faiz indirimi ve 

kamu bankaları tarafından baş-
latılan konut kredisi kampan-
yasının konut satışlarına olum-
lu etkisi olduğunu belirten 
Konya Emlakçılar odası Baş-
kanı Sedat Altınay “Son 1 yıl 
içerisinde mevduatta yüksek 
faizin olması tabi ki enflasyon-
la da paralel bir şekilde ticari 
hayatı çok olumsuz etkilediğini 
tecrübe ettik. Yatırımları, in-

şaat sektörünü ve ülke ekono-
misini olumsuz yönde etkiledi. 
Konut kredileri yıllık yüzde 25 
-30 Aralığına kadar çıktı. Faiz 
yüksekliğinin son 1 yılda ciddi 
anlamda ülke ekonomisini de 
üretimi de geri çeken bir etkisi 
olmuş oldu.

Ağustos başında hüküme-
timizin desteğiyle kamu ban-
kaları konut kredilerini 0,99 a 
çektiler. Bu piyasada hemen 
karşılık buldu. Ciddi anlam-
da kamu bankalarına konut 
kredi talebi oluştu. Ekonomi 
çevresinde yapılan değerlen-
dirmelere göre Ağustos ayının 
rakamlarında toplam konut 

kredi portföyü bankalarımızda 
son 20 aydır ilk defa artı yaz-
mış oldu. 2,6 milyar TL artı bir 
kredi kullanılmış oldu” diyerek 
yaşanan artışa dikkat çekti.

Özel Bankaların Konut Kre-
disi Faiz Oranları Yüzde 1 Altı-
na düşürmesi gerektiğini vur-
gulayan Başkan Altınay yapmış 
olduğu değerlendirmesinde 
Merkez Bankası faiz indirim 
kararı sonrası özel bankaların 
da kamu bankalarının faiz ora-
nına yaklaşacağını iddia ederek 
özel bankaların kredi oranları-
nın yüzde 1 altına gelmesi ge-
rektiğini vurguladı.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin ikinci büyük 
gölü olan Tuz Gölü’nün gün 
batımındaki eşsiz güzelliği 
objektiflere yansıdı. Fotoğraf 
tutkunları gölde yürüyüş ya-
pıp, göldeki flamingolarla bir-
likte doğal güzellikleri ölüm-
süzleştirdi. 

Konya, Ankara ve Aksaray 
sınırları içinde bulunan ve 

kapalı havza özelliği taşıyan 
Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz ih-
tiyacının büyük bir bölümünü 
karşılamanın yanında doğal 
güzelliğiyle de dikkat çeki-
yor. Kuşların göç yolu olması 
nedeniyle flamingolara ev sa-
hipliği yaptığı içinde flamin-
go cenneti olarak bilinen göl, 
fotoğraf tutkunlarında uğrak 

yeri oldu. Aksaray’daki fotoğ-
raf tutkunları gün batımında 
gölün eşsiz güzelliğini ölüm-
süzleştirmeye çalıştı. 

Aksaray Fotoğrafçılar 
Derneği Başkanı Fahri Tunç, 
gölün doğal bir fotoğraf 
stüdyosu olduğunu belirte-
rek, ‘’Dernek üyelerimizden 
oluşan 20 kişilik ekiple göl-

de flamingoların bulunduğu 
bölgeye geldik. 8 kilometre-
lik yürüyüşün ardından gün 
batımını hem de flamingoları 
fotoğrafladık. Tuz Gölü’nde 
son baharı da gün batımı-
nı çektiğimiz fotoğraflarla 
ölümsüzleştirdik” dedi.
n DHA

Özel Gençlik Anaokulu 2019-
2020 eğitim öğretim yılı 1. veli 
toplantısını 14 Eylül 2019 Cumar-
tesi günü gerçekleştirdi. 25 yıllık 
Anaokulu tecrübesiyle hizmet 
veren Gençlik Eğitim Kurumla-
rına bağlı Gençlik Anaokulu veli 
toplantısının açılış konuşmasını 
okul müdürü Aliye Duman yap-
tı. Aliye Duman velilere eğitim 
öğretim yılı içerinde yapacakları 
faaliyetleri anlatarak okul ve aile 
işbirliği içinde gerçekleşen eğiti-
min öğrenciler üzerindeki olumlu 
etkisini anlattı. Toplantıda eğiti-

min ilk basamaklarından biri olan 
anaokullarında verilen eğitimin 
kalitesinin çocuğun gelişimdeki 
olumlu etkileri üzerinde duruldu. 
Duman, Gençlik Anaokulunun 
güçlü eğitim kadrosuyla eğitim 
öğretime başladığını belirterek 
okulun değerler eğitimiyle fark 
yaratığının altını çizdi ve değer-
ler eğitimiyle ilgili velilere dönem 
içerisinde neler yapacaklarını an-
lattı. Program velilerin öğretmen-
lerle bireysel görüşmeleri ile son 
buldu.
n HABER MERKEZİ

Yazar Gül Öztürk tarafından 
Konyalı Şehitlerin hatıralarının 
konu edildiği ve kitap gelirinin 
Mehmetçik Vakfına bağışlandığı 
“Şehidimin Sesi” adlı kitaba Konyalı 
okuyucuların yoğun ilgisi sevindiri-
yor. Yazar Gül Öztürk tarafından bir 
yılı aşkın bir süre zarfında kaleme 
alınan ve büyük bir emek verilen 
“Şehidimin Sesi” isimli kitaba her 
geçen gün ilgi yoğunlaşıyor. Kitap-
ta Konyalı kahraman şehitlerimizin 
hatıraları kaleme alınmıştı.

Mana kitap yayınları tarafından 
yayınlanan “Şehidimizin Sesi” kita-
bında 68 Konyalı şehidin hatırasını 
kaleme aldığını dile getiren Yazar 
Gül Öztürk, “ Nisan 2019 ayında 
okurlar ile buluşturduğumuz “Şe-
hidimizin sesi” kitabına her geçen 
gün ilginin yoğun olması bizleri 
mutlu etmektedir. Özellikle şunu 
vurgulamak istiyorum. Kitap satı-
şından elde edilen tüm geliri Meh-
metçik Vakfına aktaracağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nın 
bu haftaki Selçuklu Salı Soh-
betleri’nde, “Yıkılışının 160.
Yılında Babür Devletimiz” 
gündeme geliyor. Konya Ay-
dınlar Ocağı Genel Başkanı 
Dr. Mustafa Güçlü, 1526-
1858 yılları arasında Hindis-
tan’da hüküm süren bir Türk 
Devleti’nin askerî, siyasî, ti-
carî, tarihî ve kültürel açıdan 
ele alarak anlatacak. İl Halk 
Kütüphanesi’nde 17 Eylül 
2019 Salı günü saat 20.30’da 
gerçekleştirilecek olan tarih 
sohbetine bütün gönül dostla-

rı davet edildi.
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik Anaokulu,
velilerle toplantı yaptı

‘Şehidimin Sesi’ adlı
kitap büyük ilgi gördü

Dr. Mustafa Güçlü
Babürler’i anlatacak

Bilgehanelerde yeni dönem kayıtları başladı
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin Medeniyet Okulu Projesi 
kapsamında hayata geçirdiği Bil-
gehanelerde yeni dönem kayıtları 
başladı. 4-5-6-7 ve 8. sınıf öğ-
rencilerinin faydalandığı Bilgeha-
nelerde kayıtlar 24 Eylül’e kadar 
“bilgehane.konya.bel.tr” adresin-
den online olarak alınacak.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin öğrencilere yönelik faali-
yetleri arasında yer alan Bilge-
haneler’de yeni dönem kayıtları 
başladı. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
belediye olarak tüm hizmetlerde 
önceliği çocuklara verdiklerini, 
Bilgehanelerin bu konuda önemli 
bir yer teşkil ettiğini söyledi. Şe-
hir merkezindeki Keykavus, Aliya 
İzzet Begoviç ve Ali Ulvi Kurucu 
Bilgehanelerinde çocukların ve 
gençlerin bilgi becerilerini artır-
mayı, onları geleceğe hazırlamayı 
amaçladıklarını dile getiren Baş-
kan Altay, Bilgehanelerin yakın 
zamanda yeni merkezlerle ülke-

nin geleceği olan çocuklara hiz-
met vermeye devam edeceğini 
söyledi. 

MİLLİ VE MANEVİ EĞİTİMLER 
4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileri-

nin başvurabildiği Konya Büyük-
şehir Belediyesi Bilgehanelerinde 
Kuran-ı Kerim, Tecvid, Siyer-i 
Nebi, İlmihal ve İbadet, Adab-ı 
Muaşeret, hafızlık hazırlık eğitim-
lerinin yanında; bu yıl Medeniyet 

Okulu kapsamında her ay belirle-
nen bir değer öğrencilere çeşitli 
etkinliklerle aktarılacak. 

DERS DESTEK PROGRAMLARI 
Bilgehanelere devam eden 

öğrencilere Türkçe, Matematik, 
Fen Bilgisi, İngilizce ve Sosyal 
Bilgiler alanlarında okula destek 
ve ders tekrarı konusunda hizmet 
verilecek. 
SOSYAL FAALİYET VE ATÖLYELER 

Öğrencilere yönelik kamplar, 
yüzme, binicilik, görsel sanatlar, 
ahşap tasarım, ebru, zeka oyun-
ları, robotik kodlama, playstation 
ve okçuluk eğitimleri ile Bilim 
Merkezi Atölye Çalışmalarının 
düzenlendiği Bilgehanelerde; bu 
yıl drama, mehter, koro, bağla-
ma, gitar, ney, halk oyunları, yaz 
ve kış dönemi temalı kamplar 
düzenlenecek. Fidan dikimi, Sıfır 
Atık ve Geri Dönüşüm gibi sosyal 
sorumluluk projelerinin de yer 
alacağı eğitimlerde “Yaşadığım 
Şehri Tanıyorum” başlığında ta-
rihi ve kültürel geziler de düzen-
lenecek. 
BAŞVURULAR 24 EYLÜL’E KADAR 

DEVAM EDECEK 
Şehit ve gazi çocuklarına kayıt 

önceliği tanınan Bilgehanelerde 
başvurular; 16-24 Eylül tarihleri 
arasında “bilgehane.konya.bel.tr” 
adresinden online kayıt olarak alı-
nacak. Bilgehanelerde ders zili ise 
15 Ekim Salı günü çalacak.
n HABER MERKEZİ

Gün batımında Tuz Gölü büyülüyor 
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Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu’nun organizatörlüğünde yapılan Yerli Irklar Irk Standartları 
yarışmasına Türkiye genelinden katılım sağlayan 420 çoban köpeği dereceye girebilmek için yarıştı

Osmanlı’da Kızılay, sömürgede Kızılhaç var!

Çoban köpekleri yarıştırıldı

Kızılay’ın temelini yabancıla-
rın attığını söyleyen Türk Kızıla-
yı Konya Şube Başkanı Hüseyin 
Üzülmez, “Dünyada 57 İslam 
ülkesinin 36 tanesinde Kızılay 
var, 20 kadarında ise Kızılhaç. 
Osmanlı şemsiyesi altında ülke-
lerin tamamı Kızılay, sömürge 
ülkelerinin hepsinde Kızılhaç 
var” dedi.

Konya Aydınlar Ocağı Ge-
nel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 
yönetim kurulu üyeleri Mustafa 
Sinan Ümit ve Mustafa Balkan 
ile Mehmet Altuntaş ile birlikte 
Türk Kızılay’ı Konya Şube Baş-
kanı Hüseyin Üzülmez’i ziyaret 
ederek “Hayırlı olsun” temenni-
sinde bulundu.

Dernek binasında gerçekle-
şen ziyarette Kızılay hakkında 
bilgi veren Kızılay Derneği Kon-
ya Şube Başkanı Hüseyin Üzül-
mez, Kızılay ve Kızılhaç’la ilgili 

bağlantısı hakkında şu bilgileri 
verdi.

“Kızılay’ın temelini kuranlar 
yabancılar. 1860’larda Abdülaziz 
Han hazinedeki servetinin üçte 
birini orijinal altınlarla birlikte 
Kızılay’a vermiş. Hâlâ sembolik 
olarak 5-10 kese altın Merkez 
Bankası’nda duruyor. Kızılay, 
Kurtuluş Harbi’nde bu altınları 
harcanması için emanet olarak 
veriyor ve sonra geri alıyor. Şu 
anda dünyada 57 İslam ülkesi 
var. 36 tane Kızılay var. İslam 
ülkelerinin 20 kadarında Kızılhaç 
var. Osmanlı şemsiyesi altında 
ülkelerin tamamı Kızılay, sömür-
ge ülkelerinin hepsinde Kızılhaç 
var. Meselâ Endonezya’da Kızıl-
haç var. Afrika’daki İslam ülke-
sinde Kızılhaç var. Bunun yanı 
sıra Bağdat’ta bir afet olmuş. 
Onlar biz Hilâl-i Ahmer’in Bağ-
dat Şubesiyiz demişler. Kızılhaç 

ve Kızılay uluslararası olarak bir 
konfederasyon şeklinde çalışı-
yor. Federasyonun Avrupa-As-
ya Bölgesi başkan yardımcısı da 

Türk Kızılay’ı Başkanı.”
Üzülmez, ziyaretten dolayı 

Konya Aydınlar Ocağı Başkanı 
Dr. Mustafa Güçlü’ye teşekkür 

ederek istikrarlı kültürel ve sos-
yal hizmetlerinden dolayı kendi-
sini ve ekibini kutladı.

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ VE KIZILAY

Kızılay Derneği Konya Şu-
besinin Olağan Genel Kurulu, 
17 Şubat 2019 tarihinde Azizi-
ye Kültür Merkezi’nde yapılmış 
ve seçimlere tek listeyle giren 
Hüseyin Üzülmez, 900 üyenin 
495’nin katıldığı oylamada, 295 
geçerli oy alarak 55 yıldır baş-
kanlığını yapan Kızılay Derneği 
Konya Şube Başkanlığı yapan 
Kemal Gödeneli’den bayrağı 
devralmıştı. Hüseyin Üzülmez 
başkanlığındaki Türk Kızılayı 
Konya Şubesi’nin yeni yönetim 
kurulu ise şu isimlerden oluşu-
yor: Hüseyin Üzülmez (başkan), 
Harun Kızılay, Prof. Dr. Mehmet 
Gürbilek, İsmail Hakkı Kolat, 
Selçuk Aydınalp, Bekir Şahin, 
Dr. Hasan Yıldırım, Dr. Talat 
Gök, Rıfat Yüzbaşığil, Durmuş 
Yener Özel ve Mustafa Sabri 
Bağcı.
n HABER MERKEZİ

Konya’da festival kapsa-
mında düzenlenen ‘Yerli Irklar 
Irk Standartları’ yarışmasında 
Türkiye geneli 420 çoban köpe-
ği dereceye girmek için yarıştı. 
Uluslararası Köpek Irkları ve 
Kinoloji Federasyonu ile Büyük-
şehir Belediyesi iş birliğinde dü-
zenlenen yarışma 15 Temmuz 
Demokrasi ve Birlik Parkında 
gerçekleştirildi. Yarışmaya Tür-
kiye’nin birçok ilinden katılım 
sağlanırken, Erzurum, Sivas, 
Balıkesir, Ankara, Afyonkarahi-
sar, Aksaray gibi çevre illerden 
katılım yoğundu. Yarışmada, 
Kangal, Akbaş, Malaklı ve Ana-
dolu Çoban Köpeği cinsi yakla-
şık 300 köpek yarıştı. Irk ve yaş-
larına göre farklı kategorilerde 
yarıştırılan köpeklerden derece-
ye girenlere madalyaları verildi.

Uluslararası Köpek Irkları 

ve Kinoloji Federasyonu orga-
nizatörü Akif Metin, bu orga-
nizasyonları gerçekleştirerek 
insanları bir araya getirmeye 
çalıştıklarını ve düğün havasın-
da seçtikleri köpekleri ödüllen-
dirdiklerini söyledi. Asıl amaçla-

rının çoban köpeklerini dünyaya 
tanıtmak olduğunu ifade eden 
Metin, “Şu an 400’e yakın kayıt 
yapıldı, 4 ırkta yarışılacak. Kan-
gal, Akbaş, Malaklı ve Anadolu 
Çoban Köpeği. Yarışmamıza Er-
zurum, Kayseri, Antalya, Bursa, 

İstanbul, Ankara, Nevşehir ve 
Aksaray’dan çoban köpeği ya-
rışmamıza katılım oldu” dedi.

Yarışmaya Ankara’dan gelen 
Cemil Özkan, dereceye girmek-
ten önce köpekleri göstermenin 
önemli olduğunu ifade etti. Ya-

rışmada ikinci olduklarını be-
lirten Özkan, “Güzel bir duygu 
buraya gelip hayvanlarımızı ta-
nıtmak, özellikle saf kan malak 
ırklarını göstermek. Köpeği yav-
ruyken bir arkadaşımızdan al-
dık. Koyun sürüsünün arkasın-

da büyüdü. Kemik yapısının en 
iyi olmasının en büyük etkenle-
rin birisi sürekli doğada gezdiği 
için yapısı gayet düzgün oldu ve 
büyüdü. Yani bahçelerde falan 
büyüyen köpeklerde kemik bo-
zukluğu oluyor zaten. Genelde 
mamalarla besliyoruz hatta eski 
tabirle ‘zavar’ yani arpa unuyla 
kemik suyunu karıştırarak çok 
güzel bir besin elde ediyoruz 
hayvanlarımız için. Yarışmalar 
için küçük çaplı da olsa gezinti-
lerle köpeğimizi hazırladık” diye 
konuştu.

Diğer illerden gelen izleyici-
ler ise köpekleri çok sevdiklerini 
ve izlemekten duydukları mem-
nuniyeti dile getirdi. Yarışmayı, 
Ziya Ünal’ın ‘Leon’ isimli Ana-
dolu Çoban Köpeği birinci ola-
rak tamamladı.
n İHA

Konya Ülkü Ocakları, aşure
ikramı ile ağızları tatlandırıldı

Ülkü Ocakları Eğitim ve 
Kültür Vakfı Konya İl Başkan-
lığı tarafından Aşure ikramın-
da bulunuldu. Dualarla açılan 
aşure kazanı Hacıveyiszade Ca-
mii önünde vatandaşlara ikram 
edildi. Programa Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı ve AK Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer 
de katıldı. Muharrem Ayı içeri-
sinde idrak edilen Aşure Günü 
nedeniyle Ülkü Ocakları Eğitim 
ve Kültür Vakfı Konya İl Baş-
kanlığı tarafından geçtiğimiz 
hafta sonu Hacıveyiszade Camii 
önünde düzenlenen bir törenle 
aşure ikram edilen ağızları tat-
landırıldı.

Konya Ülkü Ocakları Başka-
nı Yusuf Kasım Akta, “Konya 
Ülkü Ocakları olarak her yıl ge-
leneksel hale getirdiğimiz aşure 
ikramı törenimizi bu yıl Hacıve-
yiszade Camii önünde gerçek-
leştirdik. Muharrem Ayı’nın 
Kur’an-ı Kerim’de kıymet veri-
len dört önemli aydan biri. Pey-

gamber Efendimiz Muharrem 
Ayı ile ilgili, ‘Ramazan’dan son-
ra en faziletli oruç, Muharrem 
ayında tutulan oruçtur’ buyur-
muştur. Bu nedenle Muharrem 
ayı biz Müslümanlar için olduk-
ça önemli bir ay. Bu ayın en kıy-
metli gecesi de aşure gecesidir. 
Allah-u Teâlâ, birçok duaları 
Aşure günü kabul etmiştir. Bu 
nedenle Aşure Günü, oldukça 
önemli ve bu günün, bu ayın 
faziletlerinden faydalanmak biz 
Müslümanlar için ahiretimiz 

açısından kazanç sağlayacaktır. 
Bu vesile ile Muharrem Ayını-
zı ve Aşure Günü’nüzü tebrik 
ediyor, bu mübarek günlerin 
ülkemizin birliğini, dirliğini, 
beraberliğini, kardeşliğini güç-
lendirmesine vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum” diye 
konuştu. Konuşmanın ardından 
Aşure kazanı yapılan dua ile 
birlikte açıldı, vatandaşlara ik-
ram edildi. Aşure ikramı olduk-
ça yoğun ilgi gördü.
n HABER MERKEZİ

Aşure geleneği Beşışık
halkını biraraya getirdi

Yunak İlçesi Beşışıklılar Ma-
hallesi Kültür Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği tarafın-
dan düzenlenen Aşure Dağıtım 
programı yüzlerce yöre halkını 
ve vatandaşları bir araya getirdi. 
Beşışıklılar Derneği tarafından 
geleneksel olarak düzenlenen 
etkinliklerin bir halkası olan ve 
Yazır Mahallesinde dernek bi-
nası önünde düzenlenen Aşure 
Dağıtım programı nedeniyle bir 
açıklama yapan dernek başkanı 
Yusuf Ateş, amaçlarının birlik 
ve beraberlik içerisinde olmak 
ve geleneklerin devam etmesine 
vesile olmak olduğu söyledi.

Dernek binası önünde dü-
zenlenen etkinlikte yüzlerce 
vatandaşa kendi elleri ile aşure 
ikram ettiklerini ifade eden Ateş, 
“Bizlere has olan güzel gelenek-
lerimizi ayakta tutmak için der-
nek olarak hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmıyoruz. Onlarca çeşit gıda 
maddesinin bir araya gelmesi 
ile ortaya çıkan aşure nasıl bir 

birlik ve beraberlik mesajı veri-
yorsa bizlerde bu güzel gelene-
ğimiz devam ettirerek bir araya 
gelmeliyiz. Beş ışıklılar Derneği 
olarak bu yıl da bu güzel hizmeti 
vermenin mutluluğunu yaşıyo-
ruz. 

Bizlere bu konuda yardımcı 
olan tüm gençlerimize, bizleri 
yalnız bırakmayan hemşehrile-
rimize ve tüm misafirlerimize 
teşekkür ediyorum. Dernek ola-
rak bu ve buna benzer etkinlik-

lerimiz daha geniş kitlelere ulaş-
mak arzusu ile devam edecek. 
Önümüzdeki yaz ayında da yine 
binlerce hemşerimizin bir araya 
gelmesine vesile olacak olan da-
yanışma yemeğimiz bir kez daha 
düzenlenecek. Ben bir kez daha 
tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
adına Aşure Günümüzün ha-
yırlara vesile olmasını temenni 
eder tüm hemşehrilerimize sev-
gi ve saygılarımı sunarım” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Rögar kuyusuna düşen 
koyunu AFAD kurtardı

Aksaray’da su baskınlarına 
AFAD ekiplerinden müdahale

Aksaray’da dün etkili olan 
sağanak yağışın ardından ev 
ve iş yerlerinde yaşanan su 
baskınları AFAD ekiplerince 
temizlendi. 

Aksaray’da dün etkili olan 
ve yaklaşık 1 saat süren yağışı 
sele dönüşürken, birçok ma-
hallede birçok ev ve iş yerini 
su bastı. Sular altında kalan ev 
ve iş yerlerine AFAD ekipleri 
müdahale etti. AFAD ekipleri 

selin ardından ev ve iş yerle-
rinde temizlik çalışması yaptı. 
6 ayrı ekip, 7 araç ve toplam 
25 personelle su baskınlarına 
müdahale eden AFAD ekiple-
ri, 22 ayrı adreste temizlik ça-
lışması yaptı. Gece yarılarına 
kadar süren çalışmalar sonucu 
vatandaşların mağduriyetleri 
AFAD ekipleri tarafından gi-
derildi.
n İHA

Aksaray’da boş rögar ku-
yusuna düşen koyun, AFAD 
ekiplerince kurtarılarak sahi-
bine teslim edildi. Olay, Aratol 
Mahallesi’nde bulunan boş bir 
arazide meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, koyunlarını otlatan 
Muzaffer Yerli, arazide bulunan 
boş rögar kuyusuna bir koyunu-
nun düştüğünü gördü. Bir süre 
kendi imkanlarıyla koyunu kur-
tarmaya çalışan Muzaffer Yerli, 

koyunu kurtaramayınca duru-
mu AFAD ekiplerine bildirdi. 
Kısa sürede olay yerine gelen 
AFAD ekipleri, hemen kurtar-
ma çalışması başlattı. Bir AFAD 
görevlisi iple indiği yaklaşık 4 
metrelik kuyudan koyunu sağ 
salim çıkartarak kurtardı. Koyun 
sahibine teslim edilirken, vatan-
daşlar AFAD ekiplerine teşek-
kür etti. 
n İHA

Sahte pasaportlu göçmenleri polisin dikkati yakalattı
Aksaray’da sahte pasa-

port ve belgelerle İstanbul’a 
gitmek isteyen 10 yabancı 
uyruklu şahıs, şehirlerarası 
otobüs terminalinde polisin 
şüphesi üzerine yakalan-
dı. Edinilen bilgiye göre, 
terminalde yabacı uyruklu 
10 şahsı fark eden termi-
nal polisi, durumdan şüp-
helenerek şahısları kimlik 
ve pasaport kontrolünden 
geçirdi. 10 yabancı uyruk-
lu şahsın pasaport ve Ulus-
lararası Koruma Kimliğini 
kontrol eden terminal po-
lisi, bir süre yaptığı incele-
meden sonra pasaport ve 
kimliklerin sahte olduğunu 
tespit etti. Bunun üzeri-

ne terminal polisi durumu 
fark ettirmeden olay yeri-
ne takviye ekip istedi. Kısa 
sürede olay yerine gelen İl 
Emniyet Müdürlüğü Kaçak-
çılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) ve Asayiş 
Şubesi ekipleri, 10 şüpheli-
yi gözaltına aldı. Şüpheliler 
Aksaray Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde 
sağlık kontrolünden geçiril-
dikten sonra sorgulanmak 
üzere emniyete götürüldü. 
Emniyette sorguları biten 
şüpheliler daha sonra sınır 
dışı edilmek üzere İl Göç 
İdaresi Müdürlüğüne teslim 
edildi.
n İHA

Dikkatsizlik ve kural ihlali kazaları, kazalar ise üzücü sonuçları beraberinde getiriyor. Önceki akşam 
kamyonun tali yoldan çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

Kamyon ile otomobil 
çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da kamyon ile oto-
mobilin çarpışması sonucu 5 
kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 
sıralarında merkez Meram ilçe-
si Yenibahçe Mahallesi 17160. 
Sokakta meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, A.A.B. idare-
sindeki 42 FNE 08 plakalı kam-
yon, tali yoldan çıkan S.A.G. 
yönetimindeki 42 ZC 471 pla-
kalı otomobille çarpıştı. Kaza 
ihbarı üzerine olay yerine polis 
ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kazada, otomobil sürücüsü 
S.A.G. sıkıştığı yerden itfaiye 
ekipleri tarafından güçlükle çı-
kartıldı. 

Otomobilde bulunan ve ya-
ralanan S.A.G, A.Ö, Ö.Ö, Ö.N. 
ve Z.B.Ö. ambulanslarla Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
ve Numune Hastanesine kal-
dırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı.
n İHA

Karaman’da hasadı yapılan 
mısır tarlasında baygın halde 
bulunan 2 genç hastaneye kal-
dırıldı. Olay, saat 14.45 sırala-
rında Bahçelievler Mahallesi 
Ereğli yolu üzerinde yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, hasadı 
yapılan mısır tarlasında 2 kişi-
nin hareketsiz şekilde yattığını 
gören çevredeki vatandaşlar 
durumu 112 Çağrı Merkezine 
bildirdi. İhbar üzerine olay ye-
rine polis ve sağlık ekipleri sevk 

edildi. Polis ve sağlık ekipleri, 
yaptıkları kontrolde 16-17 yaş-
larında olduğu tahmin edilen 
ve üzerlerinde kimlik bulunma-
dığı için isimleri öğrenilemeyen 
2 gencin aşırı derecede alkol 
almalarından dolayı baygın ol-
duklarını tespit etti. Kendinde 
olmayan gençler, olay yerinde 
yapılan ilk müdahalenin ardın-
dan Karaman Devlet Hastane-
sinde tedavi altına alındı.
n İHA

Aksaray’da atış poligonunda 
atış yapan jandarma uzman ça-
vuş, kazayla kendini ayağından 
vurdu. Olay, Aksaray Kireçlik 
mevkiinde bulunan atış poli-
gonunda yaşandı. Edinilen bil-
giye göre, Güzelyurt ilçesinde 
görevli olan Jandarma Uzman 
Çavuş Kürşat K. (26), silahıyla 
atış yapmak için atış poligonu-
na gitti. Atış poligonunda atış 
yaptığı esnada silahının boş 
olduğunu düşünen uzman ça-
vuş, yere doğrulttuğu silahının 
tetiğine basarak kendini kazay-

la sol ayağından vurdu. Yaralı 
olarak 112 Acil Yardım ekip-
lerini arayan Kürşat K., olay 
yerine sevk edilen ambulansla 
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırıl-
dı. Tedavi altına alınan Kürşat 
K.’nin sağlık durumunun iyi ol-
duğu öğrenildi. Sedyede taşın-
dığı sırada gazetecilerin soru-
sunu yanıtlayan uzman çavuş, 
“Ayağıma sıktım, son mermi 
olduğunu bilmiyordum içinde. 
Dalgınlıkla” dedi.
n İHA

İki genç mısır tarlasında 
baygın halde bulundu

Poligonda atış yaparken
kazayla kendini vurdu 381 adet tarihi eser ele geçirildi: 5 gözaltı

Aksaray’da polisin şüphe üze-
rine durdurduğu otomobilde 381 
adet tarihi eser ele geçirilirken, 
olayla ilgili 5 kişi gözaltına alın-
dı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray 
- Nevşehir karayolunda rutin yol 
kontrolü yapan İl Emniyet Müdür-
lüğü Kaçakçılık ve Organize Suç-
larla Mücadele (KOM) ve Asayiş 
Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 59 
UR 523 plakalı otomobili durdur-
du. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sü-
rücü Barbaros Ç.’nin (36) tedirgin 
hal ve hareketlerinden şüphelenen 
ekipler, araçta arama yaptı. Yapı-

lan geniş çaplı aramada otomobi-
lin çeşitli yerlerine gizlenmiş sikke 
ve yüzük gibi 381 adet tarihi eser 
ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü ve 
Ramazan D. (40), Koray K. (39), 
İsmail Ç. (35), Bayram Ş. (32) gö-
zaltına alındı. Şüpheliler, Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirildikten sonra sorgulanmak 
üzere İl Emniyet Müdürlüğüne 
götürüldü. Emniyetteki işlemleri-
nin ardından şüpheliler Aksaray 
Adliyesine sevk edildi.
n İHA
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Hasan Dağı eteklerindeki köyünde arkadaşının tavsiyesiyle hobi amaçlı başladığı, Türkiye’de halk arasında “kurt 
üzümü” olarak bilinen “goji berry”i üreten Mehmet Çekil, Avrupa’dan gelen taleplere yetişmeye çalışıyor

Aksaray’dan Avrupa’ya
‘goji berry’ gönderiyor

Orman mühendisi arkadaşı-
nın tavsiyesiyle hobi olarak baş-
ladığı, Türkiye’de halk arasında 
“kurt üzümü” ya da “mutluluk 
meyvesi” olarak bilinen “goji 
berry”i üreten Mehmet Çekil, 
Avrupa’dan gelen taleplere ye-
tişmeye çalışıyor. Kent hayatı-
nın stresli yaşantısından sıkılan 
Çekil, 6 yıl önce Hasan Dağı 
eteklerinde bin 300 rakımlı 
Kargın köyüne, anavatanı Tibet 
olan “goji berry” fidanları dikti.

Üretimin istenilen seviyede 
olması ve taleplerin artmasıyla 
tarlasını 57 dekarlık alana çı-
karan Çekil, yıllık ortalama yaş 
ve kuru 25 ton meyve alıyor. 
Tarlada kadın işçiler tarafın-
dan özenle toplanan meyveler, 
60 derecelik fırınlarda kuru-
tulduktan sonra paketlenerek, 
ihracatçı firmalar aracılığıyla 
İtalya başta olmak üzere Belçi-
ka, Hollanda, İspanya, Almanya 
ve Fransa gibi ülkelere ihraç 
ediliyor. Meyvenin reçel, çay 
ve turşusunu da yapan Çekil, 
2017 yılında Aksaray’ı temsilen 
girdiği Türkiye Tarım Oscarları 
yarışmasında Aksaray’ın Goji 
Berry Meyvesi Oscar Ödülü’ne 
layık görüldü.

‘ÇİFTÇİLERİMİZ DOĞDUĞU 
YERDE DOYURMAK İSTİYORUZ’

Aksaray Tarım ve Orman 
Müdürü Bülent Saklav, goji 
berry meyvesinin tıbbi aroma-
tik bir bitki olduğunu söyledi. 
Bu meyvenin suya çok az ih-
tiyaç duyduğunu vurgulayan 

Saklav, şöyle konuştu: “Meyve 
her türlü toprakta yetiştirilebi-
liyor, toprak bakımı da istemi-
yor. Amacımız bu gibi alterna-
tif ürünleri ilimizde attırarak 
üreticilerimize gelir kaynakları 
oluşturmak istiyoruz. Çiftçile-
rimiz doğduğu yerde doyurmak 
istiyoruz. Bu bahçemiz 57 de-
kar. Yıllık ortalama 5 ton kuru 
20 ton da yaş meyve veriyor. Bu 
ürünleri hem Türkiye içerisinde 
hem de Avrupa ülkelerine sa-
tıyor. Meyvemiz yılda 5-6 kez 
hasat yapabiliyor. Bu toplanan 
ürünleri de iyi fiyata satıyor. 
Üreticimiz çok memnun. Çiftçi-
miz üretiyor Aksaray’ımız kaza-
nıyor.” Saklav, çiftçileri alterna-
tif ürün yetiştiriciliği olarak goji 
berry, lavanta, safran ve kapari 
gibi ürünlere yönlendirdiklerini 

ve desteklediklerini kaydetti.
Çekil ise goji berry meyve-

sini 6 yıl önce orman mühen-
disi bir arkadaşının tavsiyesi 
üzerine hobi amacıyla bahçe-
sine diktiğini ifade etti. Ardın-
dan meyveyi araştırdığını ve 
Anadolu’nun yüksek rakımlı 
alanlarına çok uygun bir bitki 
olduğunu keşfettiğini anlatan 
Çekil, “Meyvemiz sert iklimi 
seviyor. Bizim bu bölgede özel-
likle Hasan Dağı yamaçlarında 
çok güzel yetişen bir bitki. Ana-
dolu’nun her yerinde rahatlıkla 
ekilebilir ve çok güzel verimler 
alınabilir. Üründen güzel verim 
elde ettikten sonra tarlamı-
zı büyüttük. Bu bahçemizi bu 
yıl hiç sulamadık. Sulanmadığı 
halde çok yoğun meyve veri-
yor.” diye konuştu.

Çekil, “gençlik iksiri” ola-
rak nitelendirilen goji berrynin 
antioksidan deposu olduğunu 
vurguladı.

‘ELİMİZDEKİ ÜRÜN TALEBE 
YETMİYOR’

Meyvenin alternatif bir bit-
ki olarak kendilerine çok iyi bir 
gelir kapısı olduğunu aktaran 
Çekil, şöyle devam etti: “Bah-
çemizde yetiştirdiğimiz goji 
berryler yoğun ilgi görüyor. İlk 
yıllarda ürünlerimizi dökme 
olarak satıyorduk, sonra paket-
leme ruhsatımızı aldık. Şu an 
ürünlerimizi paketleyip satabi-
liyoruz. Meyvelerimizi topladık-
tan sonra sepetlere koyuyoruz. 
Daha sonra 55-60 derecelik fı-
rınlarda 2 gün bekletiyoruz. Ye-
terli kuruluğa ulaşan meyveleri 
saplarından temizliyoruz. En 
son aşamada da paketliyoruz. 
Şu an elimizdeki ürün talebe 
yetmiyor. Özellikle kuru mey-
veye talep çok. İtalya, Belçika, 
Almanya, İngiltere ve İspanya 
gibi ülkelerden ciddi talepler 
alıyoruz. Ürünlerimizi, daha çok 
ihracatçı firmalar aracılığıyla, 
yurt dışında gönderiyoruz. İki 
gün önce İtalya’dan 18 ton ürün 
talep ettiler ama elimizde o ka-
dar ürün olmadığı için karşıla-
yamadık. Yıllık bahçemizden 
20-22 ton arasında yaş ve kuru 
olarak da 5 ton meyve alıyoruz. 
Kuru olarak meyvenin kilosu 80 
ile 150 lira arasında yaş ise 40 
liradan satılıyor.”
n AA

Meram Belediyesi Tekstil Atölyesi kurs kayıtları başladı

Meram Belediyesi tarafından ha-
yata geçirilen Tekstil Atölyesi Kurs ka-
yıtları başladı. Belediyeye ait Osman 
Gazi Sosyal Tesislerinde gerçekleş-
tirilecek kurslara Meramlı hanımları 
davet eden Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, kursun kadınlara ver-
dikleri desteğin ve değerin bir gös-
tergesi olduğunu belirterek “Ailenin, 

toplumun temel direği ve geleceğimi-
zin mimarları olan kadınlarımız için 
ne yapsak azdır” diye konuştu. 

Meram Belediyesi ‘Tekstil Atölye-
si Kurs’ kayıtları başladı. Meram Be-
lediyesi Osman Gazi Sosyal Tesisle-
rinde gerçekleştirilecek kurs kayıtları 
20 Eylül Cuma gününe kadar devam 
edecek. ‘Giyim Üretimi’ ‘Moda Tasa-

rımı’ ve ‘Mefruşat Nakış’ derslerinin 
verileceği kurslar 23 Eylül Pazartesi 
günü start alacak. Tamamıyla ücret-
siz olacak kurslar için müracaatlar, 
Yenişehir Mahallesinde bulunan Os-
man Gazi Sosyal Tesisine yapılabile-
cek. Belediyeden yapılan açıklamada, 
kurs ve kayıtlar için detaylı bilgi almak 
isteyenlerin 0 505 869 15 28 nolu te-

lefona başvurabilecekleri bildirildi.  
BAŞKAN KAVUŞ: KADINLARIMIZ 

İÇİN NE YAPSAK AZDIR
Hem teorik hem de pratik eğitim-

lerin verileceği kursa tüm Meramlı 
hanımları davet eden Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa Kavuş, kursun 
kadınların vakitlerini en iyi şekilde 
değerlendirmeleri ve aile ekonomi-

sine katkıda bulunabilmeleri adına 
önemli bir fırsat olduğunun altını çiz-
di. Meram Belediyesinin ‘Sosyal Bele-
diyecilik’ alanında birbirinden değerli 
proje ve programlara imza attığını ha-
tırlatan Başkan Kavuş, “Bu alanda en 
önemli konu başlıklarımızdan biri de 
kadınlarımız. Onların ilgi ve yetenek-
leri dahilinde böylesi önemli bir kur-

su hayata geçirerek onlara, ailelerine 
hatta ekonomilerine katkıda bulun-
mak amacındayız. Onlara verdiğimiz 
değer ve desteğin bir örneği de bu 
ve buna benzer eğitimlerdir. Ailenin, 
toplumun temel direği ve geleceğimi-
zin mimarları olan kadınlarımız için 
ne yapsak azdır” diye konuştu.        
n HABER MERKEZİ

Konya’da yabancı turistleri 
taşıyan tur otobüsünün yoldan 
çıkarak şarampole inmesi so-
nucu 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 
11.00 sıralarında Konya-Antal-
ya karayolunun 40. kilometresi 
Erenkaya Mahallesi mevkisin-
de meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, Antalya’dan Konya 
istikametine seyir halinde olan 
Veysel D. idaresindeki 07 AFZ 
889 plakalı Hollandalı turistleri 
taşıyan tur otobüsü, lastiğinin 
patlaması sonucu kontrolden 
çıkarak karşı şeride geçip, ba-
riyeri parçalayarak şarampole 
indi. Kazada, otobüs sürücüsü 

Veysel D. ile yolculardan 2 tu-
rist hafif şekilde yaralandı. Kaza 
ihbarı üzerine olay yerine sağ-
lık, polis ve jandarma ekipleri 
sevk edildi. Yaralılar ambulans-
larla Konya’daki çeşitli hasta-
nelere kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Kaza sonrası otobüsteki 
diğer yolcular, yol kenarında 
eşyalarıyla birlikte kendilerini 
götürecek olan diğer otobüsün 
gelmesini bekledi. Turistlerin 
Antalya’dan Kapadokya gezisi 
için Nevşehir’e gittikleri öğre-
nildi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Hadim ilçesindeki Yerköp-
rü Şelalesi’nde yol genişletme 
çalışmaları sürüyor. Hadim 
Belediye Başkanı Ahmet Ha-
dimioğlu, yaptığı açıklamada, 
Hadim-Aladağ kara yolunda 
yol yapım çalışmaları nedeniyle 
ulaşımın kontrollü sağlandığını 
söyledi. Karayolları Genel Mü-
dürlüğü tarafından yapımı de-
vam eden kara yolunun bölge 
turizmine katkı sağlaması açı-
sından önemli olduğunu ifade 
eden Hadimioğlu, şunları kay-

detti: “Bir doğa harikası olan ve 
turizme kazandırılan Yerköprü 
Şelalesi’ne ulaşımı sağlayan 
Hadim-Aladağ kara yolunun 
yol genişletme çalışmaları ara-
lıksız şekilde devam ediyor. Şu 
anda şelalenin 7. kilometresin-
de yol genişletme ve menfez 
çalışmaları var. Ulaşım kont-
rollü olarak sağlanıyor. Şelale-
yi ziyaret etmek isteyenler için 
güvenli ve konforlu bir ulaşım 
sağlanmış olacak.”
n AA

Tur otobüsü yoldan 
çıktı 3 kişi yaralandı

Yerköprü Şelalesi’nde yol 
genişletme çalışması sürüyor
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SATILIK 
DAİRELER

Bosna Hersek 

Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

17 EYLÜL 2019

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNA VE CNC DİK İŞLEM 

* CNC TORNA VE CNC İŞLEME 

MERKEZİ OPERATÖRLERİ

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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 

 CNC 
Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi 
ve CNC Torna 

Tezgah Operatörleri
alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85
ZAYİ

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim, 
hükümsüzdür.

Kenc El Muhammed

Z-522

ZAYİ
JI20011372 ruhsat numaralı, Ingenica marka yazar kasamızın, 
ruhsatı kaybolmuştur. Hükümsüzdür

Lider AVM-Mehmet Acar

Z-525

ZAYİ
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim, 
hükümsüzdür.

Ahmed El Muhammed

Z-523

ZAYİ
Geçici koruma kimlik belgemi 
kaybettim, hükümsüzdür.

Muhammed El Muhammed

Z-524
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Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı korumak, hava kirliliğini önlemek amacıyla düzenlenen 
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16-22 Eylül tarihleri arasında Konya’da çok sayıda etkinlik yapılacak

Sağlık için hareket 

Gelecek nesillere temiz bir 
çevre bırakmak, doğayı koru-
mak, hava kirliliğini önlemek 
amacıyla Avrupa’nın 2 bini aş-
kın şehriyle eş zamanlı olarak 
Konya’da da Avrupa Hareketli-
lik Haftası kapsamında çok sa-
yıda etkinlik gerçekleştiriliyor. 
Avrupa Birliği Delegasyonu, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Türkiye Belediyeler Birliği ve 
Konya Büyükşehir Belediye-
si işbirliğinde gerçekleştirilen 
Avrupa Hareketlilik Hafta-
sı etkinlikleri kapsamında ilk 
program Selçuklu Trafik Eği-
tim Parkı’nda öğretmenlere ve 
emniyet personeline yönelik 
“Hava Kalitesi” konulu eğitim 
programı oldu. Eğitime katılan 
eğitmenler, aldıkları bilgileri 
öğrencilere aktarmak için ça-
lışmalar yürüttü. 

MİNİK ÖĞRECİLER HEM 
EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ 
Daha sonra yine Selçuklu 

Trafik Eğitim Parkı’nda ilkokul 
öğrencilerine yönelik trafik ku-
ralları ve toplu taşıma araçları-
nın önemi, güvenli yürüyüş ve 
bisiklete binme ile ilgili atölye 
çalışmaları ve eğitim faaliyet-
leri gerçekleştirildi. 

SAĞLIK İÇİN, DOĞA İÇİN, 
GELECEK İÇİN GEL BERABER 

YÜRÜYELİM 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, 

şehirleri ve belediyeleri sür-
dürülebilir ulaşım tedbirleri al-
maya ve desteklemeye teşvik 
eden, her yıl 16-22 Eylül tarih-
leri arasında Avrupa’nın birçok 
yerinde kutlanan Avrupa Ha-
reketlilik Haftası kapsamında 
bu yıl Konya’da da birbirinden 
farklı etkinlikler gerçekleşti-
rileceğini söyledi. Başkan Al-
tay,“Doğayı korumak, hava 
kirliliğini önlemek ve gelecek 
nesillere daha sağlıklı bir ya-
şam alanı sunmak adına Av-
rupa’nın 2 bini aşkın şehrinde 
eş zamanlı düzenlenecek bu 
büyük organizasyonun parçası 
olmaya davet ediyorum” diye 
konuştu. 

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK 

“Hava Kalitesi Eğitici Eği-
timi” ve ilkokul öğrencilerine 
yönelik güvenli yürüyüş ve 
bisiklet kullanımı etkinliği ile 
başlayan programlar kapsa-
mında her gün farklı organi-
zasyonlar yapılacak. 17 Eylül 
Salı günü Ahilik Haftası yürü-
yüşü ile temiz hava kalitesini 
destekleyici elektrikli ve do-
ğalgazlı otobüsler sergilene-
cek. 18 Eylül Çarşamba günü 
öğrencilere yönelik temiz hava 
merkezi gezisi, sosyal med-
ya etkinliği, Sille’de uçurtma 
etkinliği ve piknik organizas-
yonu yapılacak. 19 Eylül Per-

şembe günü profesyonel bi-
sikletçilerden oluşan bir grup 
Ankara’dan Konya’ya bisiklet-
lerle gelerek etkinliğe katıla-
cak. Yine aynı gün Temiz Hava 
İçin Renkli Eller Etkinliği, pro-
tokolün katılımı ile ‘Temiz 
Hava’ temalı yürüyüş ve bisik-
let etkinliği gerçekleştirilecek. 
20 Eylül Cuma günü ise Avru-
pa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Büyükelçi Christian 
Berger, etkinliklere katılarak 
şehrin tarihi mekanlarını ziya-
ret edecek. 21 Eylül Cumartesi 
günü ‘Bisikletinle Gel’ sinema 
etkinliği yapılırken, son gün 
olan 22 Eylül Pazar ise prog-
ramlar ‘Arabasız Gün etkinliği’ 
ile sona erecek. Etkinlikler kap-
samında 19 Eylül’de Mevlana 
Meydanı’nda gerçekleştirile-
cek programlara Çevre Şehir-
cilik Bakan Yardımcısı Fatma 
Varank da katılacak. Her yıl 
16-22 Eylül tarihlerinde birçok 
ülkede kutlanan ve bir Avrupa 
Komisyonu kampanyası olan 
“Avrupa Hareketlilik Haftası” 
ile belediyelerin ulaşım planla-
masının ve toplu ulaşım siste-
minin geliştirilmesi, bisiklet ve 
yaya yollarının artırılması, in-
sanların bireysel araçlar yerine 
alternatif ulaşım metotlarıyla 
seyahat etmesine teşvik edil-
mesi amaçlanıyor.
n HABER MERKEZİ

CityAir Projesi Konya’da tanıtılacak
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa 

Birliği tarafından finanse edilen Cit-
yAir Projesi, 16 – 22 Eylül 2019 ta-
rihleri arasında düzenlenecek Avrupa 
Hareketlilik Haftası’nda tanıtılacak. 
Tanıtım etkinlikleri çerçevesinde bir 
hafta boyunca Konya ve ilçelerinde 
çeşitli etkinlikler yapılacak.

Türkiye’nin en fazla bisiklet kul-
lanan ili unvanına sahip Konya’da ya-
pılacak etkinliklerle, tüm Türkiye’ye 
temiz hava solumak için bireylerin 
yapabileceği katkılar anlatılacak ve 
“Sen de temiz hava solumak istiyor-
san, toplu taşıma kullan, yürü ve daha 
fazla bisiklete bin” mesajı verilecek.

Tüm dünyada en büyük çevre-
sel problemlerden biri haline gelen 
hava kirliliği artık insanların en temel 
hakkı olan temiz hava soluma hakkı-
nı da tehdit edecek boyutlara ulaştı. 
Özellikle sanayide ve konutlarda kul-
lanılan kalitesiz yakınlar ve ulaşımda 
kullanılan araçların sayısının büyük 
boyutlara ulaşması, hava kalitesini 
olumsuz etkileyen faktörlerin başında 
geliyor. İnsan sağlığının bozulmasına, 
fiziksel zararlara ve ekonomik kayıp-

lara yol açan bu kirliliğin, atmosferde 
oluştuktan sonra insan eliyle tekrar 
temizlenebilmesi ise mümkün değil.
HAVA KALİTESİ İÇİN FARKINDALIK 

PROJESİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, 

Türkiye’nin Avrupa Birliği Çevre 
Müktesebatı kapsamında vatandaş-
ların soluduğu havanın ve dolayısıyla 
yaşam kalitesini yükseltmeyi hedef-
leyen CityAir projesini başlatıyor. 
16 – 22 Eylül 2019 tarihleri arasında 
kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası 

kapsamında tanıtımı yapılacak CityA-
ir Projesi çerçevesinde Konya’da bir 
dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Etkinlikler çerçevesinde, hava 
kalitesinin iyileştirilmesine yönelik 
bireysel olarak yapılabilecek çalışma-
lara ilişkin seminerler, trafik kuralları, 
toplu taşımanın önemi, güvenli yürü-
yüş, hava kalitesi ve bisiklete binme 
ile ilgili atölye çalışmaları, sunumlar 
ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirile-
cek.

16 Eylül’de başlayan ve  bir hafta 

sürecek etkinlikler boyunca, Mevlana 
Meydanı’nda kurulacak stantta elekt-
rikli otobüslerin, belediyenin yaptığı 
çevreci, bisiklet kullanımına özendiri-
ci faaliyetlerin tanıtımı, akıllı şehir ve 
ulaşım imkânlarının sunumu gerçek-
leştirilecek. Ayrıca, İlk ve ortaöğretim 
öğrencileri ile Konya Temiz Hava 
Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirilerek 
temiz hava konusunda bilgilendirme 
yapılacak.Etkinliğin dördüncü gü-
nünde ise Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Fatma Varank ile AB Dele-
gasyonu Başkanı Christian Berger’in 
katılımı ile Mevlana Meydanı’nda 
hem CityAir projesinin tanıtımı yapı-
lacak hem de “Temiz Hava” temalı 
yürüyüş ve bisikletli ulaşım etkinliği 
düzenlenecek.Türkiye’nin en fazla 
bisiklet kullanan ili unvanına sahip 
Konya’da bir hafta devam edecek et-
kinliklerle, tüm Türkiye’ye temiz hava 
solumak için bireylerin yapabileceği 
katkılar anlatılacak ve “Sen de temiz 
hava solumak istiyorsan, toplu taşıma 
kullan, yürü ve daha fazla bisiklete 
bin” mesajı verilecek.   
n HABER MERKEZİ

Karatay’daki bazı parklara 
kimliği belirsiz kişi veya kişiler 
tarafından zarar verilmesi ile 
ilgili olarak Karatay Belediye-
si’nden bir açıklama yapıldı. 
Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca da verilen zarara tep-
ki göstererek, “Karatay hepimi-
zin. Unutulmamalıdır ki sosyal 
alanlarımıza ve parklarımıza bu 
yapılanlar, sadece çalışmaları-
mız ve verilen emeğe değil tüm 
hemşehrilerimizin hakkına da 
yapılmış bir saldırıdır” ifadele-
rini kullandı.

Karatay Belediyesi, ilçedeki 
bazı park ve çocuk oyun grup-
larına kimliği belirsiz kişi veya 
kişilerce zarar verilmesiyle ilgili 
olarak açıklama yaptı. Konuyla 
ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, parkların bu hale 
getirilmesine anlam vereme-
diklerini belirterek yapılanın bir 
kamu malına zarar vermenin 
dışında vatandaşların da tama-
mına verilmiş bir zarar olduğu-
nu belirtti.

KARATAY HEPİMİZİN, ONU 
KORUMAK DA HEPİMİZİN 

GÖREVİ
Başkan Hasan Kılca, de-

ğerlendirmesinde şu ifadeleri 
kullandı: “Karatay Belediyesi 
olarak bizlerin en büyük görevi, 
ilçede yaşayan her bir hemşeh-
rimizin ihtiyaç duyduğu hizme-
ti vermek, vatandaşlarımızın 
rahatı ve mutluluğuna katkı 
sunmaktır. Bunu yaparken de 
söz tüm hizmetlerin, tesisle-
rin, yapıların ve projelerin pa-
rasının da vatandaşlarımızın 
vergileriyle hayata geçtiği has-

sasiyetine büyük özen göste-
riyoruz. Biz böylesine titiz bir 
tutum içerisindeyken ilçemize 
kazandırdığımız parklarımızın, 
tesislerimizin ve sosyal alanla-
rımızın kimliği belirsiz kişi veya 
kişiler tarafından zarar veril-
mesi, bizleri ziyadesiyle üz-
mektedir. Zira söz konusu alan, 
eser ve tesislerin tamamı birer 
kamu malıdır ve tüm Karataylı-
lara aittir. Hepimizin ortak malı 
olan tesislere yapılanlar sadece 
bizlerin çalışması ve emeğine 
değil, tüm hemşehrilerimizin 
hakkında da yapılmış bir sal-
dırıdır. Karatay’ın malı olan 
bu hizmetlere zarar verenlere 
karşı tüm hemşehrilerimizin 
duyarlılığına ve desteklerine 
ihtiyacımız var. Lütfen sosyal 
alanlarımıza zarar vermeyelim, 
temiz ve titiz kullanalım. Park-
ları veya oyun alanları zarar gö-
ren çocuklarımız da sakın üzül-
mesinler. Konuyla ilgili hukuki 
süreç başlatılmış olup, ekipleri-
miz de inşallah en kısa sürede 
zarar gören yerleri tamir ede-
cek ve parklarımız eksisinden 
de güzel olacaktır” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Yapılanlar Karatay’ın 
hakkına saldırıdır’
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Bu haftaki yazımda biraz fikirsel 
olarak güç okyanusunda  bir yolculuk 
yapmak istiyorum.

Küresel güç diye bir kavram yaşa-
mımızda her geçen gün daha etkili ol-
maya başlıyor. Daha doğrusu etkisini 
daha çok hissedebiliyoruz.

Etkisini hissediyoruz ama o etki-
nin bu güçlerden geldiğini çok da net 
kestiremiyoruz.

Aslında benim fikrimce irademizi 
çoktan bu güçlerin eline teslim ettik 
de farkında değiliz.

Ama bu konu biraz daha fazla ko-
nuşulur oldu.  Bu konuda düşünen, 
araştıran yazan insanlarımız daha çok 
arttı.

Ülkemizin en üst kesimlerinde de 
dillendirildiği gibi sade vatandaşları-
mızın da dilinde diyebiliriz.

Bir taraftan bu güçlerin ülkemiz 
ve dünya üzerindeki  üstelik insanlık 
aleyhindeki etkilerini gözler görülür 
bir şekilde izlerken bir taraftan da 
küresel güç olmak için girişimlerde 
bulunuyoruz.

Bu güçler başlangıçta Amerika, 
SSCB, Çin,İngiltere ,  1900 ‘lü yıllara 
kadar Osmanlı gibi  devletler ve impa-

ratorluklar şeklinde idi. 
Soğuk savaş dönemi boyunca da 

böyle oldu.Şirketler ikinci planda idi.
Şimdi küresel güç olmak devletler 

ötesi bir duruma evrildi. Küresel şir-
ketler  meydana geldi.

Devletler zaman zaman açıkça 
gücünü sağlamlaştırmak için stratejik 
adım atsa da artık  küresel şirketleri-
nin önünü açarak,imkanlar sağlaya-
rak onlar vasıtası ile stratejik adımla-
rını atıyorlar.

Hatta öyle bir noktaya geldik ki 
küresel şirketler  devletlerin de önüne 
geçti.

Artık şirketler önce devletleri eko-
nomik,sosyal ve kültürel boyutlarda 
işgal ediyorlar.

Bu şirketler daha anne karnında 
iken çocukların geleceğini planlamak-
ta, etki altına almaktadırlar.

Adeta anne rolünü bile üstlendi-
ler. Anneler artık tehlikeli bir şekilde 
çocuklarını tabletlerle oyalarken ken-
dileri sosyal medya üzerinde bu güç-
lerin etkisinde vakit geçirerek mutlu-
luk oyunu oynamaktalar.

Görüldüğü gibi bir tarafta etken, 
bir tarafta edilgen bir yapı var.

Etken yapı kendine 
uygun insan kaynakları 
ile bilgi,teknoloji,dene-
yim üretiyor, edilgen 
yapı kullanarak taklit 
ederek onların dönen 
çarkının sürekliliğini 
sağlıyor.

Beğeniyor, harcı-
yor, satın alıyor,borç-
lanıyor, kullanıyor, tü-
ketiyor ,tükeniyor.

Küresel güçten şikayetçi olmak 
biz de küresel güç olalım demek yet-
miyor.

Sadece kullanarak taklit ve kopya 
ederek onlara hizmet ediyoruz.

Küresel güç olmak için  öncelikle   
yer küreyi  ve uzayı her şeyiyle algı-
layabilecek bir bakış açısına ve zihni   
davranışa,yani güçlü bir ferasete ve 
güçlü istişarelere, derin muhakeme-
lere ihtiyacımız var.

Bunun içinde bu becerileri sağla-

yabilecek beyinleri toplum 
içinden seçip  onların ge-
lişmelerinin  önünü açma-
mız lazım.

Küresel güçler  önce 
kendi ülkelerinde ve dün-
yanın çeşitli devletlerinde 
seçtikleri beyini, cazip or-
tamlar sağlayarak eğittiler 
ve sonra yetiştirdikleri bu 
kaynakları  kendi strateji-
lerini uygulamak için kul-

landılar. 
Sonra ürettikleri teknolojilerle bü-

tün insanlığı etkisi altına alacak şekil-
de hakim kıldılar.

Üstelik o ülkelerden devşirdikleri 
kaliteli insanlar aracılığı ile yine kendi 
ülkelerinin çok değerli bilgilerine de  
eriştiler. Stratejik bilgiler de dahil.

Hatta bölgesel yöneticilikler ve-
silesi ile bölgeyi sosyal ekonomik 
ve psikolojik olarak çok iyi tanıyan 
insanlarla  başarılı ve etkili hamleler 

geliştirdiler.
Hatta kendi ülkelerindeki devlet 

yöneticilerinden  kendi işletmeleri adı-
na güçlü imtiyazları sağlamak da çok 
daha kolay oldu.

Böyle bir kariyer karşılığında elbet 
o da başarılı olmak isteyecekti!

Çünkü hedef şirketinin küresel 
başarısı. Kendi devletinden öte olmalı!

Küresel devletlede, eğitim almak 
, kariyer yapmak isteyen öğrenci,ho-
ca, asker, diplomat, bilim adamı, bü-
rokrat da küresel başarıda rol almak 
adına seve seve  bu imkanlardan ya-
rarlanmak için başvurdu. İmkan yaka-
layamayanlar da üzüldü….

Bu devlet bunlar arasından  da 
,seçilmişlere başını döndürecek iş ve 
kariyer imkanları sunarak istihdam 
ettiler.

Çünkü onları da çalıştırabilmek de 
üst düzey küresel bir bakış açısı ge-
rektirirdi.

Bunlar ülkemize geldiğinde ha-
yıflandık. Dışarıdan gelen yabancı 
gözüyle baktık. Özal, Ecevit, Erdoğan 
bu insanları tersine beyin göçü ile is-
tihdam etmeye çalıştılar ama taşıma 
suyla değirmen dönmüyor.

Kendi iş adamlarımız içler acısı, 
hala akraba tanıdık, hemşeri ile işi yü-
rütmeye çalışıyor.  Etkili uzun dönemli 
bakış açıları ve planları yok.

Devlet bir şey yapmaya çalışıyor.
Son zamanlarda sanayi odaları,üni-
versiteler ve  yerel yönetimler de giri-
şim içindeler ama çok yetersiz.

Küresel güç olmak isteyen sana-
yici ve iş adamı,üniversite gibi  değil-
ler. Hala devletten kaynak sağlamaya 
çalışan kurnazlıklar var.

Küresel güç olmak için; insan 
kaynakları kalitesini köyden kente, 
atölyeden endüstriye, aileden devlete 
top yekun bir hareket ve bilinçlenme-
ye ihtiyaç var.

Daha güçlü inisiyatif,daha güçlü 
sorumluluk daha güçlü  öngörüye 
ihtiyaç var.

Bugünkü bürokratik yapımız, 
üniversitelerimiz, sanayicilerimiz, 
toplumsal yapımız küresel güçlerin 
kaliteli tüketicileri olmaktan başka bir 
şey değil. Bilinçlenme varsa da çok 
yetersiz.

Küresel  güç, küresel beyin, bakış 
açısı,bilinç,küresel insan kaynağı  ve 
küresel adımlarla olur

KÜRESEL GÜÇ OLMA VE İNSAN KAYNAKLARI

Değerler eğitiminde Türkiye’ye örnek ve öncü olan Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) yeni dönemde de eğitime 
hizmet etmeye devam edecek. SEDEP 8. yıl işbirliği protokolünde imzalar Konya Valiliği’nde düzenlenen program ile atıldı

SEDEP, eğitime değer
katmaya devam edecek

Medeniyetimizin ve  kültürümü-
zün özünü oluşturan değerleri yeni 
nesillere aktarmayı görev edinen 
Selçuklu Değerler Eğitimi Programı 
(SEDEP) 8. Yılında da aynı heyecan 
ve yeni hedeflerle eğitime değer kat-
mayı sürdürecek. Konya Valiliği’nde 
gerçekleştirilen 8. yıl imza proto-
kolüne Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Rektö-
rü Prof.Dr.Cem Zorlu, Selçuklu İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacı-
lar, Selçuklu İlçe Kaymakamı Ömer 
Hilmi Yamlı ve SEDEP koordinatör-
leri katıldı. Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Turan Kayacılar imza töreni  
öncesinde SEDEP ile ilgili bir sunum 
yaptı.

VALİ TOPRAK: SEDEP 
ULUSLARARASI BOYUTTA 

DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR 
PROGRAM 

Sunumun ardından söz alan 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 
değerler eğitiminin genç nesillere 
öğretilmesinin önemine vurgu yaptı. 
Vali Toprak, “Gençlerimizin dünya-
daki bütün gelişmeleri en yakından 
takip eden, bilgi ile donanmış evlatla-
rımız olması bizim için önemli. Fakat 
bundan daha önemli olan bu yavru-
larımızın nasıl bir haleti ruhiye sa-
hip oldukları, ahlaki düzeylerinin ne 
olduğu, çevreleriyle, akrabalarıyla, 
mahalleleriyle, büyükleriyle, küçük-
leriyle ilişkilerinin ne düzeyde oldu-
ğu,  vatan, millet, bayrak gibi bizim 
en hassas noktalarımızdan bahsedil-
diğinde neler hissettikleri, milliyetçi-
lik duygularının ne seviyede olduğu, 
milli ve manevi değerlerle bağlarının 
derecesi bence bilgiden daha önemli. 
Çünkü bu edinilen bilgiler insanlığın 
hayrına kullanılmadığı zaman bence 
hiçbir anlam ifade etmez, hatta zara-
ra bile götürebilir. Onun için ben bu 
projeyi ilk duyduğum andan beri çok 
önemsiyorum, çok değer veriyorum. 
Arkadaşları böyle bir konuya imza at-
tıkları için tebrik ediyorum. Bu proje 
bildiğiniz gibi 7 yıldır devam ediyor.  
Bunun inşallah 8.’sini imzalayaca-
ğız. 20’den fazla proje hazırlandığı-
nı biliyorum. Ayrıca bu projenin bir 
özelliği de proje üreten proje. Kendi 
içinde de yeni projeler üretiyor, yeni 
anlayışlar geliştiriyor. Bu anlamda da 
Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 
da yenilikçilik teşvik ödülü almış. Ge-
rek düşüncesiyle gerek uygulama-
sıyla Türkiye’den ziyade uluslararası 
boyutta dikkate alınması gereken 
bir proje. Bu vesile ile projeye emek 
veren Belediyemizi, Üniversitemizi, 
Kaymakamlığımızı ve Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzü canı gönülden teb-
rik ediyorum” dedi.  

PEKYATIRMACI: SEDEP 
YENİ MARKALARIYLA YOLUNA 

DEVAM EDİYOR 
Selçuklu Değeler Eğitimi Prog-

ramı’nın (SEDEP) Selçuklu Beledi-
yesi’nin en önemli projesi olduğunu 

ve yıllar içinde kendini yenileyerek 
yoluna devam ettiğini ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,”Yıllar içerisinde pro-
jeyi geliştirerek daha farklı bir ko-
numa getirdik. Aslında projemizin 
kırılma noktası geçen sene meydana 
geldi. Geçen sene Türkiye’de bilinen 
bir marka olan SEDEP’i hem ulusal 
hem de uluslararası boyutta daha 
yüksek yerlere taşımamız gerektiği 
düşüncesi ile SEDEP’in içinden fark-
lı markalar çıkartmamız gerektiğini 
düşündük. Bunun için de geçen sene 
projemizin içerisinden farklı marka-
ları çıkartmaya başardık. Sille Tabi-
at Okulu, Tasarım Sanat Atölyesi, 
Çocuk Kütüphanesi, Trafik Eğitim 
Parkı ve Akademimizle birlikte pro-
jemiz artık farklı bir boyuta evrilmiş 
oldu.  Geçen sene Trafik Parkımızın 
açılışını yaptık ve tam bir yıl eğitim 
faaliyetleri devam etti. Bu sene de 
inşallah aynı şekilde devam edecek. 
Tabiat Parkı’nda geçen sene bir pi-
lot uygulamayı başlattık. Bu sene 
inşallah tam zamanlı olarak tabiat 
parkında da eğitim çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Geçtiğimiz günlerde 
yine KOP Çocuk Kütüphanemizin de 
açılışını yaptık. Orda da Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzle birlikte eğitim faa-
liyetlerini yoğun bir şekilde sürdürü-
yoruz. Yaz döneminde de bu eğitim 
faaliyetleri çocuk kütüphanemizde 
devam etti. Hiçbir şekilde ara ver-
meden eğitim faaliyetlerine devam 
ediyoruz. Bununla birlikte aslında bi-
zim hedefimiz şu çocuklarımıza okul 
dışında eğitim faaliyetlerini devam 
ettirebilecekleri şekilde daha çeşitli 
aktivitelerle zamanı nasıl geçirtebili-
riz bunun arayışı içerisindeyiz” dedi.

‘GENÇLERİMİZİN BİLİNÇ 
DÜZEYİNİ YÜKSELTECEĞİZ’
Hedeflerinin gençlerde bilinç 

düzeyini yükseltmek olduğunu ifade 
eden Başkan Pekyatırmacı, “Bunun 
için de Organize Sanayi Bölgeleri’nde 
öğrencilerin meslekleri daha yakın-
dan tanımaları için geziler düzenle-
mek istiyoruz. Bununla ilgili çalışma-
larımız da devam ediyor. İnşallah 
önümüzdeki yıllarda çok daha farklı 
etkinlikleri de bünyenize katarak SE-
DEP’i geliştirmeye devam edeceğiz. 
SEDEP’e katkı sunan Necmettin Er-
bakan Üniversitesi’ne, İl ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür 
ediyorum. Özellikle bir teşekkürü 
de SEDEP’in Yürütme Kurulu’na 
yapmak istiyorum. Çünkü onlar çok 

fedakarca çalışıyorlar. Biz belki prog-
ramların hazırlanmasında öncülük 
ediyoruz ama onlar programların yü-
rütülmesi esnasında çok fedakar bir 
şekilde gece gündüz demeden çalı-
şıyorlar. Hem bizim Selçuklu Bele-
diyesi’nin Kültür Sosyal İşler Müdür-
lüğü Birimi, hem de İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 
ve Necmettin Erbakan Üniversite-
si’nden de katılımcının bulunduğu 
yürütme heyetimiz çok özverili bir 
şekilde bu işleri yürütüyorlar. Onun 
için onlara da ayrıca teşekkür etmek 
istiyorum” dedi.

Prof. Dr. Zorlu: AMACIMIZ 
TOPLUMA DÜRÜST, AHLAKLI, 

ADİL VE CESUR BİREYLER 
KAZANDIRMAK

SEDEP’in örnek bir program 
olduğunu ve tüm Türkiye’de uy-
gulanması gerektiğini  ifade eden 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu,” Prog-
ramın “Selçuklu” ismini alması tarihi 
geçmişimizi ve derinliğimizi de ifade 
ediyor. Bizim yüzlerce değerlerimiz 
var ve burada en önemli ve hassas 
olduğumuz 8 temel değer seçilmiş 
durumda. Maalesef modernleşme 
süreci içinde birey ve toplum olarak 
bu değerlerimizi kaybediyoruz. Bu 
değerlerin öncelikle bir bilgi halinde 
sunulması önemli, sonra eğitimle 
edinilmesi önemli ama asıl önemli 
olan da bireyde ahlak seviyesinde 
kazanımı. Şimdi burada hedef dürüst 
birey, adil birey, saygılı birey olmalı. 
Yani değerler eğitimi değil onun bir 
sonrası bizi çok ilgilendiriyor. Değer-
ler kazanımı.  Biz buna ahlak diyoruz 
zaten. Yani burada hedef topluma 
maalesef yitirdiğimiz, eski tarihi de-
rinliğimizde özlediğimiz saygılı, dü-
rüst, ahlaklı, cesur ve adil birey ka-
zandırmak olmalı. Ben burada bütün 
emeği geçenlere tekrar teşekkür edi-
yorum. Ama burada bu proje kalma-
malı, öncelikle Konya’ya daha sonra 
bütün Türkiye’ye yaygınlaştırılmalı. 
Biz Necmettin Erbakan Üniversitesi 
olarak bundan sonra daha fazla katkı 
sağlayacağız inşallah. Bunu da ge-
rekli görüyoruz” dedi. Konuşmaların 
ardından protokol üyeleri tarafından 
SEDEP’in 8. yıl işbirliği protokolüne 
imzalar atıldı.
n HABER MERKEZİ

Dost Eli Derneği gerçekleştir-
diği kırtasiye yardımları ile ihtiyaç 
sahibi ailelerin yanında olmaya 
devam ediyor. Dernek 2019- 
2020 eğitim öğretim yılı içerisin-
de eğitimini devam ettirecek olan 
3 bin ilk ve ortaokul öğrencisinin 
kırtasiye ihtiyacını gideriyor. 

Birçok yoksunluk içerisinde 
eğitim öğretim hayatını devam 
ettirmeye çalışan çocukların ya-
nında olmaya çalışan Dost Eli  
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile birlikte gerçekleştirdiği “Oku-
lumda Yanımda Olur Musun ?”  
isimli projenin 4. yılında çalışma-
larına devam ediyor.

09 - 20 Eylül tarihleri arasın-
da gerçekleştirilecek olan proje 
ile Konya’nın ilçelerinde eğitim 

gören ilk ve ortaokul öğrencile-
ri Dost Eli Derneği merkezine 
gelmeye başladı. Öğrencilere 
kırtasiye ihtiyaçlarının yanı sıra  
giyim, ayakkabı,  kitap ve çeşitli 
hediyeler veriliyor. Öğrencilere 
yapılan yemek ikramının ardın-
dan düzenlenen gezi programı ile 
güzel bir gün geçirmeleri sağla-
nıyor. Dosteli Derneği’nden ya-
pılan açıklamada, “Geleceğimi-
zin mimarı olarak gördüğümüz 
çocuklarımız için yapılan bu özel 
çalışmaya destek veren tüm ha-
yırseverlerin yanı sıra idari amir-
lere, öğretmen ve görevlilere ay-
rıca öğrencilere birebir ilgilenen 
gönüllülere sonsuz teşekkür edi-
yoruz” denildi.
n HABER MERKEZİ

Konya Şehit Aileleri Der-
neği Başkanı Recep Pekdemir, 
Akşehir Şehit Aileleri ve Gazi-
ler Derneği Başkanı İsmail İnce 
ve şehit yakınları Akşehir Be-
lediye Başkanı Salih Akkaya’ya 
nezaket ziyaretinde bulundu.  
Ziyarette konuşan Konya Şehit 
Aileleri Derneği Başkanı Recep 
Pekdemir, “ Konya Şehit Aileleri 
Derneği olarak Akşehir Belediye 
Başkanımız Salih Akkaya’nın da-
veti üzerine Akşehir’in Kültür ve 
doğal harikalarını görme imkanı 
bulduk. Başkanımız sağolsun her 
zaman şehit ailelerinin yanında 

ve destekçisi. Kıymetli başkanı-
mıza başta Konya Şehit Aileleri 
Derneği ve Şehit yakınlarına gös-
termiş olduğu ilgi ve alakadan 
dolayı teşekkür eder çalışmala-
rında başarılar dileriz” ifadeleri-
ni kullandı.  Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Akşe-
hir Belediye Başkanı Salih Akka-
ya ise Konya Şehit Aileleri Der-
neği Başkanı Recep Pekdemir ve 
Akşehir Şehit ve Gazileri Başkanı 
İsmail Akkaya’ya teşekkür ede-
rek, çalışmalarında başarılar di-
ledi.
n HABER MERKEZİ

Dosteli Derneği, 
öğrencileri sevindiriyor

Şehit Aileleri Derneği’nden 
Başkan Akkaya’ya ziyaret

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Kanser riskini en aza indirmek, erken teşhisle kansere bağlı hastalıkların önüne geçmek için 2018 yılında 
215 bin 672 kişiye kanser taraması yapan Konya İl Sağlık Müdürlüğü, kırılması güç bir rekora imza attı

Kanser taramalarında 
gururlandıran başarı

2018 yılında 215 bin 672 kişiye 
kanser taraması yaparak bu alanda 
kırılması güç bir rekora imza atan 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri 
6 bin 450 vakayı da ileri tetkik ve 
tedavi için çeşitli hastanelere sevk 
ederek erken tanı konusunda bü-
yük bir başarıya imza attılar. Konya 
İl Sağlık Müdürlüğü bu yüksek sayı 
ortalaması ile ‘Meme Kanseri’ tara-
ma rakamlarında Türkiye birincisi 
olmayı başardı. 

Konya merkez ve ilçelerinde 
kanser taramalarının büyük bir ti-
tizlikle yapıldığına dikkati çeken İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç, Türkiye birinciliği başarısın-
dan dolayı gururlu olduklarını ifade 
etti. Kanser vakalarında erken teş-
hisin önemine vurgu yapan Prof. 
Dr. Koç, “ Aile Sağlığı Merkezleri, 
AÇSAP,  KETEM/ SAHAM ve ilçe 
sağlık müdürlüklerinde görev ya-
pan sağlık çalışanlarımız tarafın-
dan ücretsiz olarak yapılan kanser 

tarama testleri ile vatandaşlarımı-
za bu işin farkındalığını kazandıra-
rak, erken teşhisin önemini anlat-
tık. Bu konuyu çok önemsiyoruz. 
Başarının bizim için sınırı yok, Tür-
kiye 1.’si de olsak bu seneki ora-
nımızdan daha yüksek bir rakama 
ulaşabilme adına kendimizle yarı-

şacağız. Konya sağlığının bundan 
sonra da her türlü hizmette üst 
düzey rakamlarla farkındalık oluş-
turacağına inancımız tam” dedi.

Meme kanserinin Türkiye için 
önemli bir halk sağlığı sorunu ol-
duğuna da dikkati çeken Prof. Dr. 
Koç, “ 40-69 yaş aralığında bulu-

nan tüm bayanların meme kan-
serine karşı taramadan geçmeleri 
gerekmektedir. Tüm kanser tür-
lerinde olduğu gibi meme kanse-
rinde de erken teşhis son derece 
önem arz etmektedir.” diyerek bu 
alanda yapılan çalışmaların 2019 
yılında da hız kesmeden devam 
ettiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Koç, 
risk faktörlerini en aza indirecek 
hayat tarzı değişikliklerinin yanı 
sıra hastalığın erken teşhisine yö-
nelik yapılan meme kanseri tara-
malarının bu kanserden ölümleri 
ve hastalığı azaltmada en etkili 
yöntem olduğunu belirtti. 

Gönüllülük esasına dayanan 
kanser taramalarının ancak katı-
lım oranının yüksek olması duru-
munda başarıya ulaşabileceğini de 
söyleyen Prof. Dr. Koç,  taramalar 
konusunda gösterdikleri hassasi-
yet ve başarılarından dolayı sağlık 
çalışanlarına teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Devlet Hasta-
nesinde tedavi gören hastaları 
ziyaret etti. Başkan Mehmet Tu-
tal, ziyarette, vatandaşların sı-
kıntılı zamanlarında yanlarında 
olmak, hayır dualarını almak is-
tediklerini söyledi. Başkan Tutal 
ve AK Parti İlçe Başkanı Kema-
lettin Atalay Seydişehir Devlet 
Hastanesini ziyaret ederek has-
ta ve hasta yakınlarına geçmiş 
olsun temennisinde bulundu. 
Hastalık ve sağlığın her zaman 
insanlar için olduğunu belirten 
Tutal, ihtiyaç duyulduğunda 
hemşehrilerimizin iyi gününde 
kötü gününde de yanında ola-
bilmenin gerekli olduğunu kay-
detti.  Sağlığın insanın en büyük 
hazinesi olduğunu kaydeden 

Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal, “Çeşitli nedenlerden dolayı 
zaman zaman sağlığımızla ilgili 
sorunlar yaşayabiliyoruz. Haya-
tın akışı içerisinde sağlıklı olmak 
veya hastalanmak insana mah-
sus. Önemli olan hastalarımızın 
en kısa zamanda sağlığına ka-
vuşması. Son yıllarda vatandaş-
larımız sağlık hizmetlerinden ve 
hastanelerimizden son derece 
memnun. Bizim gelenek ve gö-
reneklerimizde hasta ve yaşlı 
ziyaretlerimiz önemli bir yer tu-
tar” dedi.

Başkan Tutal, Devlet Hasta-
nesi’nde görev yapan idarecilere 
ve personele, hastalara göster-
miş oldukları ilgi ve alakadan 
dolayı teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Özel Medova Has-
tanesi, Muharrem ayı dolayı-
sıyla aşure ikramında bulundu. 
Konya Özel Medova Hastanesi, 
Muharrem ayı dolayısıyla ge-
lenekleri yaşatmak için Aşure 
Günü etkinliği gerçekleştirdi. 
Etkinlik kapsamında hastanede 

yatan hasta ve hasta ve hasta 
yakınları ile vatandaşlara aşure 
ikramında bulunuldu. Aşure-
ye yoğun ilgi gösteren vatan-
daşlar, Medova Hastanesine 
ikramlarından dolayı teşekkür 
etti.”
n İHA

Başkan Tutal, hastaları
hastanede ziyaret etti

Medova Hastanesi
aşure ikramı yaptı

Seydişehir, yol hizmetinde sınır tanımıyor

Seydişehir Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekipleri, il-
çeye bağlı mahallelerin sokak-
larında asfalt kaplama, yama, 
yeni yol açma ve düzenleme, 
kaldırımlarda kilitli parke taşı 
döşeme, park, yeşil alan ve re-
füjlerde temizlik çalışmaları, 
drenaj hattı yapımı, drenaj ız-
garalarının bakım, onarım ve 
temizliği, çalışmalarına devam 
ediyor.

Merkez ve kırsal mahalle-

lerde Seydişehir Belediyesi as-
faltlama, kaldırım, parke yol, 
yol açma, yollara dolgu, asfalt 
yama, park-bahçe çalışmaları-
nı bütün mahallelere yayarak 
Seydişehir’in her mahallesini 
şantiye alanına çevirdi.

Şehrin muhtelif mahalle-
lerinde ekiplerin asfaltlama, 
kaldırım, parke yol, yol açma, 
yollara dolgu, asfalt yama, 
park-bahçe çalışmaları gibi alt-
yapı ve üstyapı çalışmalarına 

aralıksız devam ettiğini kay-
deden Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, 2019 yılı içerisinde 
programa alınan altyapı çalış-
malarında bütün imkanların 
seferber edildiğini kaydetti.

Asfalt çalışmaları ile birlikte 
park, bahçe, yol açımı çalışma-
larının devam ettiğini kayde-
den Başkan Tutal, “Merkez ve 
kırsal mahallelerde hemşehri-
lerimize en iyi hizmeti verebil-
mek için mesai kavramı gözet-

meksizin ekiplerimiz sahada 
çalışıyorlar. Halkımıza layık 
olmak, onların yaşamlarını ko-
laylaştırmak ve şehrimizi mo-
dern bir kente dönüştürmek 
adına çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Birçok alanda hizmet 
ürettik ve üretmeye de devam 
ediyoruz. Hemşehrilerimizin 
hayır dualarını alabilmek için 
gece gündüz demeden çalışı-
yoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Krizden kurtulmanın yolu reklam yapmaktır’
Uzun yıllardır Konya’da rek-

lam sektöründe faaliyet gösteren 
Hüseyin Toptaş yaptığı açıklama-
da, ekonomik bir kriz yaşanması-
nın hayatın durduğu, ekonomide 
kıyametin koptuğu manasına 
gelmediğini, ancak krizin üzerine 
kuluçkaya yatarak yeni krizlere 
neden olunduğunu söyledi.

Haber bültenlerinde, konkor-
dato ilan eden, iflas eden firma 
haberlerine sıkça rastlanıldığına 
dikkat çeken Hüseyin Toptaş, “İn-
kar da edilse kabul da edilse yaşa-
nan ekonomik bir kriz var. Krizin 
olması hayatın durduğu, ekono-
mide kıyametin koptuğu mana-
sına gelmez.  Üreticiler mevcut 
hallerini korumak ve ayakta kal-
mak için krizi atlatmanın yolu ola-
rak B ve C planlarını uygulamaya 
koyuyorlar. Bu planların içinde de 

önce reklamı kesiyorlar sonra da 
elemanları işten çıkararak krizi 
atlatmaya çalışıyorlar. Krizler ne 
hayatın sonudur ne de çözümsüz-
dür. Hayat bir şekilde devam et-
mektedir. Yemek saati geldiğinde 
yemek yenecektir. İş saati gelince 
de işe gidilecektir. Okula giden 
öğrenci varsa onlar da okullarına 
gidecektir. Hayat, her şart altında 
devam etmekte, hayatın devamı 
için ihtiyaçlar bir şekilde temin 
edilmektedir. Kriz var diye kabu-
ğa çekilmek yerine bu krizi en az 
hasarla atlatmanın yolları düşü-
nülmelidir” ifadelerini kullandı. 

KRİZ VAR DİYE REKLAMDAN 
KAÇMAK YANLIŞTIR

Krizden çıkış için plan yapma-
yanların kapısını yeni bir krizin 
daha çalabileceğine işaret eden 
Hüseyin Toptaş, “Krizi görmez-

den gelerek yaşanan sıkıntıları 
zamana havale edenler konkorda-
tonun kapısını çalabilirler. Krizin 
üzerine kuluçkaya yatarsanız yeni 
krizler doğar. Kriz var diye reklam 
bütçesini kısan firmalar rakiplerini 
yakalamak için daha fazla harca-
ma yapmak zorunda kalabilirler. 
Üreticilerin nasıl önlem olarak al-
dıkları B ve C planları varsa tüke-
ticilerin de kendilerine göre uygu-
layacakları B ve C planları vardır. 
Herkes bütçelerine uygun arayış 
içerisindedir. Tüketiciniz ile ileti-
şimi keserseniz sadık müşteriniz 
sizi terk edebilir. Tüketicinin ih-
tiyaçlarına cevap verecek reklam 
kampanyaları yapmaz ve bunları 
duyurmazsanız kaybeden olursu-
nuz. Unutmayın ki kaybettiğiniz 
müşteriyi yeniden kazanmanın 
maliyeti yeni müşteri kazanmak-

tan daha pahalıdır. Firmalar, pa-
zardaki payını korumak, pazar 
payını artırmak, sadık müşterisini 
kaybetmemek için doğru reklam 
stratejileri geliştirerek krizi en az 
hasarla atlatabilirler. Bir marka-
nın gücünü korumakta reklamın 
oynadığı rol Simon Broadbnt ta-
rafından çok iyi özetlenmiş: ‘Bir 
markanın satışları, bir uçağın 
uçuş yüksekliği gibidir. Reklam 
harcaması uçağın motorları gi-
bidir. Motorlar çalışırken her şey 
yolundadır, ama motorlar durdu-
ğunda alçalma başlar’ demiştir. 
Kriz dönemlerinde iletişim ka-
nallarını kapatarak müşterilerini 
ihmal edenleri krizden sonra da 
müşterileri ihmal eder. Reklamlı, 
bol kazançlı günler temennisi ile” 
diyerek sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ



17 EYLÜL 201912 HABER

MÜSİAD Konya Şubesinin bu hafta Cuma Konferanslarının konuğu olan Stratejist Abdullah 
Çiftçi, Doğu Akdeniz, dijital dünya ve kripto paralar konularında görüşlerini aktardı

‘Her şey değişir ama
insan aynı kalır’

MÜSİAD Konya Şubesinin 
bu hafta Cuma Konferanslarının 
konuğu Stratejist Abdullah Çiftçi 
oldu. 21.yüzyıl Dünyası ve Tür-
kiye’nin Yeri konulu konferansta 
Çiftçi, Doğu Akdeniz, dijital dün-
ya ve kripto paralar konularında 
görüşlerini aktardı.

Paranın ve teknolojinin tari-
hini bilerek siyaset analizi yapı-
labileceğine değinen Abdullah 
Çiftçi konuşmasında 21. yüzyılın 
Türkiye’sine dair açıklamalarda 
bulundu. Çiftçi, “Yeni ürün veya 
teknoloji çıktığı zaman bunun 
arkasındaki aklı anlamamız ge-
rekmektedir. Dolayısıyla, dün-
yada insan ilk gün neyse bugün 
de odur. Mal, mülk değişir, ama 
insan aynı kalır. Batı, olaylara, 
tez anti tez olarak bakar. Bu açı-
ya göre tez Hazreti Adem, anti 
tez şeytan, sentez ise insandır. 
O günden bugüne tarihi, para-
nın tarihini, teknolojinin tarihini 
bilmeden günümüzdeki siyasal 
olayları analiz etmemiz çok zor-
dur. Önümüzde iki durum kar-

şımıza çıkmaktadır. 20. yüzyıl 
kurulan bir dünya dengesi var. 
Buna göre 20. yüzyıl dengesi 
devam etsin diyen ülkeler var. 
Bir de 21. yüzyılda kurulmak is-
tenen dünya düzeni var. Tasar-
lanmış, adım adım hayatımıza 
giriyor. Bir şey gelişiyorsa, onu 
geliştiren vardır. Gelecek tekno-
loji devridir ve sürekli gelişmeler 
yaşanmaktadır. 20. yüzyılda ku-
rulan dengeyi iyi anlamamız, 21. 
yüzyılda beklenen dünya düze-
nini görmemiz ve Türkiye olarak 
neler yapmamız gerektiğini iyi 
kavramalıyız” dedi.

Amerika piyasasına ve ana-
lizine dayanan 21. yüzyıl dünya 
düzeninden bahseden Abdullah 
Çiftçi Amerika’daki kavgaların 
Pakistan ve Afganistan’da saldırı 
olarak kendini gösterdiğine dik-
kat çekti. Çiftçi, “Birinci dünya 
savaşından önce Batı hakimiyeti 
İngilizler kontrolündeydi. O za-
man atalarımız her şey İngiliz-
lerden sorulur diyorlardı. İkinci 
dünya savaşından sonra her şey 

Amerika’ya geçti. Amerika’nın 
150 ülkede binden fazla üssü 
bulunmaktadır. Dünyada ikinci 
dünya savaşından sonra kurulan 
bir düzen var. Amerika’nın keş-
finden sonra değişen bir dünya 
düzeni söz konusudur. Dünya-
nın rezerv parası Amerikan do-
larıdır. Bu düzenin şu anda so-
nuna gelinmektedir. Amerika’da 
yaşananları doğru anlamadan 
dünyada olup bitenleri doğru 
anlayamayız. Afganistan’daki, 
Pakistan’daki saldırılar, Ameri-
ka’daki kavgaların yansımaları-
dır. Amerika’da parayı basanlar 
21. yüzyıl için ‘Dünyayı değişti-
receğiz’ diyor. Ekonomik, siyasal 
ve benzeri bir olay değil. İdeolo-
jiyi değiştirmek istiyorlar. Ame-
rika’da bir grup ‘Amerika güçlü 
kalacak’ derken diğer grup yeni 
bir devlet şekli, yeni bir dil, in-
san formatı, sosyoloji, sanayi gibi 
yepyeni bir düzen getireceklerini 
söylüyorlar” şeklinde konuştu.

Dinleyicilerden gelen soru 
üzerine Suriyeli göçmenler ko-

nusunda değerlendirmelerde 
bulunan Abdullah Çiftçi, “Suriye 
konusu çok hassastır. Eğer ben 
yönetici olsaydım başlangıçta 
bu konuda belli bir plan çizer-
dim. Suriyelileri belli bölgelere 
alırdım. Çünkü bizler Müslüman 
Türkler çok samimi ve yardım-
sever insanlarız. Ona göre dav-
ranış sergiliyoruz. Fakat Suriye-
lilerin kültürü bize tam olarak 
uyuşmamaktadır. Yokluk mert-
liği bozar” ifadelerini kullandı. 
Amerika’nın Suriye üzerindeki 
planları ve Türkiye’nin yeni pro-
jesi hakkında ise, “Amerika’nın 
şu anda yaptığı şey Suriyeliler 
üzerinden bir kaos çıkarmaya 
çalışmasıdır. Onun için şuanda 
devletimiz Suriye konusunda 
her şeyi kayıt altına alıyor ve bir 
an önce güven bölgeleri oluştu-
rup göndermek istiyor. Suriye 
meselesinde devletimizin yeni 
bir projesi var ve uzatmadan 
uygulayacağını düşünüyorum” 
diye konuştu.
n İHA

Akşehir ilçesine atanan Kay-
makam Ahmet Sait Kurnaz, gö-
revine başladı. Kaymakamlık 
binasına gelen Kurnaz, kamu ku-
rum müdürleri tarafından karşı-
landı. Kurnaz, makamına hayırlı 
olsun ziyaretine gelenleri kabul 
etti. Güzel bir ilçeye atandığını 
ifade eden Kurnaz, başta Akşehir 

Gölü olmak üzere ilçeye verebile-
ceği hizmetler konusunda öncelik 
vereceğini belirterek hep beraber 
huzurlu bir şekilde çalışacaklarını 
söyledi. Evli ve bir çocuk babası 
Kurnaz, Ankara Vali Yardımcısı 
olarak görev yaparken kararna-
me ile Akşehir’e atandı.
n AA

Yunak’ta yapılan asayiş uy-
gulamasında bir ruhsatsız silah 
ele geçirildi. İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş ekipleri Yunak 
Üstgeçit Köprülü Kavşağı civa-
rında uygulama yaptı. Şüphe-
lendikleri otomobil sürücüsü 
G.O’yu (1979) durduran polis 

ekipleri yaptıkları araç ve üst 
aramasında bir ruhsatsız silah 
ve 52 fişek ele geçirdi. Gözaltına 
alınan G.O, polis merkezindeki 
işlemlerinin ardından serbest bı-
rakıldı. Olaya ilişkin soruşturma 
sürüyor.
n AA

Kaymakam Kurnaz, 
görevine başladı

Asayiş uygulamasında
ruhsatsız silah yakalandı

Memleket Gazetesi Haber Müdürü, Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Ali Elmacı’nın annesi Miyase, hayatını kaybetti

Meslektaşımız Elmacı
annesini kaybetti!

Memleket Gazetesi Haber Mü-
dürü, Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Üyesi gazeteci 
dostumuz Mehmet Ali Elmacı’nın 
annesi Miyase Elmacı, geçirdiği ra-
hatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 
85 yaşında hayata gözlerini yuman 
merhume Miyase Elmacı’nın ce-
nazesi, ikindi namazına müteakip 
Karapınar’ın Apak Mahallesi’ndeki 
mahalle camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından Apak Mezar-
lığı’nda dualar eşliğinde son yolcu-
luğuna uğurlandı. Meslektaşımız 
Mehmet Ali Elmacı, cenaze töreni-
nin ardından taziye dileklerini ka-

bul etti. Yenigün Gazetesi olarak 
merhume Miyase Elmacı’ya yüce 
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve 

yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı ce-
mil dileriz.
n HABER MERKEZİ

MİYASE ELMACI’nın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 

yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Memleket Gazetesi Haber 

Müdürü Mehmet Ali 

ELMACI’nın annesi
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Konya’nın en büyük alışveriş ve yaşam festivali olan, içerisinde modadan dekorasyona, güzellikten turizme 
ve gıdaya kadar pekçok alanda markanın yer aldığı Perlafest, Bayır Diamond’da kapılarını ziyaretçilerine açtı

Alışveriş ve yaşam fuarı 
Perlafest kapılarını açtı

100’ün üzerinde katılımcısı bu-
lunan Perlafest Konya Alışveriş ve 
Yaşam Fuarı, düzenlenen törenle 
ziyarete açıldı. 18 Eylül Çarşamba 
gününe kadar devam edecek olan 
ve Konya’nın en büyük alışveriş 
ve yaşam festivali olma özelliğini 
taşıyan Perlafest’in açılışına Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak da ka-
tıldı. Festivale katılanlar ve misafir-
lere hitaben açılış konuşması yapan 
Vali Cüneyit Orhan Toprak, güzel 
bir festivale ev sahipliği yapmanın 
heyecan ve gururunu yaşadıklarını 
belirterek, “Perla Medya Grubu’na 
buraya Ankara, İstanbul gibi diğer 
illerden intikal eden diğer kardeş-
lerimize çok teşekkür ediyorum. 
Tabi stantlarımızda yoğunluğu ve 
ağırlığı Konyalı esnaflarımız oluş-
turuyor. 95 stant açılmış durumda. 
10 tane de masamız var. 105 ayrı 

firma, kuruluş temsilcimiz bura-
da ürünlerini sergileme imkânı 
buluyorlar. İlimiz için çok fayda-
lı olacağını, hareket getireceğini, 
firmalarımızla vatandaşlarımızı 

buluşturacağını, firmaların ellerin-
deki stokların eritilmesi hem yeni 
sezon malların tanıtılması, tüketi-
cilerimiz açısından ise aynı anda bu 
kadar çeşidi bir arada görüp hem 

kıyaslama imkânları hem de indi-
rimlerden yararlanabilme imkanı 
sunacağına inanıyorum. Herkese 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.  
Perla Medya Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sami Gediz ise PerlaFest için 
üç aydır emek verdiklerini vurgu-
layarak, “Bu emeklerin karşılığın-
da çok güzel bir alan ve birbirinden 
kaliteli firmalar burada buluştu. 
İndirimli fiyatlarıyla Konya’mızın 
vatandaşlarına hizmet edecekler. 
3 gün boyunca sabah 10 akşam 
10 arası açık olacak festivalimiz. 
Bütün firmalarımıza da teşekkür 
ediyorum. Hepsi gelen ziyaretçile-
re stantlarını o kadar güzel hazırla-
dılar ki. Teşekkürü hak ediyorlar” 
diye konuştu. Konuşmaların ar-
dından açılışı yapılan Perlafest’teki 
stantlar ziyaret edildi. 
n HABER MERKEZİ

Beyin Sinir ve Omurga 
Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim 
Üyesi Timur Yıldırım bel fıtığı 
tedavisinde yöntemlerin arttığı-
nı belirterek, iyileşme sürecinin 
kısaldığını söyledi. Medicana 
Konya Hastanesi Beyin Sinir ve 
Omurga Cerrahisi Uzmanı Dr. 
Öğretim Üyesi Timur Yıldırım, 
günümüzde bel fıtığının ilaç te-
davisi, fizik tedavi ve cerrahi ile 
tedavi edilebildiğini hatırlattı. 
Hangi tedavinin ne zaman uy-
gulanacağına hastalığın durumu 
ve ciddiyetinin belirlediğini kay-
deden Yıldırım, “Çoğu vakada, 
bel fıtığı birkaç gün ya da birkaç 
hafta içinde kendiliğinden yavaş 
yavaş düzelir. Kas güçsüzlüğü, 
yürüme zorluğu ya da mesane 
veya bağırsak kontrol kaybı ol-
madığı sürece koruyucu bakım 
ilk tedavi yöntemi olarak düşü-
nülmelidir. Cerrahi dışı tedavi-
nin esas amacı ağrıyı azaltmak-
tır. Bel fıtığı hastalarının küçük 
bir yüzdesi ameliyata ihtiyaç 
duyar. Omurilik cerrahisi, ancak 
bir dönem cerrahi dışı tedavi uy-
gulanmış ve sonuç alınamamış 
hastalara önerilir. Bu da bel fıtığı 
vakalarının yüzde 10-15’lik kıs-
mını oluşturur” dedi.

Uzman Dr. Öğretim Üyesi 
Timur Yıldırım, tam endoskopik 
bel fıtığı ameliyatının (TEBFA) 
bel fıtığı nedeniyle ameliyat ol-
ması gereken tüm hastalara uy-
gulanabildiğini bildirdi. Doktor 

Yıldırım sözlerini şöyle sürdür-
dü; “Ancak bel fıtığı ile beraber 
hastada bel omurlarında kayma, 
kanal darlığı gibi ek durumlar 
var ve bunların da düzeltilme-
si gerekiyorsa o zaman TEBFA 
yerine mikrocerrahi yapılması 
gereklidir. Her yaş grubuna uy-
gulanabilir. Özellikle yaşlı olup 
beraberinde diabet, hipertansi-
yon gibi ek hastalığı olan hasta-
larda ameliyat sonrası iyileşme 
süresinin çok kısa olması büyük 
avantaj sağlamaktadır. Hasta 
ameliyat sonrası 3-4 saat içeri-
sinde ayağa kaldırılıp yürütülür, 
aynı gün veya bir sonraki gün 
taburcu edilir. Ameliyat sonrası 
4-5 gün içerisinde işine dönebi-
lir. 1990’lı yılların sonuna doğru 
Amerika, Almanya ve Güney 
Kore’de uygulanmaya başlayan 
yöntem, özel endoskopik cerra-
hi aletler varlığında ancak de-
neyimli ve gerekli eğitimlerden 
geçmiş cerrahlar tarafından uy-
gulanabilir. Biz de gerek inter-
laminar, gerekse transforaminal 
endoskopik bel fıtığı ameliyatları 
için aylarca süren endoskopik 
anatomik çalışmalardan sonra 
ameliyatlara başlamış bulun-
maktayız. Beyin cerrahları için 
öğrenme süreci uzun olduğun-
dan, ileri ve pahalı teknolojik ci-
hazlar gerekli olduğundan dün-
yada çok az merkez tarafından 
uygulanabilmektedir.”
n İHA

Kulu ilçesinde Türk Kızılay 
Derneği Şube Başkanlığı’nca 
aşure dağıtıldı. Ankara Cad-
desinde düzenlenen aşure da-
ğıtımına, İlçe Kaymakamı Ali 
Edip Budan da katıldı. Budan, 
burada yaptığı konuşmada, 
“Aşure, Anadolu topraklarında 
bir ve beraber olunduğunu bize 
böyle bir şekli sembolik olarak 
gösteriyor. Allah bizleri de aşu-
re gibi kılsın, bereketli kılsın. 
Ailelerinizin ve sizlerin tadını 
bozmasın. Kızılayımıza teşek-
kür ediyorum.” dedi. Kızılay İlçe 

Şube Başkanı Faruk Taner, her 
yıl geleneksel hale getirdikleri 
aşure dağıtımında emeği ge-
çenleri kutladı. Bin 500 kişilik 
aşure yapıldığını belirten Taner, 
“Kızılay olarak her zaman yar-
dıma muhtaç vatandaşlarımızı 
gözetliyoruz. Aşure dağıtarak 
bir birlikteliğimizi sağlıyoruz. 
Düzenlediğimiz aşure etkinliği-
ne her yıl olduğu gibi bu yılda 
çok sayıda vatandaş katıldı, bu 
geleneği devam ettirmeye ka-
rarlıyız.” diye konuştu.”
n AA

Dr. Yıldırım: Bel fıtığı 
tedavisinde yöntem çok

Kızılay Derneği Kulu’da
vatandaşa aşure dağıttı

Bağ bozumu yapıldı, kazanlar kaynamaya başladı

Seydişehir ilçesinde bağ bo-
zumunun yapılmasından sonra 
pekmez kazanları kaynamaya 
başladı. Seydişehir Taşağıl Ma-
hallesi’nde bağlardan toplanan 
üzümler yıkandıktan sonra rö-
morklar üzerinde çiğnenerek ilk 
olarak şırası çıkartılıyor. Çıkarı-
lan şıralar kazanlarda asırlardır 
devam eden beyaz toprakla ma-

yalandıktan sonra mayalanması 
için bekletiliyor.

Dibine çöken tortudan ayrış-
tırılan şıra kazanlardan alınarak 
dığanlarda altı saat gibi uzun sü-
rede yüksek ateşte kaynatılarak 
pekmeze dönüşüyor. Ataların-
dan öğrendikleri şekli ile her yıl 
aynı yöntemle pekmez kaynatan 
Taşağıl köylüler bu geleneği ne-

silden nesile devam ettiriyorlar.
Mahalle sakinlerinden Mus-

tafa Tavuş (65) çocukluğundan 
beri aynı yöntemle her sonbahar 
üzümlerin hasat ederek pekmez 
kaynattıklarını söyledi. Tavuş, 
“Mevsim şartlarına göre eylül 
ayının sonunda ekim ayının baş-
larında üzümleri hasat ederek 
pekmez kaynatmaya başlarız. 

Bağlardan hasat ettiğimiz üzüm-
leri ilk önce yıkayıp temizleriz 
eskiden şıra haneler vardı üzüm-
leri oralarda çiğneyerek şırasını 
çıkarırdık. Şimdi bu olaya kendi 
çapımızda çözüm ürettik açık 
havada traktör römorkunun üze-
rine serdiğimiz kalın naylonların 
üzerinde yapıyoruz.” dedi.
n AA

Esnaf Odalarından Başkan Altay’a Ahilik Haftası ziyareti
Ahilik Haftası kutlamaları kap-

samında Konya Esnaf ve Sanatkar-
lar Odaları Birliği Başkanı Muhar-
rem Karabacak, Ticaret İl Müdürü 
Haşmet Yılmaz ve birliğe bağlı oda 
başkanları Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı 
ziyaret etti. Konya’nın kadim bir 
medeniyete ve kültüre sahip ol-
duğunu ifade eden Başkan Altay, 
“Konya bugün Türkiye’nin gıpta ile 
baktığı dünyanın izlediği bir şehir 
olmuşsa burada tüm meslek odala-
rımızın, başkanlarımızın ve üyeleri-
nin emeği var. Bu birlik beraberlik 
daim olsun” dedi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, Ahilik Haf-
tası nedeniyle Ticaret İl Müdürü 
Haşmet Yılmaz ve birliğe bağlı oda 
başkanlarıyla birlikte Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay’ı ziyaret etti. 

BU ŞEHİR KADİM BİR 
MEDENİYETE SAHİP 

Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, be-
lediye olarak her zaman esnafın 
yanında olduklarını belirterek, Kon-
ya’nın Çatalhöyük ile insanlığın ilk 
yerleşik hayata geçtiği yer oldu-
ğunu anımsatarak, “İnsanlar eğer 
yerleşik hayata geçmişlerse orada 
mutlaka bir esnaf da vardır. 10 bin 
yıldır bu şehirde ticaret hayatı ve 
esnaflık kültürü var. Selçuklu’nun 
ilk başkentinde Ahi Evran önderli-
ğinde ahilik teşkilatının kurulduğu-
na şahitlik ediyoruz. Bu şehir kadim 
bir medeniyet, kadim bir kültür. Es-

nafımız da bu bilinçte. Tüm esnaf-
larımıza Konya adına teşekkür edi-
yoruz. Konya, bugün Türkiye’nin 
gıpta ile baktığı dünyanın izlediği 
bir şehir olmuşsa, burada tüm mes-
lek odalarımızın, başkanlarımızın 
ve üyelerinin emeği var. Bu birlik 
beraberlik daim olsun. Geçen yıl 
Yılın Ahisi, bu yıl da Yılın Çırağı’nın 
Konya’dan seçilmesinden dolayı 
da çok memnun olduk. İnşallah bu 
kültür de devam eder. Birlikte çıktı-
ğımız projelerde de sona ulaşarak, 
Konya’nın esnaflık kültürüne yeni 

kazanımlar oluşturmayı hedefliyo-
ruz” dedi. 

AHİLİK KONYA İÇİN ÖNEMLİ 
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin esnafa verdiği destekten 
dolayı teşekkür eden KONESOB 
Başkanı Muharrem Karabacak ise, 
“Ahilik Konya için önemli. Çünkü 
ahiliğin makamı Konya. Büyük-
şehir Belediyemiz bu bilinçte her 
daim esnafımızın ve sanatkarımızın 
yanında yer aldı. En son örneği de 
kentsel dönüşümle yapmış olduğu-
nuz sanayi projeleri. Geçen sene ilk 
defa Ahilik Haftasında Konyamız 
yılın Türkiye Ahisini çıkartmıştı. Bu 
sene yine ilk defa üç ödülden bir 
tanesi olan yılın Türkiye Çırağını 
da yine Konya’mız çıkartmış oldu” 
diye konuştu. Karabacak, hafta kap-
samında Anıt’a çelenk koyduktan 
sonra Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’ı da ziyaret ettiklerini belir-
terek, 17 Eylül Salı günü yapılacak 
Ahilik Yürüyüşü ve Şed Kuşanma 
Törenine tüm esnafları davet etti.
n HABER MERKEZİ
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Spor Toto Süper Lig’de Genç-
lerbirliği ile 2-2 berabere kalan 
Trabzonspor’un ilk golünü atan Çek 
savunma oyuncusu Filip Novak, 
bordo-mavi takımda 3. sezonunda 
da golcü kimliğini gösteriyor. Bor-
do-mavili kulübe 2017-2018 sezo-
nu ara transfer döneminde Dani-
marka’nın Midtjylland Kulübünden 
1 milyon 900 bin avro bonservis 
bedeli ile alınan 29 yaşındaki fut-
bolcu, 48 lig maçında 9, Ziraat Tür-
kiye Kupası’nda 3 maçta 1, UEFA 
Avrupa Ligi’nde de 4 maçta 1 kez 
olmak üzere toplam 55 maçta 11 
gol kaydetti. Trabzonspor’da ilk se-
zonunda 15 lig maçında 3 gol atan 
başarılı savunma oyuncusu, geçen 
sezon da 29 lig maçında 5, 3 kupa 
maçında 1 gol atarak 32 maçta 6 
kez rakip fileleri havalandırdı. No-
vak, bu sezonda ligde 4 maçta 1, 
UEFA Avrupa Ligi’nde de 4 maçta 
1 gol attı.

15 PUANLIK KATKI
Trabzonspor, 2017-2018 sezo-

nunda Novak’ın gol attığı maçlarda 
Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalır-
ken Kasımpaşa’ya 5-2 mağlup oldu. 
Çek futbolcu, geçen sezon ise Kara-
deniz ekibinin 2-2 berabere kaldığı 
Ankaragücü maçının yanı sıra galip 
geldiği 3-1’lik Akhisarspor, 2-1’lik 
Fenerbahçe, 4-2’lik İstikbal Mo-
bilya Kayserispor, 2-1’lik Beşiktaş 
maçlarında rakip fileleri birer kez 
havalandı. Novak, bu sezon da ligin 
4. haftasında Gençlerbirliği ile 2-2 
berabere kaldığı maçta ilk golünü 
kaydetti.

Karadeniz ekibi, Novak’ın gol 
attığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 
beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 15 
puan elde etti.
HEM AYAK HEM KAFA GOLLERİ

Novak, Trabzonspor’da ilk 
sezonundaki 3 golünü ayakla kay-
dederken, geçen sezon 5 golünün 
4’ünü kafa, 2’sini de ayakla attı. 
Bordo-mavili futbolcu bu sezon ise 
1 kez ayakla, 1 kez de kafayla rakip 
fileleri havalandırdı. Çek oyuncu, 

gollerin 6’sını ayakla, 5’ini de ka-
fayla rakip filelere bıraktı.

CENTİLMEN SAVUNMACI
Novak, Trabzonspor’da 55 maç-

ta centilmenliği ile dikkatleri çeker-
ken cezalı konumuna düşmedi. 
Bordo-mavili futbolcu, hiç kırmızı 
kart görmezken toplam 3 sezonda 5 
sarı kart yedi.

EKUBAN İKİ AY SONRA 
DÖNECEK

Antrenmanda sol ayak tarak ke-
miği kırılan Trabzonspor’un Ganalı 
futbolcusu Ekuban, İtalya’da ameli-
yat oldu. 25 yaşındaki futbolcunun 
2 ay sahalardan uzak kalacağı açık-
landı.

Bordo-mavili takımda geçtiği-
miz günlerde gerçekleşen antren-
manda girdiği ikili mücadele son-
rası talihsiz bir sakatlık yaşayan ve 
sol ayak tarak kemiğinde kırık tes-
pit edilen Ekuban, bugün ameliyat 
oldu. Futbolcunun sağlık durumuy-
la ilgili açıklamada bulunan Trab-
zonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ya-

şar Kibar Güven, Ekuban’ın başarılı 
bir ameliyat geçirdiğini belirterek, 
“Geçtiğimiz hafta antrenmanda 
ayağına aldığı darbe sonucu sa-
katlanan Caleb Ekuban, bugün 
İtalya’da başarılı bir operasyon ge-

çirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkla-
rın tamamı yerine yerleştirilmiştir. 
Ameliyat sonrasında operasyonu 
gerçekleştiren doktorların verdiği 
bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra 
sahalara dönecektir” dedi.

Öte yandan Trabzonspor Dış 
İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret 
Gökhan, ameliyatın ardından Caleb 
Ekuban’ı İtalya’da ziyaret ederek 
geçmiş olsun dileklerini iletti.
n AA

‘Buruk’ başladı
Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, sezona istediği başlangıcı 
yapamadı. “Yeni vizyon, aynı hedef” sloganıyla sezona giren turuncu-lacivertliler, oynadığı 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet aldı

Uzun yıllar görev yapan Abdullah 
Avcı’nın ayrılışının ardından takımı 
Okan Buruk’a teslim eden Medipol 
Başakşehir, son 4 yılın en kötü sezon 
başlangıcına imza attı. Geçen sezo-
nu 2. sırada tamamladığı için sezona 
UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleriyle 
başlayan Medipol Başakşehir, Yuna-
nistan’ın Olympiakos takımıyla eşleşti. 
Rakibine her iki maçta da kaybederek 
yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam 
etmek zorunda kalan turuncu-lacivertli-
ler, lige de iyi başlayamadı. Ligde ilk iki 
maçında puanla tanışamayan Medipol 
Başakşehir, deplasmanda BtcTurk Yeni 
Malatyaspor’a 3-0, seyircisi önünde 
de Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. İlk 
puanlarını deplasmanda Gençlerbirliği 
karşısında elde eden turuncu-lacivertli-
ler, rakibini 2-1 yendi. Medipol Başak-
şehir, son olarak sahasında Demir Grup 
Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak 4. 
hafta sonunda 14. sırada yer aldı.

TEK GALİBİYET SON DAKİKADA
Medipol Başakşehir, bu sezon tek 

galibiyetini son dakikalarda attığı golle 
elde edebildi. Ligin 3. haftasında Genç-
lerbirliği’ne konuk olan İstanbul temsil-
cisi, rakibi karşısında soyunma odasına 
1-0 mağlup girdi. Karşılaşmanın son 
bölümünde önce 83. dakikada Demba 
Ba’nın penaltı golüyle eşitliği sağlayan 
turuncu-lacivertliler, Edin Visca’nın 90. 
dakikadaki sayısıyla 3 puanla tanışabil-
di. 

SON 4 SEZONUN EN 
KÖTÜ BAŞLANGICI

Medipol Başakşehir, son 4 sezonun 
en kötü başlangıcına imza attı. Turun-
cu-lacivertliler, oynadığı 6 maçta 4 
mağlubiyet ve birer beraberlikle yenilgi 
yaşadı. Geçtiğimiz sezona UEFA Avrupa 
Ligi elemesiyle giren İstanbul ekibi, İn-
giltere’nin Burnley ekibiyle evinde 0-0 
berabere kaldı ve deplasmanda 1-0 ye-
nilerek elendi. Lige ise iyi bir başlangıç 
yapan Medipol Başakşehir, ilk 4 maçın-
dan 3 galibiyet çıkarmıştı.

2017-2018’de sezona yine UEFA 
Şampiyonlar Ligi elemesiyle giren 

Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda 
Belçika’nın Club Brugge ekibini deplas-
manda 3-3, içerde ise 2-0’lık skorlarla 
eleyen İstanbul temsilcisi, play-off 
turunda İspanya’nın önemli kulüple-
rinden Sevilla ile eşleşmişti. Medipol 
Başakşehir, sahasında 2-1 yenildiği 
rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere 
kalarak elendi.

Turuncu-lacivertliler, ligde ise oy-
nadığı ilk 4 maçta yine 3 galibiyete 
ulaşmıştı.

Medipol Başakşehir, 2016-2017 
sezonunda ise Avrupa’da galibiyet ala-
mazken, ligde oldukça iyi bir başlangı-
ca imza atmıştı.

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu’nda 
Hırvatistan’ın Rijeka takımını 0-0 ve 
2-2’lik beraberlik sonucunda deplas-
man golü avantajıyla eleyen turuncu-la-

civertliler, play-off’ta Ukrayna’nın güçlü 
ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşmişti. 
İstanbul temsilcisi, rakibine seyircisi 
önünde 2-1, deplasmanda 2-0 yenile-
rek Avrupa’ya veda etmişti. Medipol 
Başakşehir, söz konusu sezonda ligde 
oynadığı ilk 4 maçta ise puan kaybet-
memişti.

Turuncu-lacivertliler, bu sezondan 
daha kötü başlangıcı ise 4 sezon önce 
2015-2016’da yaşamıştı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Hollanda’nın 
AZ Alkmaar ekibine iki maçta da yeni-
lerek elenen Medipol Başakşehir, ligde 
de ilk 4 maçta 3 mağlubiyet almıştı. 
İstanbul ekibi, ilk 6 maçının 5’ini yenik 
durumda kapatmış ve en kötü başlangı-
cına imza atmıştı. 

PUANLARI VİSCA’NIN 
GOLLERİ GETİRDİ

Sezona gol yollarında da etkisiz 
bir başlangıç yapan Medipol Başakşe-
hir’de, Bosna Hersekli kanat oyuncusu 
Edin Visca’nın golleri puan getirdi. 29 
yaşındaki futbolcunun golleri, oynadığı 
ilk 3 resmi maçta rakip fileleri havalan-
dıramayan turuncu-lacivertlilere hayat 
verdi. Avrupa’da gol sevinci yaşayama-
yan İstanbul temsilcisi, 6 resmi maçta 
4 kez rakip ağları sarstı. Bu gollerin 
2’sine adını yazdıran Visca, takımının 
hanesine 3 puan yazdırdı. Edin Visca, 
deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 
berabere devam eden karşılaşmadaki 
galibiyet golüne ve 1-1 sona eren De-
mir Grup Sivasspor mücadelesindeki 
gole imza atmayı başardı. Turuncu-la-
civertliler adına diğer golleri penaltıdan 
Demba Ba ve Enzo Crivelli kaydetti.
n AA 

Yeni Malatyaspor’da 
galibiyet sevinci

‘Bu ligde her 
puan çok değerli’

Demir Grup Sivasspor 
bugün toplanıyor

Btc Turk Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, 
4-0’lık Ankaragücü galibiyeti sonrası, “Milli arada gerçek-
ten çok iyi çalıştık. Bunun karşılığını da Ankaragücü karşı-
sında aldık. Bu galibiyet bizi rehavete sokmayacak, aksine 
ayaklarımızın yere daha sağlam basmasını sağlayacak. 
Çünkü lig uzun bir maraton ve gevşemeyi kesinlikle kabul 
etmez” dedi. Süper Lig’in 4.haftasında Ankaragücü’nü 
4-0’lık skorla mağlup eden Btc Turk Yeni Malatyaspor’da 
Sportif Direktör Ali Ravcı, takımdaki son durumu hakkın-
da açıklamalarda bulundu. Ankaragücü maçında gerçek 
kimliklerini sahaya yansıttıklarını ve 3 puan aldıklarını be-
lirten Ravcı, “4. haftaya gelene kadar oynadığımız oyunun 
karşılığında daha fazla puanlar kazanabilirdik. Haftalar 
ilerledikçe daha iyi bir duruma geleceğimize inanıyorum. 
Geçen hafta şuana kadar sergilediğimiz oyunun karşılığı 3 
puan olmamalıydı demiştim. Trabzon’da ve Alanya maçı-
nın ikinci yarısında iyi bir görüntümüz vardı. Alanya maçını 
bir yol kazası olarak görüyorum hala. Çünkü bu takımın po-
tansiyeli çok daha iyisini yapabilecek düzeyde. Ankara’da 
maçın 90 dakikalık bölümünde mükemmele yakın bir oyun 
sergiledik. Benim en sevindiğim noktalarından birisi de 
yeni gelen oyuncularımızın takıma adaptasyonlarının kısa 
sürdüğünü görmek oldu” dedi.  n İHA

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Göztepe ile 0-0 bera-
bere kalan Çaykur Rizespor’da, kulüp basın sözcüsü Hasan 
Yavuz Bakır, iyi oynamalarına rağmen yakaladıkları pozis-
yonları golle sonuçlandıramadıklarını söyledi. Bakır, yaptığı 
açıklamada, Göztepe’nin maça “gol yememe” parolasıyla 
çıktığını, maç boyunca futbolcuların oyunu yavaşlatmak 
adına çok ağır hareket ettiklerini savundu. Maçın genelin-
de üstün bir oyun ortaya koyduklarını belirten Bakır, şöyle 
devam etti: “İlk yarıda yakaladığım üç pozisyon var. İkinci 
yarıda ise top bizde olmasına rağmen hücum hattında bek-
lentilere cevap vermekte zorlandık. Rakibin kalemize tek bir 
şutu var. Her alanda oyunun hakimiydik. Göztepe karşısında 
iyi oynamamıza rağmen yakaladığımız pozisyonları bir türlü 
sonuçlandıramadık. Taraftarlarımıza galibiyet sevinci yaşa-
tamadığımız için üzgünüz.”
Bakır, lige iyi bir başlangıç yaptıklarına dikkati çekerek, “Ge-
ride kalan 4 haftada 8 puan toplamayı başardık. Çok iyi bir 
puan. Uzun lig maratonuna bakıldığında işler hiç kolay iler-
lemeyecek. Takımlar birbirine çok yakın bir görüntü veriyor. 
Bu ligde her puan çok değerli. Bazı maçlarda kazanamıyor-
san kaybetmeyeceksin. Bu maçta da rakibimiz sadece be-
raberliği düşündüğü için bu sonucun çıkması normal.” diye 
konuştu.
Gelecek haftada iç sahada Gaziantep Gazişehir’i ağırlaya-
caklarını ifade eden Bakır, bir günlük aranın ardından çalış-
malara başlayacaklarını kaydetti.  n AA

Süper Lig ín 5. haftasında kendi evi ve seyircisi önünde 
Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Si-
vasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. Bugün 
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor tesislerinde saat 17.00´da top 
başı yapacak olan Sivasspor, Karadeniz ekibine bilenmeye 
başlayacak. Yapılacak olan antrenman basına açık, taraftara 
ise kapalı olacak. Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 23 
Eylül Pazartesi günü saat 20.00’da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyu-
mu’nda karşılaşacak. n İHA

Beşiktaş’ın en kötü deplasman karnesi
Süper Lig’de son 4 deplasman 

maçında mağlup olan Beşiktaş, son 
18 yıldaki en uzun dış saha mağlubiyet 
serisini yaşıyor. İlk 4 haftada birer gali-
biyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet gö-
ren siyah-beyazlı takım, son 15 yılın en 
kötü sezon başlangıcını yaptı. İki yenil-
giyi de dış sahada yaşayan Beşiktaş, 
ligde geçen sezonun son 2 deplasman 
maçının da katılmasıyla 4 müsabaka 
üst üste mağlubiyet görmüş oldu.

Ligde geçen sezonun 31 haftasında 
deplasmanda Galatasaray’a 2-0, 33. 
haftasında dış sahada Trabzonspor’a 
2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezonun 
ilk haftasında rakip sahada Demir Grup 
Sivasspor’a 3-0, 4. haftasında ise dep-
lasmanda Gazişehir Gaziantep’e 3-2 
yenildi. 

Süper Lig’de son olarak dış saha-
da böyle bir mağlubiyet serisini 2000-
2001 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 18 
yıl sonra bu kötü istatistiğini tekrarladı. 
Söz konusu sezonun 20. haftasında dış 
sahada sırasıyla Çaykur Rizespor (5-

1), Fenerbahçe (3-1), Gaziantepspor 
(3-1) ve Galatasaray’a (2-0) yenilen 
siyah-beyazlı takım, 18 yıl sonra ilk kez 
deplasmandaki 4 maçtan mağlubiyetle 
dönmüştü.

DEPLASMANDA
 SAVUNMA ALARM VERİYOR
Beşiktaş’ın bu sezon deplasmanda 

yaptığı maçlardaki kötü savunma per-
formansı dikkati çekiyor.

Vodafone Park’taki 2 maçta 4 gol 
atıp sadece 1 gol yiyen siyah-beyazlı 
takım, dış sahada bu performansının 
uzağında kaldı. Rakip sahadaki 2 maç-
ta 2 gol atan Beşiktaş, kalesindeki 6 
gole de engel olamadı.

Beşiktaş’ın bu sezon kalesindeki 7 
golün 6’sını deplasmanda gördü.

İKİ SEZONDA 10 
MAĞLUBİYET DIŞ SAHADA

Beşiktaş, son 2 sezonda deplas-
man performansıyla şampiyonluğun 
uzağında kaldı. Siyah-beyazlı takım, 
teknik direktör Şenol Güneş yöne-
timinde üst üste şampiyon olduğu 

2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında 
toplamda 34 dış saha maçında 21 gali-
biyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet ya-
şadı. Bu süreçte rakip sahadaki müsa-
bakalarda 32 puan kaybeden Beşiktaş, 
sonrasındaki 2 sezonda ise dış sahada 
bu performansını yakalayamadı.

Ligde 2017-2018 ve 2018-2019 
sezonlarında deplasmanda 34 maça 
çıkan siyah-beyazlı takım, 14 galibi-
yet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. 
Beşiktaş, bu süreçte 50 puan kaybetti.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı 
ile yola başlayan siyah-beyazlı ekibin 
son 2 sezondaki kötü dış saha perfor-
mansı bu sezona da yansıdı. Beşiktaş, 
son 18 yıldaki en kötü deplasman per-
formansını 2011-2012 sezonunun son 
10 maçı ve 2012-2013 sezonunun ilk 
maçında yaşadı. Siyah-beyazlı takım, 
söz konusu süreçte arka arkaya 11 dış 
saha maçını kazanamadı. Beşiktaş, bu 
karşılaşmalarda 6 beraberlik görür-
ken, 5 maçı da kaybetti.  n AA

Trabzonspor’un savunmadaki golcüsü Filip Novak



Avrupa Şampiyonası’na 
Konya’dan gidecekler!
Konya’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde çalışan milli kız halterciler, aralık ayında İsrail’de 
düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterebilmek için sabah, akşam antrenman yapıyor

Türkiye’nin farklı bölgelerinden ken-
dilerini halter branşında geliştirmek için 
Konya’ya gelen 14-19 yaş grubundaki mil-
li kız halterciler, 2024 ve 2028 Olimpiyat-
larının temelini Türkiye Olimpiyat Hazırlık 
Merkezi’nde (TOHM) atıyor. Milli Halterci 
kızlar, aralık ayında İsrail’de düzenlene-
cek olan Avrupa Şampiyonası’nda Türki-
ye’ye temsil edebilmek için sıkı bir şekilde 
çalışıyor. Ay yıldızlı bayrağı Avrupa’da 
dalgalandırabilmek için çaba gösteren 
milli kızlar, sabah, akşam antrenman ya-
parak ter döküyor. TOHM’da çalışan spor-
cuların esas amaçlarının 2024 ve 2028 
Olimpiyatlarına temel atmak olduğunu 
ifade eden Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık 
Merkezi’nde branş sorumlusu olan Talat 
Ünlü, bunun öncesinde Yıldızlar, Gençler 
ve Büyükler Avrupa ile Dünya Şampiyon-
larına katılarak 2024 ve 2028 Olimpiyatla-
rına hazırlık yaptıklarını söyledi. Halk ara-
sında halter sporunun boyu kısalttığı gibi 
düşüncelerin olduğunu dile getiren Ünlü, 
sporun sadece insanı geliştirdiğini ve geli-

şimi durdurmadığını vurguladı.
“2024, 2028 OLİMPİYATLARINDA BUNUN 
SEMERESİNİ, MÜKAFATINI GÖRECEĞİZ”

41 yıldır halterin içinde olduğunu ve 
son yıllarında Milli Takım’da teknik direk-
törlük yapmış biri olarak TOHM’un, son 
yıllarda Türkiye’de yapılmış en güzel proje 
olduğunu söyleyen Ünlü, “İnanın bunun 
üzerine daha çok, daha güzel imkanlar 
tanınırsa, daha farklı şeyler yapılırsa 
TOHM’dan ileriye dönük, olimpiyatlara 
dönük sporcular kesinlikle çıkacaktır. Bu 
projenin devam etmesi gerekiyor. Daha 
geliştirilmiş halde devam etmesi gereki-
yor. 2024, 2028 olimpiyatlarında bunun 
semeresini, mükafatını göreceğiz” dedi.

HALTER BRANŞINI BİLMİYORDU, 
AVRUPA 2’NCİSİ OLDU

Önceden voleybolcu olduğunu ifade 
eden milli halterci Gamze Nur Sarıkaya 
ise, “Halterin sesi çekti ilgimi. O güne 
kadar halter diye bir branş olduğunu hiç 
bilmiyordum. ‘Pat küt’ ses geliyordu, il-
gimi çekti. Girdim salona, büyük ablalar 

kaldırıyor; ‘Ben bunu yaparım’ dedim. 
Ondan sonra hocadan izin aldım ‘Ya-
pabilirim miyim?’ dedim, ‘Tabii buyur’ 
dedi. Böyle iki, üç gün gittim. Hamlık 
ağrılarından dolayı fazla yürüyemiyor-
dum. Onun için geri gitmedim. Sonra 
ailem göndermedi. Ardından uzun bir 
süre ara verdim. Ondan sonra Gazian-
tep’teki hocam eve gelerek, ‘Kızınız çok 
başarılı’ dedi. İki, üç ay çalıştım. Ardın-
dan Konya’ya, Türkiye Olimpiyat Hazır-
lık Merkezi’ne geldim. Çalışmalarıma 
buradan devam ettim. Başarılarımın ya-
rısını buraya borçluyum. Buraya geldim; 
yurt dışına çıktım, Avrupa ikincisi, üçün-
cüsü oldum. Şu an önümüzde U-15, 
U-17 Yıldızlar Avrupa Şampiyonası var. 
1 Ekim’de Antalya’ya kampa gideceğiz. 
Ona hazırlanıyoruz. Hem okul, hem ant-
renman biraz zor oluyor ama mecbur 
yapacağız geleceğimiz için, başka seçe-
neğimiz yok” şeklinde konuştu.

Milli Halterci Sara Yenigün de, “Yıl-
dızlar Avrupa Şampiyonası İsrail’de ora-

ya hazırlanıyoruz. İnşallah burada 10-15 
günlük zamanımız kaldı. Ondan sonra An-
talya’da açılacak olan Yıldızlar Kampına 
gideceğiz. Orada da 2 aylık bir kampımız 
var. Ondan sonra inşallah seçilirsek İsra-
il’e gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA BİR DERECE 
ALMAK ÇOK BÜYÜK İSTEĞİM”

Diğer bir milli halterci Güzide Kaykaç 
ise, “İlk kampıma 2018 Mayıs ayında 
girdim, İtalya kampıydı. İtalya kampında 
başarılı bir şekilde yurt dışına çıkma hakkı 
kazandım. Yurt dışına çıktım ve biraz talih-
sizlik geçti açıkçası, yarışmam kötü geçti. 
O yüzden Avrupa 5’incisi oldum. Ama in-
şallah devamı gelecek, seneye kendim-
den çok büyük beklentim var. Hedefim 
herkes gibi Avrupa Şampiyonu olmak, 
dünyada bir derece almak çok büyük iste-
ğim. Olimpiyatta çok bir şansım olduğunu 
düşünmüyorum ama nasipse onun için 
de inşallah çalışıyorum, hayırlısı” diye 
konuştu. 
n İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 
3.hafta tamamlandı 

Konya ekibi 1922 Konyaspor’un da mücadele ettiği 
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 3.hafta maçları tamamlandı. 
Yeşil beyazlılar, deplasmanda Pendikspor’a 3-1 mağlup 
olarak haftayı 3 puanla 13.sırada bitirdi. Ligde haftanın 
sonuçları şu şekilde; Başkent Akademi-Yılport Sam-
sunspor: 2-2, Pendikspor-1922 Konyaspor: 3-1, Yeni Ço-
rumspor-Gümüşhanespor: 0-1, Kırklarelispor-Zonguldak 
Kömürspor: 1-1, Manisa Futbol Kulübü-Hekimoğlu Trab-
zon: 6-3, İnegölspor-Sancaktepe: 1-0, Amed Sportif Faa-
liyetler-Hacettepe: 0-0, Tarsus İdmanyurdu-Sarıyer: 2-0, 
Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor: 4-0.  n SPOR SERVİSİ

Sarayönü Belediye’de 
bol gollü prova 

Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Sarayönü Beledi-
yespor, Pazar günü başlayacak yeni sezon öncesi son 
provasını yaptı. Yeşil siyahlılar Isparta Yalvaçspor ile 
bir hazırlık maçı oynarken, rakibini gol boğdu. Sarayönü 
Belediyespor, hazırlık maçında Isparta ekibini 8-0 yendi. 
Temsilcimizin gollerini Mehmet Karakeçili, Alperen Tosun 
(2), Burak Kömürcü (3), Fatih Berk Akbaş ve Sabur Eser 
kaydetti. Bu galibiyet ile lig öncesi moral kazanan Sarayö-
nü Belediyespor, sezona da galibiyetle başlamak istiyor. 
Yeşil siyahlılar Bölgesel Amatör Ligi’nin ilk haftasında bir 
diğer Konya ekibi Ereğlispor’u konuk edecek. Mücadele 
22 Eylül Pazar günü saat 15.00’te oynanacak. 
n SPOR SERVİSİ

Beyşehir’de Bisiklet Festivali sona erdi
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl 

7’incisi düzenlenen Geleneksel Bisiklet 
Festivali sona erdi.

Festival kapsamında gerçekleştiri-
len Beyşehir Gölü Etrafı Kamplı Bisiklet 
Turu’na Türkiye’nin 23 farklı ilinden 119, 
İsveç’ten 2 olmak üzere toplamda 121 bi-
sikletsever katıldı. Tura İstanbul’dan tan-
dem bisikletiyle Beyşehir’e gelen görme 
engelli bir genç ile aralarında küçük yaştan 
çocukların da olduğu her yaştan bisiklet 
tutkunu iştirak etti. Beyşehir Belediyesi ve 
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşe-
hir Bisiklet Topluluğu tarafından müşterek 
olarak düzenlenen göl etrafı bisiklet turuna 
katılan bisikletseverler iki gün süren etkin-
likte Konya ve Isparta ili sınırları içerisinde 
yer alan toplam 167 kilometrelik güzergah 
boyunca pedal çevirdi. Bisikletseverler, tur 
esnasında mola verdikleri Hacıakif Adası 
karşısındaki göl kenarında 150 çınar fi-
danını da toprakla buluşturdu. Beyşehir 
Belediye Başkanı Adil Bayındır adına fidan 
dikimini ise alanda tura katılan oğlu Fatih 
Bayındır gerçekleştirdi. Bisikletseverler 

ayrıca, güzergah üzerindeki Yeşildağ Ma-
hallesinde açılan Beyşehir’i konu alan fo-
toğrafların yer aldığı sergiyi de gezdi.

İlk etabın tamamlanmasının ardından 
geceyi Gölyaka Kızılkirse mevkisindeki 
kampta geçiren bisikletseverler, burada 
kamp ateşi etkinliğine katıldı. Geceyi alan-
da kurulan çadırlarda geçiren sporcular, 
kıyıda göl sularına girerek serinleme im-
kanı da buldu. Turun ikinci etabında ise bi-
sikletseverler 93 kilometrelik Gölyaka-Fe-

le-Hüyük Sonsuz Şükran Köyü ve Beyşehir 
güzergahında pedal çevirdi. Beyşehir Gölü 
Etrafı Bisiklet Turu, başladığı alan olan 
festival meydanında tamamlandı. Alanda 
bisikletseverleri karşılayan Beyşehir Bele-
diye Başkanı Adil Bayındır, turu başarıyla 
tamamlayan bisikletseverlerin tamamına 
katılım belgelerini verdi.

Başkan Bayındır, törende tura Aydın 
ilinden iştirak eden 70 yaşındaki Rahmi 
Söyleyici’yi de kendi yaşını kast ederek, 

“Ben seçimlere girerken ‘70 yaşındaki 
adam ne yapacak’ dediler. İşte 70 yaşın-
daki ne yapıyor görün. Mesele yürek, me-
sele inanç, mesele kararlılık ve azim, seni 
kutluyorum” sözleriyle tebrik edip katılım 
belgesini verdi. Başkan Bayındır, “Sizle-
re yeryüzü melekleri diyorum. Ama gölün 
melekleri de diyorum. Masmavi gölün et-
rafında, Toros’un eteğini dolaşarak buraya 
gelen yiğitlerim” diyerek övgüler sarf etti.  
n İHA

Hobi için başladığı kick boksta 15 madalya kazandı!
Konya’da hobi amaçlı kick boks 

sporuna başlayan 17 yaşındaki Zeliha 
Çavuşoğlu, gece gündüz çalışarak 3,5 
yılda 15 madalya elde etti. Beyşehir-
li lise öğrencisi Zeliha Çavuşoğlu, 14 
yaşındayken kick boks sporuyla ilgi-
lenmeye başladı. 

Önceleri hobi olarak yaptığı bu 
sporla boş zamanlarını değerlendiren 
Çavuşoğlu, okuldaki beden eğitimi 
öğretmeninin Türkiye şampiyonluğu 
derecesine sahip başka bir öğrenciy-
le daha fazla ilgilenmesi üzerine hırs 
yaptı. Yaklaşık 3,5 yılda 15 madalya 
kazanan genç sporcu, milli takım 
forması altında ilk kez katıldığı, Ma-
caristan’da yapılan Avrupa Gençler 
Kick Boks Şampiyonası’nda Avrupa 
üçüncüsü oldu.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, 
azim ve hırsı sayesinde başarılı olma-
nın gururunu yaşadığını söyledi.

Kick boksta bu kadar ilerleyebile-
ceğini tahmin etmediğini anlatan Ça-

vuşoğlu, şunları kaydetti: “Onuncu sı-
nıfta öğrenciydim ve bu sporu yapan 
3 arkadaştık okulda. Aramızdaki bir 
arkadaşımızın ‘Türkiye şampiyonluğu’ 
derecesi vardı, bizim ise herhangi bir 
başarımız ve derecemiz yoktu. Beden 
eğitimi öğretmenimizin bizden daha 
ziyade Türkiye şampiyonu olan spor-
cu arkadaşımızla ilgilenmesi, bizi bir 
kenara ayırması benim üzerimde çok 
farklı bir etki oluşturdu. Bundan büyük 
üzüntü duydum, ağladım. Beni çalış-
tıran antrenörüme bu yaşadıklarımı 
anlattım. Bu olay sonrasında artık 
daha çok hırs yaparak çalıştım ve bu 
branşta ilerleyişim devam etti.”

Çavuşoğlu, sporun kendisini her 
konuda geliştirdiğini belirterek, “Ön-
celeri çok sessizdim ve içime kapanık 
birisiydim. Çevremdeki herkes, bu 
sporla uğraştığımı ve dereceler yap-
tığımı görünce bayağı bir şaşırıyordu, 
beklemiyorlardı benden. Sonra iler-
lediğimi görünce onlar da benimle 

gururlandı ve mutlu oldular.” diye ko-
nuştu. Spor yaşamımın okul hayatına 
herhangi bir olumsuz katkısı olmadı-
ğını dile getiren Çavuşoğlu, dersleri-
ne de aynı şekilde özen göstermeye 

çalıştığını bildirdi.
HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Zihni ve bedeniyle tamamen kick 

boksa yoğunlaşarak çok sayıda ulusal 
ve uluslararası müsabakaya katıldığı-

nı anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: 
“Türkiye’deki ilk madalyamı 2018’de 
Elazığ’da yapılan şampiyonada elde 
ettim. 2019’da ilk kez girdiğim Tür-
kiye Şampiyonası’nda da şampiyon 
oldum, aynı turnuvada katıldığım 
farklı branşta ise üçüncü oldum. Ulus-
lararası Open turnuvasında Avrupa 
üçüncüsü oldum. 3,5 yıla sığan başarı 
kariyerimde toplam 15 madalyam 
bulunuyor. Nasibimde Avrupa üçün-
cülüğü de varmış. Katıldığım şam-
piyonalarda ülkemizi en iyi şekilde 
temsil ettiğimi düşünüyorum. Bundan 
sonraki hedefim bu branşta daha iyi 
yerlere gelmek, dünya şampiyonasın-
da ülkemi temsil etmek.”

Çavuşoğlu’nu yetiştiren ve aynı 
zamanda milli takım antrenörü olan 
Ömer Sevinç de genç sporcunun az-
minin herkese örnek olması gerekti-
ğini söyledi.

“İSTİKLAL MARŞI’MIZI TÜM 
DÜNYAYA DİNLETMEK YENİ 

HEDEFİMİZ OLACAK”
Sevinç, Çavuşoğlu’nun kısa za-

manda önemli başarılara imza attığını 
belirterek, şunları kaydetti: “İlk yılla-
rında bunu bir hobi olarak yapıyordu, 
herhangi bir hedefi yoktu ama, çok 
duygulanıp üzüldüğü, başından geçen 
küçük bir olayın ardından spora olan 
bakış açısı değişti. Daha sonra hırs 
yaptı, azmetti. Antrenmanlara aksat-
madan gelmeye başlayan ve verim 
elde ettiğimizi gördüğümüz Zeliha’nın 
bu gayretlerine biz de destek ver-
dik. Bu sene ilk kez giydiği milli takım 
formasıyla da Avrupa üçüncüsü oldu. 
Bu başarının öncesinde aralarında 
Türkiye şampiyonluğunun da olduğu 
pek çok derecesi bulunuyor. İnşallah 
seneye yapılacak dünya şampiyona-
sına da katılımını sağlayıp, bu sefer 
çıktığı kürsüde İstiklal Marşı’mızı tüm 
dünyaya dinletmek yeni hedefimiz 
olacak.”  
n AA

1517 EYLÜL 2019SPOR 2

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 3 3 0 0 13 4 9 9
2.AFJET AFYONSPOR 3 2 1 0 10 3 7 7
3.Y. SAMSUNSPOR 3 2 1 0 6 2 4 7
4.SANCAKTEPE FK 3 2 0 1 7 3 4 6
5.TARSUS İDMAN Y. 3 2 0 1 5 3 2 6
6.YENİ ÇORUMSPOR 3 2 0 1 3 2 1 6
7.BAŞKENT AKADEMİ 3 1 2 0 4 2 2 5
8.İNEGÖLSPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
9.ZONGULDAK 3 1 1 1 2 2 0 4
10.H. TRABZON 3 1 1 1 8 9 -1 4
11.SARIYER 3 1 1 1 1 2 -1 4
12.PENDİKSPOR 3 1 0 2 3 4 -1 3
13.1922 KONYASPOR 3 1 0 2 3 5 -2 3
14.GÜMÜŞHANESPOR 3 1 0 2 2 4 -2 3
15.KIRKLARELİSPOR 3 0 2 1 3 7 -4 2
16.AMED SPORTİF 3 0 1 2 1 3 -2 1
17.HACETTEPE SPOR 3 0 1 2 2 10 -8 1
18.ŞANLIURFASPOR 3 0 0 3 0 8 -8 -6
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Konyaspor ara vermeden çalıştı

Konyaspor, Süper Lig’in 5. haftasın-
da 20 Eylül Cuma günü Göztepe ile dep-
lasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 
ara vermeden başladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açık-
lamada, Kayacık Tesisleri’nde teknik di-
rektör Aykut Kocaman yönetiminde ger-
çekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma 
hareketleriyle başladığı belirtildi.

Yukatel Denizlispor mücadelesinde 
ilk 11’de forma giyen oyuncuların salon-
da yenileme çalışması yaptığı, tedavile-
rine devam edilen Ali Çamdalı, Fallou Di-
agne ve Paolo Hurtado’nun ise takımdan 
ayrı çalıştığı bildirildi. Antrenman, pas 
çalışması ve takımlar halinde oynanan 
oyunlarla tamamlandığı kaydedildi. 
n AA

Rakip Göztepe hazırlıklara başladı

Süper Lig’de 20 Eylül Cuma günü 
Konyaspor’u konuk edecek Göztepe, 
müsabakanın hazırlıklarına ara verme-
den başladı.

Ligde dün deplasmanda Çaykur 
Rizespor’la golsüz berabere kalan sa-
rı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçı için ilk 
çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri’nde 
gerçekleştirdi.

Teknik direktör Tamer Tuna yöne-
timindeki antrenmanda, dünkü müsa-
bakada uzun süre forma giyen isimler 
yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyun-
cular ise dar alanda oyun oynadı.

Göztepe’de sakatlıkları bulunan 
Deniz Kadah, Wallace Reis ve Hakan 
Çinemre takımdan ayrı çalıştı.
n AA

Anadolu Kartalı’nın 
zirve koşusu başladı
Uzun süredir Süper Lig’de kazanmakta zorlanan İttifak Holding Konyaspor, Denizlispor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek rahat 
bir nefes aldı.  Yeşil beyazlılarda alınan skor kadar ortaya konulan futbol da camiayı memnun etti. Denizlispor maçında Anadolu 

Kartalı 121.5 km mesafe kat ederken en çok koşan oyuncu 12.7 km ile maçın yıldızı Farouk Miya oldu
Spor Toto Süper Lig’de uzun sü-

redir kazanmakta zorlanan ve ilk 3 
haftada sahadan 3 beraberlikle ayrı-
lan Konyaspor nihayet kazanmayı ba-
şardı. Anadolu Kartalı ligin flaş ekip-
lerinden Denizlispor’u deplasmanda 
1-0 yendi. Uzun bir süre sonra gelen 
galibiyet taraftarı mutlu ederken, 
maçta ortaya konulan mücadele ise 
gelecek adına umut verdi. 

KARTAL 121.5 KM KOŞTU
İttifak Holding Konyaspor Deniz-

lispor’u 1-0 yendiği maçta adeta ef-
sane bir mücadele örneği sergiledi. 
Avrupa’nın en az koşu mesafesine 
sahip liglerden biri olan Süper Lig’de 
çok görülmeyen bir performansı imza 
atan Konyaspor, karşılaşmada tam 
121.5 km mesafe kat ederek adeta re-
kor kırdı. Maçın en çok koşan oyuncu-
su karşılaşmanın galibiyet golünü de 
atan Farouk Miya oldu. 12.7 km koşu 
mesafesine ulaşan genç oyuncu ade-
ta resital sergiledi. Yüksek mücade-
lesinin yanı sıra oyun Konyaspor’un 
neredeyse bütün pozisyonlarında yer 
alan Farouk Miya ne kadar doğru bir 
transfer hamlesi olduğunu şimdiden 
kanıtladı. 

KONYASPOR HEM KOŞTU 
HEM KONTROL ETTİ

120 km barajının üstünde mesa-
fe kat eden Konyaspor’un bir başka 
dikkat çeken istatistiği ise topa sahip 
olma yüzdesi. Konyaspor çok fazla 
koşmasının yanı sıra yüzde 59 topla 
oynama yüzdesi yakalayarak deplas-
manda oynamasına rağmen oyunun 
kontrolünü elinde tutan takım oldu. 
Ligin ilk 3 maçında da rakiplerine her 
alanda üstünlük kuran Konyaspor, bu 
mücadelesini galibiyet ile taçlandıra-
mamıştı. 

Denizlispor galibiyeti ile Kon-
yaspor’un oyun üstünlüğü sonuç üs-
tünlüğünü de getirdi. 

MİLO PARILDAMAYA
 DEVAM EDİYOR 

Konyaspor’un Denizlispor’u mağ-
lup ettiği maçın yıldızı Farouk Miya 
olurken, performansı ile öne çıkan 
bir diğer isim Deni Milosevic oldu. 
11.3 km ile Konyaspor’un çok koşan 
oyuncularından biri olan Milosevic, 
Yüksek Hızlı Koşu Mesafesi, Sprint 
mesafesi, Yüksek Hızlı Koşu Sayısı 
ve Sprint Sayısı alanlarında takımın 
lideri oldu. 

Konyaspor’un üçüncü bölgeye ge-
çişinde yükü sırtlayan Milosevic skor 
katkısı yapamasa da iyi performansı-
nı ve yüksek mücadelesini sürdürdü. 

SIRA GÖZTEPE’DE

Denizlispor galibiyeti ile kendine 
gelen Konyaspor, gözünü şimdi de 
Göztepe’ye çevirdi. Cuma günü dep-
lasmanda İzmir temsilcisi ile karşı-
laşacak olan Konyaspor, bu maçı ka-

zanarak çıkışını sürdürmek istiyor. İlk 
haftalarda istediği sonuçları almakta 
zorlanan İzmir ekibi ise Konyaspor’u 
yenerek rahatlamak isteyecek. 
n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

RPS

Anadolu Kartalı
mağlubiyeti unuttu

Taraftar ağırlığını 
koymaya başladı

Geçen sezon istediği performansı sergileyeme-
yen Konyaspor, sezona da 3 beraberlik ile başlamıştı. 
Kazanamama baskısına rağmen Konyaspor’u destek-
lemeye devam eden ve her platformda takıma olan 
desteğini esirgemeyen Konyaspor taraftarı, Deniz-
lispor galibiyetinde de büyük pay sahibi oldu. Yüzlerce 
taraftar Denizlispor deplasmanında Konyaspor’u yalnız 
bırakmadı. Maçın başından sonuna kadar takımını 
destekleyen yeşil beyazlı renklere gönül verenler gelen 
galibiyetle büyük bir coşku yaşadı. 
n  SPOR SERVİSİ

Uzun süredir kazanmakta zorlanan Konyaspor’un 
Denizlispor galibiyeti genel performansını da pozitife 
çevirdi. Oynadığı son 10 maçta adeta beraberlik seri-
si yakalayan Anadolu Kartalı, Denizlispor galibiyeti ile 
birlikte yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı. 

Konyaspor Süper Lig’de oynadığı son 11 maçta hiç 
yenilmezken 9 beraberlik 2 galibiyet aldı. Kazanmakta 
zorlansa da kaybetmeyen bir takım hüviyetine bürünen 
Konyaspor’da galibiyet sayısı arttıkça namağlup seri de 
daha da anlamlı olacak. 
n  SPOR SERVİSİ

Eğer her şeyi doğru yaptığınıza 
inanmanıza rağmen başarısız oluyor-
sanız, bunun getirdiği yıkım, sıradan 
başarısızlıklardan daha ağırdır. 

Konyaspor için Denizlispor maçı 
öncesi durum tam da buydu. Geçen 
sezon ikinci yarıda gelmesi gereken 
başarının gerçekleşmemesinde ardı-
na saklanılabilecek, düşüneni psikolo-
jik olarak rahatlatacak sebepler vardı. 

Lakin doğruya giden yolda me-
safe kat etmişken, sezonun ilk 3 ma-
çında alınamayan sonuçlar oldukça 
yıpratıcı bir psikolojiye sürüklüyordu 
camiayı. Sonuçlara göre günlük plan-
lamalar yapmayan, kendi doğrularının 
peşinde ısrarlı yolculuğunu sürdüren 
takımlarda bile bir süre sonra psikolo-
ji anlık sonuçlara gelip dayanabiliyor. 

Belki de zihinsel akışın en dar ko-

ridora girdiği yerdi Denizlispor maçı 
öncesi. Güzel oyun ve alınan haklı 
galibiyet bir nefes oldu Konyaspor 
camiasına. 

O nedenle baştaki tespit tersine 
döndü bir başka bakış açısı ile; Her 
şeyi planlayarak, ince ince dokuyarak 
elde edilen başarıların mutluluğu, sı-
radan ve biraz da tesadüfi başarılar-
dan daha yüksek oluyor. 

PEKİ NEDEN?
Küçük bir çocukken, zaman za-

man kendi tarlamızda çalışmaktan 
sıkıldığımı hatırlıyorum. Sürekli aynı 
işi yapmak ve aynı seviyede koşuş-
turmak rahatsız edici bir sıradanlığa 
sürüklüyordu insan ruhunu. Fakat bir 
komşu aile, akrabalarımız bize yardı-
ma geldiğinde veya biz onlara gittiği-
mizde daha coşkulu hissediyordum 

kendimi. 
Kolektif hareket 

etmenin sonuçlara 
olumlu yansımasının 
yanı sıra ruhsal do-
yuma da etkisi vardı. 
Konyaspor, herkesin 
birbirine saygı duydu-
ğu, saha içi ve saha 
dışında birlikte hareket 
eden, başarı ve başarı-
sızlığı paylaşan bir iklime emin adım-
larla ilerliyor. 

Denizlispor galibiyetinde yöne-
timden teknik heyete, taraftardan sa-

hadaki her bir futbolcuya 
kadar herkes kendinden 
bir pay bulabiliyor. Az veya 
çok. Birilerinin romantik 
kahramanlık hikayesinde 
figüran değil kimse. 

Dillerden düşmeyen 
hak, adalet, eşitlik, insana 
değer gibi kavramların 
yeniden inşası gibi bir ba-
kıma. 

DAHA BAŞKA OLABİLİRDİ?
Tabi günlük sonuçların ruhsal 

etkileri ile tartışılmaz doğrular üret-
mek ahmaklıktır. Başka bir senaryo 

da mümkündü. Denizlispor’un net 
pozisyonlarından birinin gol olması 
ile karşılaşma o bildik panik hali ile 
Konyaspor açısından istenmeyen bir 
noktaya da gidebilirdi. 

Ya da diğer ihtimalle Konyaspor 
şu anda Ankaragücü ve Antalyaspor 
maçlarını da kazanmış, 10 puanla 
ligin zirve mücadelesinde de bulabi-
lirdi kendini. Bunları belirleyen bazen 
direkten dönen bir top, bazen yapılan 
basit bir hata oldu. 

Peki tavır ve tutumlarımızı be-
lirleyecek olan, bir topun gitmesi 
gereken yere gitmeyip kale direğine 
meyletmesi kadar basit sebepler mi? 
Olmamalı… Futbolun bu topraklarda 
oynanmaya başladığı ilk günden beri 
biriktirdiği ve bugün bize sunduğu 
kültürden, sarsılmayan ama gelişebi-

len anlayışlar üretmek asıl olan. 
Konyaspor kaybederken de kaza-

nırken de kendi ürettiği doğrularıyla 
bunu gerçekleştiriyor. Gün geliyor 
bir Türkiye Kupası finalinde bu sabır 
isteyen mücadelesini ortaya koyuyor, 
gün geliyor Denizli deplasmanına 121 
km koşabiliyor. 

Üretme olgunluğuna erişeme-
miş, saplantılı bir şekilde tüketmeye 
ve yok etmeye programlanmış Türk 
futbolunda ‘bir ihtimal daha var’  iddi-
asına geri dönüyor yavaş yavaş. 

Şimdi spesifik doğruları daha ıs-
rarlı savunma zamanı. 

Başarırsa ne ala. Başaramaz ise 
de “Bir ihtimal daha yokmuş demek 
ki, bütün yollar aynı köhneliğe çıkıyor-
muş” deme olgunluğunu göstermek 
zor değil. 

ŞİMDİ ‘SAVUNMA’ ZAMANI!

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ


