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Büyükşehir’e 
plaket verildi

Yaman gitti, 
Aydın geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanlığı himayesinde düzen-
lenen 2. Uluslararası Coğrafi 
İşaretli Ürünler Zirvesi’ne 
desteklerinden dolayı Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne 
plaket takdim etti. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya İl Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman Diyarbakır İl 
emniyet Müdürü olurken, 
Konya İl emniyet Müdürlüğü’ne 
ise Tekirdağ Emniyet Müdürü 
Mustafa Aydın atandı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Toplumun ana omurgasıyız
Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kapsamında Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından Kalehan Ecdad 
Bahçesi’nde Şed Kuşatma Töreni, Aşure ikramı, Hünerli Eller 
Şovu ve Halk Müziği dinletisi gerçekleştirildi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Biz toplumun ana 
omurgasıyız. Esnaf ve Sanatkarlar olarak da elimizden gelen 
ne varsa Konya adına yapmanın gayreti içinde devam ediyoruz. 
Yapmamız gereken bu geleneği çocuklarımıza iletmek” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Evimize geliyorlar!
Türkiye genelinde birkaç ilde pilot uygulama olarak ilk kez 2010 yılında başlatılan evde sağlık hizmetlerinden 

bugün, yüz binlerce hasta ücretsiz yararlanıyor. Uygulama Konya’da da yoğun ilgi görüyor  
47 EKİP, 127 
PERSONEL

2010 yılında başlatılan Evde Sağlık 
Hizmetlerinin sunulması eş zamanlı 
olarak Konya’da da sunulmaya baş-
ladı.  Başkasının yardımı olmadan 
yürüyemeyen hastalar, “Evde Sağlık 
Hizmeti” biriminden aldığı yardım-
la, ekiplerin evine kadar gitmesiyle 
sağlık hizmeti alabiliyor.  “Evde Sağ-
lık Hizmeti”, bugün Konya’da 31 ilçe-
de 47 ekip ve 127 sağlık personeli ile 
yürütülüyor.

BÜYÜK BİR YÜK 
ORTADAN KALKIYOR

Evde sağlık hizmeti sunan ekiplerin 
evde muayene, kan tahlili, fototera-
pi, diş tedavisi ve pansuman gibi her 
türlü hizmeti sunduğunun da altını 
çizen Prof. Dr. Mehmet Koç, “Evde 
yatağa bağlı hastası olan aileler için o 
hastanın ilaçlarının yazdırılması, pan-
sumanlarının yaptırılması ve tedavi-
lerinin düzenlenmesi ailelerimiz için 
büyük bir yük. Biz bu yükü ortadan 
kaldırıyoruz” dedi.  n SAYFA 3’TE

BASININ SORUNLARI
ANKARA GÜNDEMİNDE

SELÇUK TIP DÜNYAYA 
ŞİFA DAĞITIYOR

MEVLANA AŞKIYLA 
SEMA ÖĞRENECEK

TGK Başkanı Nuri Kolaylı, BİK Yönetim Kurulu Üyesi 
Şevket Erzen, BİK Anadolu Gazete Sahipleri Tem-
silcisi Mustafa Arslan, Anadolu Gazeteciler Fede-
rasyonu Başkanı Sefa Özdemir ve TGK Genel Koor-
dinatörü Sinan Tunç, AK Parti Medya ve Tanıtımdan 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile 
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’u ziyaret 
ederek basının sorunlarını gündeme getirdi.

Konya’da başta onkoloji, obezite ve plastik cerrahisi 
olmak üzere başarılı ve literatürlük operasyonlarıyla 
adından söz ettiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Hastanesi, Avrupa, Afrika ve Avusturalya gibi dün-
yanın birçok yerinden gelen hastaya şifa dağıtıyor.

Almanya’da tanıştığı bir 
hoca vesilesiyle Müs-
lüman olan Hırvatistan 
uyruklu Halime (Martina) 
Ferk, etkilendiği Hazreti 
Mevlana’yı daha iyi anla-
mak ve “Sema” öğren-
mek için küçük kızıyla 
kısa süre için Konya’da 
yaşamaya başladı.

n HABERİ SAYFA 12’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE

04 Söz verilen süreden 
önce tamamlandı 06 Yasa dışı bahis 

çetesi çökertildi 07 10Hilkat Turizm’de 
umre fiyatları aynı

Yerköprü’ye asma 
köprü kuruluyor 

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

Miryokefalon dönüm noktasıdır Karatay, unutanları unutmadı
Miryokefalon Zaferi’nin 
843’üncü yıl dönümü 
kutlama etkinlikleri, Konya 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ın katılımıyla duayla 
başladı. Miryokefalon 
Savaşı’nın Anadolu’nun 
kapılarını Türklere açan 
Malazgirt Zaferi gibi dönüm 
noktası hadiselerden birisi 
olduğuna vurgulandı.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Karatay Belediyesi, 
Alzheimer Gündüz Yaşam 
Merkezi’nden faydalanan 
hastaları unutmadı ve bir 
program gerçekleştirdi. 
Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, “Merkezimiz, 
hem Alzheimer 
hastalarımızın hem yaşam 
kalitesi artırıp hayatın içine 
daha fazla dâhil olmalarını 
sağlıyor” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Mistik heyecan başlıyor 

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 22-30 Eylül 2019 tarihlerinde bu yıl 16’ncısı 
düzenlenen Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, 22 Eylül 2019 Pazar günü saat 14.00’de 

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonundaki açılış programı ile başlayacak.
 n SAYFA 7’DE

Prof. Dr. Mehmet Koç



21 EYLÜL 20192

Konya’da bu yıl 32.’si düzenle-
nen Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı 
gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle 
kutlanmaya devam ediyor. Ahilik 
Haftası ve Esnaf Bayramı kapsamın-
da Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği (KONESOB) tarafından 
Kalehan Ecdad Bahçesi’nde Şed Ku-
şatma Töreni, Aşure ikramı, Hünerli 
Eller Şovu ve Halk Müziği dinletisi 
gerçekleştirildi. Programa KONE-
SOB Başkanı Muharrem Karabacak, 
AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer, KONESBO’a bağlı 
oda başkanları ve yönetim kurulu 
üyeleri ile çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. 

İLGİDEN MEMNUNUZ 
Programda konuşma yapan KO-

NESOB Başkanı Muharrem Kara-
bacak, Ahilik Haftası çerçevesinde 
geçtiğimiz yıl Kalehan Ecdad Bahçe-
si’nde ilkini gerçekleştirdikleri etkin-
liklerin bu yıl 2.’sini yaptıklarını söy-
ledi. Programa olan yoğun ilgiden 
dolayı oldukça memnun olduklarını 
belirten Karabacak, şöyle devam 
etti, “Öyle bir ortam var ki burada 
tüm Konya davetli ama bir dave-
tiye yok. Bu kalabalık bizi oldukça 
memnun etti. Biraz önce bir tiyatro 
sergilendi. Bizim asıl amacımız da, 
başlatmış olduğumuz Ahilik Hafta-
sı’nda ahiliğin ne olduğunu bilimsel 
olarak anlattık. Akabinde tüm Konya 
görsün diye Alaeddin’den başlamak 
üzere Mevlana Caddesi ve Bedesten 
içerisinde bir tören alanında aynı 
şekilde şed kuşatma töreni yapmış 
olduk. Bugün burada çocuklarımıza 
da şed kuşatma nedir göstermek 
istedik. 12. Yüzyılda kurulmuş olan 
Ahilik geleneğini anlattılar. Şunu da 
ifade etmekte fayda var; arkadaşla-
rımız aslında edepten bahsettiler, 
yani; eline, diline, beline hakim ol, o 
edebin bir açılımıydı.”

AYNI RUHLA DEVAM EDİYORUZ 
Ahilik Teşkilatı’nın gelenekle-

rimizden gelen önemli bir kurum 
olduğuna değinen Karabacak, şun-
ları kaydetti, “Ahilik Teşkilatı savaş 
zamanında cenk etmiş bununla 
birlikte barış zamanında da vatan-
daşlarımıza hizmeti destur edin-
miş bir teşkilat. Öyle bir teşkilat ki 
12. Yüzyılda Selçuklu’nun başkenti 
Konya’da kuruluyor ve Alaeddin 
Keykubat’ın talimatıyla Ahi Evran’ı 
Veli Teşkilatı kurmuş oluyor. Teş-
kilatlanma günümüzde Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği’ne ka-
dar aynı ruhla devam ediyor. Biz 
toplumun ana omurgasıyız. Esnaf 

ve Sanatkarlar olarak da elimizden 
gelen ne varsa Konya adına yapma-
nın gayreti içinde devam ediyoruz. 
Yapmamız gereken bu geleneği ço-
cuklarımıza iletmek. Bu bizim boy-
numuzun borcu. Tiyatro ekibimize 
çok teşekkür ediyorum. Geçen sene 
31.’si düzenlenen törenlerde Konya 
ilk defa yılın Türkiye ahisini çıkar-
dı. Bu yıl düzenlenen törenlerde de 
Yılın Türkiye Çırağı da Konya’dan 
çıkmış oldu. 3 ödülün birini 2 sene 
üst üste almış olacağız. Ahi şehri bu 
ödülleri de almak durumunda.  Oda 
Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 
Aşure dağıtımından dolayı Bakkallar 
Odası’na teşekkür ediyorum. Ber-
berler ve Kuaförler Odası’nın da bir 
etkinliğine şahitlik edeceğiz. Geçen 
sene onların yapmış olduğu şov bir 
sene boyunca konuşuldu.”

ETKİNLİKLER TAM NOT ALDI
Program kapsamında Konya 

Bakkallar Bayiler ve Kuruyemişçiler 
Esnaf Odası tarafından vatandaş-
lara aşure ikram edildi. KONESOB 
Başkanı Muharrem Karabacak ve 
KONESOB’a bağlı esnaf odalarının 
başkanları da kendi elleriyle vatan-
daşlara aşure ikramında bulundu-
lar. Aşure ikramının ardından, şed 

kuşatma töreni ve Konya Berberler 
ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası tarafından da “Hünerli Eller” 
gösterisi yapıldı. Yapılan gösteriler 
vatandaşlardan tam not aldı. Ayrıca 
bazı iş kollarından temsili çıraklar 

vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 
Program KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak’ın plaket takdimiyle 
son bulurken, Karabacak programda 
emeği geçenlere teşekkür etti. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

HABER

32. Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı dolayısıyla Kalehan Ecdad Bahçesi’nde düzenlenen etkinliklerde konu-
şan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, ahilik geleneğini aynı ruhla devam ettirdiklerini söyledi 

Ahilik geleneğini aynı 
ruhla sürdürüyoruz

Kalehan Ecdad Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikler 
çerçevesinde yapılan gösteriler vatandaşlardan tam not aldı.

Muharrem Karabacak
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Türkiye genelinde birkaç ilde pilot uygulama olarak ilk kez 2010 yılında başlatılan evde sağlık hizmetlerinden 
bugün, yüz binlerce hasta ücretsiz yararlanıyor. Uygulama Konya’da vatandaşlardan tam not alıyor

Selçuk Tıp şifa oluyor
Konya’da başta onkoloji, obezi-

te ve plastik cerrahisi olmak üzere 
başarılı ve literatürlük operasyon-
larıyla adından söz ettiren Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta-
nesi, Avrupa, Afrika ve Avustural-
ya gibi dünyanın birçok yerinden 
gelen hastaya şifa dağıtıyor. 

Resmi açılışı 17 Aralık 2010’da 
gerçekleştirilen Selçuk Üniversite-
si Tıp Fakültesi Hastanesi, kısa za-
manda bölgenin gözde eğitim ve 
sağlık merkezi haline geldi.

İlave yatırımlar ve gelişmiş 
teknolojilerle donatılan hastane 
bin 700 kişilik sağlık çalışanıyla 
yılda ortama 800 bin hastaya hiz-
met veriyor.

Teorik ve uygulamalı tıp eğiti-
mi ile araştırmalarıyla da adından 
söz ettiren merkez, 22 ameliyatha-
ne salonu ve 934 yatak kapasitesi-
ne sahip.

Yılda 55 binden fazla hastanın 
yatak hizmeti aldığı yerde 50 bi-
nin üzerinde ise ameliyat yapıldı. 
Laboratuvar ve görüntüleme mer-
kezlerinde 6 milyondan fazla tet-
kik, tahlil ve görüntüleme işlemi 
gerçekleştirildiği hastanede 25 bin 
kişi de kemoterapi ve diyaliz gibi 
sağlık hizmeti aldı.

“AVUSTURALYA’DAN BİLE 
HASTALAR GELİYOR”

Hastanenin genel cerrahi ana 

bilim dalı kadrosundaki Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, hastanenin 
kurucu başhekimliğini yaptığını 
söyledi.

Hastanede sürekli gelişen, 
kendini yenileyerek teknolojiyi 
takip eden genç ve dinamik bir 
ekibin çalıştığını belirten Şahin, 
başarılı işlerle bölgenin sağlık gü-
vencesi haline gelen bir kurum ol-
duklarını aktardı.

Şahin, başta onkoloji, obezite 
ve plastik cerrahisi olmak üzere 
belli alanlarda öne çıktıklarını be-
lirterek, şöyle konuştu:

“Uluslararası tanınırlığı ve gü-
venirliği olan bir sağlık kuruluşu 
haline geldik. Başta onkoloji, obe-
zite ve plastik cerrahisi olmak üç 
alanla ilgili yurt dışından yoğun 

talep alıyoruz. Başka ülkelerde ya-
şayan vatandaşlarımızdan duyup 
bize başvuran yabancı uyruklu 
hastalar var. Dünyanın öbür ucu 
Avusturalya’dan bile hastalar ge-
liyor. Avrupa’daki Türk vatandaş-
larımız, komşu ülkelerin vatan-
daşları yoğun şekilde hastanemize 
başvurmaktadır. Ortopedi ve diğer 
alanlarda da yoğun bir talep alı-
yoruz. Diş hekimliği fakültemiz, 
tanınırlığı, bilinirliği ve güvenirliği 
olan bir kurum. Buraya da çok sa-
yıda yurt dışından hasta gelmekte-
dir.”

 “TÜRKİYE, EN ÖNEMLİ SAĞLIK 
HİZMETİ SUNAN ÜLKELERİNDEN 

BİRİ OLACAK”
Hastanenin geldiği noktanın 

sağlık alanında yapılan yatırımla-
rın yansıması olduğunu anlatan 
Şahin, şunları kaydetti:

“Anadolu’da, devletimizin im-
kanlarıyla otelcilik kalitesi, konfo-
ru, teknolojik altyapısı, bilimsel ve 
akademik kadrosuyla eksiksiz has-
taneler var. Ülkemizin bir çok şeh-
rinde çok önemli işlerle anılan has-
tanelerimiz var. Obezite cerrahisi, 
organ nakli konusunda öne çıkan 
yerler var. Cumhuriyetin kuruluş 
yıllarında, İstanbul ve Ankara’da 
yoğunlaşan uzman hekim ve aka-
demisyenler, şimdi ülkenin her ta-
rafında. Bu yetmiyor, bu hizmetin 
yürütülebileceği sağlık kurumları-
nın alt yapısının oluşturulmuş ve 
inşa edilmiş olması büyük önem 
arz ediyordu. Son dönemde ülke-
miz bunu da başardı. İddiam şu, 
Türkiye yakın gelecekte en önemli 
sağlık hizmeti sunan ülkelerinden 
biri olacak.”
n AA

Hayatı kolaylaştırıyorlar
Herkes için ulaşılabilir, nitelikli 

ve sürdürülebilir sağlık hizmetinin, 
etkili, kaliteli, verimli ve hakkaniyete 
uygun bir şekilde sunulması amacı 
ile Sağlık Bakanlığı başlatılan ‘Sağ-
lıkta Dönüşüm Programı’ kapsamın-
da ihtiyacı olan bireylerin muayene, 
tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve 
rehabilitasyonlarının evinde ve aile 
ortamında yapılması, bu kişilere ve 
aile bireylerine sosyal ve psikolojik 
destek hizmetlerinin bir bütün ola-
rak birlikte verilmesi için ülke gene-
linde 2010 yılında başlatılan Evde 
Sağlık Hizmetlerinin sunulması eş 
zamanlı olarak Konya’da da sunul-
maya başladı.  Başkasının yardımı 
olmadan yürüyemeyen hastalar, 
“Evde Sağlık Hizmeti” biriminden 
aldığı yardımla, ekiplerin evine ka-
dar gitmesiyle sağlık hizmeti alabi-
liyor. Konya’da daha kaliteli bir hiz-
met vermek amacıyla aşama aşama 
geliştirilen ve çeşitli yenilikler ekle-
nen “Evde Sağlık Hizmeti”, bugün 
Konya’da 31 ilçede 47 ekip ve 127 
sağlık personeli ile yürütülüyor. 
Hastaneye gitmeden koyulabilecek 
teşhislerin ve tedavilerin gerçekleş-
tirilebildiği “Evde Sağlık Hizmeti” 

ile önemli bir hizmet veriliyor. 
1 MİLYON 350 BİN HASTA 

YARARLANDI
Evde Sağlık Hizmetleri; hastaya 

konulmuş olan tanı ve planlanan 
tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev 
ortamında muayene, tetkik, tahlil, 
tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitas-
yon hizmetlerinin verilmesini, ilacın 
reçete edilmesindeki özel düzenle-
meler saklı kalmak kaydıyla, uzun 
süreli kullanımı sağlık raporu ile bel-
gelendirilen ilaçların reçete edilme-
sini, tıbbi cihaz ve malzeme kullanı-
mına ilişkin raporların çıkarılmasına 
yardımcı olunmasını, hastanın ve ai-

lesinin, evde bakım sürecinde üstle-
nebilecekleri görevler ile hastalık ve 
bakım süreçleri hakkında bilgilendi-
rilmesini, hastaya, evde kullanması 
gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar 
konusunda, eğitim ve danışmanlık 
gibi hizmetlerin verilmesini, gerekli 
görülen hallerde hastanın ilgili sağ-
lık kuruluşuna ve/veya sağlık kuru-
luşundan evine naklini sağlanma-
sında yardımcı olunmasını kapsıyor. 
Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere 
göre 9 yıl önce 66 bin hastayla yola 
çıkılan uygulamadan şu ana kadar 
toplam 1 milyon 350 bin hasta ya-
rarlandı. Sadece geçen yıl Türkiye 

genelinde sisteme kayıtlı hasta sa-
yısı 385 bini buldu. Evde sağlık hiz-
metleri ile yaşlı, yatağa bağımlı veya 
yürüyemeyecek kadar engelli has-
taların tıbbi takiplerinin ‘hastaneye 
gitmeye gerek kalmadan’ kendi ev-
lerinde yapılması sağlanıyor.

MALİYETLERİ DE DÜŞÜRÜYOR
Evde sağlık uygulaması, sadece 

hasta ve yakınlarının hayatını kolay-
laştırmakla kalmıyor; ülkenin sağlık 
maliyetlerine de önemli katkı sağ-
lıyor. Örneğin yapılan bazı araştır-
malara göre bir hasta için ameliyat 
sonrası günlük bakımın hastanedeki 
maliyeti 300-450 doları bulurken, 

bu bakım evde sağlandığında rakam 
25 dolara kadar düşüyor.
‘YAPTIĞINIZ ZOR AMA DUASI BOL 

OLAN BİR İŞ’
Evde sağlık hizmeti sunan ekip-

lerin evde muayene, kan tahlili, fo-
toterapi, diş tedavisi ve pansuman 
gibi her türlü hizmeti sunduğunun 
da altını çizen Prof. Dr. Koç, “ Evde 
yatağa bağlı hastası olan aileler için 
o hastanın ilaçlarının yazdırılması, 
pansumanlarının yaptırılması ve te-
davilerinin düzenlenmesi ailelerimiz 
için büyük bir yük. İşte sizler verdi-
ğiniz hizmetler bu yükü ortadan kal-
dırıyorsunuz” dedi. 

Her insanın verilen bu hizmete 
bir gün ihtiyaç duyabileceğini de 
vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Hiç tanı-
madığınız birinin evine gidip orada 
sağlık hizmeti sunmak gerçekten 
fedakârlık isteyen bir iş, kolay bir 
mesai değil. Gittiğiniz yerlerde ne 
tür insanlarla karşılaşabileceğinizi 
bilmiyorsunuz. Bu işin hem psikolo-
jik hem de bedensel olarak bir bede-
li var. Yaptığınız zor ama duası bol 
olan bir iş” dedi.

10 BİN 369 KAYITLI HASTA VAR 
Konya’da Evde Sağlık Hizmet-

lerine kayıtlı 10 bin 369 hasta var.  
2019 Temmuz ayı itibari ile Kon-
ya’da  47 Evde Sağlık Hizmeti eki-
bi ve 127 sağlık personeli ile evde 
sağlık hizmeti alan kayıtlı 10 bin 
981 hastaya  32 bin 300 ziyaret  
gerçekleştirildi . 2019 yılı ilk 7 ay-
lık süre içerisinde 20 bin 114 hasta 
muayenesi, 2 bin 214 uzman hekim 
raporu, 109 tıbbi cihaz sağlık kuru-
lu raporu, 824 tedavi sağlık kurulu 
raporu, 10 bin 134 yanık ve yara 
pansumanı, 361 sutür alınması, 
146 fizik tedavi uygulaması, 3695 
mesane sonda uygulaması, 67 na-
sogastrik sonda uygulaması, 1168 
subcütan enjeksiyon uygulaması, 
1741 İntra Muscüler enjeksiyon 
Uygulaması, 1254 İntra Venöz İlaç 
Uygulaması, 3340 tetkik amaçlı Kan 
Alma İşlemi hizmeti verildi. 

Kamu hastanelerinde, ağız diş 
sağlığı merkezlerimiz, ilçe entegre 
hastaneleri, entegre sağlık merkezi 
ve toplum sağlık merkezleri de da-
hil olmak üzere toplam 31 ilçede 36 
sağlık kurumunda, 47 ekiple,  42 
araç ve 127 personel ile evde sağlık 
hizmeti sunuluyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç, Kon-
ya’nın ilçelerinde bulunan 
sağlık kuruluşlarında incele-
melerde bulundu. 

Konya’nın 3 ilçesini ziya-
ret eden Mehmet Koç, bera-
berindeki hizmet başkanı ve 
yardımcılarından oluşan he-
yetle Hüyük ilçesinde yapı-
mı sona ererek hizmet ver-
meye başlayan yeni devlet 
hastanesi ile 1 Nolu 112 acil 
istasyonu, Hüyük Toplum 
Sağlığı Merkezi (TSM) ile 
Hüyük 1 ve 2. Nolu aile sağ-
lığı merkezlerini ziyaret etti. 
Hüyük Devlet Hastanesinin 
sorunsuz bir şekilde yeni bi-
nasında hizmet sunduğunu 
görmekten dolayı duyduğu 
memnuniyeti ifade eden 
Prof. Dr. Koç, “Eski hastane 
binamızın da yıkılması ile 
birlikte hastanemizde çevre 
düzenlemesi ve peyzaj ça-
lışmaları tüm hızıyla devam 
ediyor. İnşallah en kısa sü-
rede bu çalışmaların da ta-
mamlanması ile çok modern 
ve güzel bir ortamda nite-
likli sağlık hizmeti sunmaya 
devam edeceğiz” dedi. 

Prof. Dr. Koç, Hüyük’ün 
yanı sıra Derbent ve Doğan-
hisar ilçelerinde de sağlık 
kuruluşlarını ziyaret ederek, 

tesislerde incelemelerde 
bulundu. Sağlık çalışanları 
ile düzenlediği toplantılar-
da personelle sohbet ederek 
istek, şikayet ve önerilerini 
dinledi. Prof. Dr. Koç, Der-
bent’te, TSM, Aile Sağlığı 
Merkezi (ASM) ve 1 Nolu 
112 Acil Sağlık Hizmetle-
ri İstasyonunu da ziyaret 
etti. Prof. Dr. Koç, burada 
yaptığı değerlendirmeler-
de, Derbent Entegre Devlet 
Hastanesi projesinin Sağlık 
Bakanlığı tarafından takip 
edildiğini söyledi. 

Daha sonra Doğanhisar 
ilçesinde, Devlet Hastane-
si, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 
112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonu’nu ziyaret eden 
Koç, hayırsever İşadamı 
Tanju Altay tarafından yapı-
mı gerçekleştirilen Doğan-
hisar Cemile-Osman Altay 
112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonunun örnek gösteri-
lecek bir 112 istasyonu ha-
line geldiğini belirtti. Prof. 
Dr. Koç, “Hiçbir fedakarlık-
tan kaçınmayarak böylesine 
güzel bir binayı bizlere ka-
zandıran hayırsever iş ada-
mı Altay’a da bir kez daha 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n İHA

Nitelikli sağlık hizmeti 
sunmayı sürdüreceğiz

Prof. Dr. Mehmet Koç

Prof. Dr. Mustafa Şahin 
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Tamamlanarak hizmete giren Yeni Gar Altgeçidi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, altgeçidi söz verdikleri tarihten önce açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi 

Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e plaket
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Tür-
kiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde düzenlenen 2. Uluslara-
rası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne 
desteklerinden dolayı Konya Büyük-
şehir Belediyesi’ne plaket takdim etti. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanlığı himayesinde Ankara Ti-
caret Odası’nın ev sahipliğinde bu yıl 
ikincisi düzenlenen Uluslararası Coğ-
rafi İşaretli Ürünler Zirvesi Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan ve Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı 
ile açıldı.  Yoğun ilgi gören zirvede 
Coğrafi işaretler ve yöresel ürünler ile 
ilgili üreticiler, paydaşlar, Türk ve ya-
bancı perakende ve yemek servisi en-
düstrisi sektörü temsilcileri ile ulus-
lararası organizasyonların stantları 
ile Konya Büyükşehir Belediyesi de 

yerini aldı.  Zirveye destekte bulunan 
kuruluşlara plaketleri Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan tarafından verilirken Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin plaketini 
Başkan Vekili Fatih Özgökçen aldı.  
Bu yılki teması Anadolu’dan Dünyaya 
olarak belirlenen zirve, Türkiye coğ-
rafyasına ait ürünlerin bir markaya 
dönüşmesine katkı sağlayarak, coğra-
fi işaretli ürün potansiyelini harekete 
geçirmeyi, bu yolla büyüyen uluslara-
rası ticaretten yararlanmayı ve kırsal 
kalkınma hedeflerine ulaşmaya katkı 
sağlamayı amaçlıyor. 

Yoğun ilgi gören Konya standında 
ilçelerle birlikte, daha önce tescil alan 
ürünler ile tescil aşamasında bulunan 
ürünler tanıtılıyor. Zirve 21 Eylül’e 
kadar Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Congresium’da devam edecek.
n HABER MERKEZİ 

Söz verilen süreden 
önce tamamlandı

Çumra kavunu uluslararası platformda

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni 
Yüksek Hızlı Tren Garı Alt Geçidi-
nin hizmete açıldığını belirterek, 
Konya’ya hayırlı olmasını diledi. 
Şehrin ihtiyaçlarıyla ilgili gece 
gündüz demeden çalıştıklarını, 31 
ilçede yatırımların devam ettiğini 
vurgulayan Başkan Altay, “Maz-
batadan hemen sonra ilk temelini 
attığımız yatırım olan alt geçidin, 
söz verdiğimiz tarihten önce açıl-
dığını görmekten büyük mutluluk 
duyuyorum” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımı tamamlanan 
Yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı 
Alt Geçidi trafiğe açılmasıyla ilgili 
olarak Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4 
Nisan’da gerçekleştirilen mazbata 
töreninden hemen sonra temelini 
attıkları Yeni YHT Garı Alt Ge-
çidini, söz verilen süreden önce 
tamamlayarak hizmete açtıklarını 
söyledi. 

TRAFİK KONUSUNDA ÖNEMLİ 
PROJELER YÜRÜTÜYORUZ 
Araç geçişlerinin başladığı alt 

geçitte incelemelerde bulunan 

Başkan Altay, Konya için söz ver-
dikleri konuları bir bir çözmeye de-
vam ettiklerini belirterek; bir yan-
dan metro, banliyö, bisiklet gibi 
toplu ulaşım araçlarını çözerken 
bir yandan da trafiğin ana unsuru 
olan taşıtlar için önemli projeler 
yürüttüklerini ifade etti. Başkan 
Altay, “Mazbatamızı aldıktan son-
ra ilk yaptığımız iş, Yeni YHT Garı 
önündeki alt geçidin temelini at-
mak olmuştu. Mazbatadan sonra 
ilk temelini attığımız işin bugün 
açıldığını görmekten de büyük 
mutluluk duyuyorum. O gün 25 
Eylül’de burayı tamamlayacağı-
mızı ifade etmiştik. Elhamdülillah 

bir hafta önce iş tamamlandı ve 
şu anda trafik akışını sağlamış ol-
duk. Demiryolu Caddesi özellikle 
sanayicilerin çok yoğun kullandığı 
Konya’nın ana arterlerinden birisi. 
Yeni YHT Garının açılmasıyla bir-
likte burada bir keşmekeş oluşa-
caktı. Aslında bir tünel inşa etmiş 
olduk. 155 metre uzunluğunda bir 
tünelle trafiği YHT Garında oluşa-
cak trafik karmaşasından uzaklaş-
tırdık ve dün akşamdan itibaren 
de aktif bir şekilde çalışıyor. Şeh-
rimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi.  Trafik konusu-
nun üzerinde en fazla çalıştıkları 
konulardan birisi olduğunu vur-

gulayan Başkan Altay, “Taşıtlarla 
ilgili alt geçitler, düzenlemeler ya-
parken toplu ulaşımla ilgili önemli 
çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah 
metronun ihalesi yakında gerçek-
leşecek. Önemli olan insanların 
trafikte geçirecekleri vakti azalt-
mak. Bunun için gece gündüz de-
meden çalışıyoruz” diye konuştu. 

31 İLÇEDE FİZİKİ YATIRIMLAR 
DEVAM EDİYOR 

Başkan Altay, alt geçidin ya-
pım aşamasında bölge esnafına 
gösterdiği hassasiyetten dolayı te-
şekkür ederek, “Bu dönemin ana 
sloganı Gönül Belediyeciliği. Biz 
de buna uygun olarak her daim 
vatandaşlarımızla iç içeyiz. Bir ta-
raftan da şehrin ihtiyaçlarıyla ilgili 
gece gündüz demeden çalışıyoruz. 
31 ilçemizin tamamında alt yapı 
çalışmalarımız, asfaltlama çalış-
malarımız, köy yollarıyla ilgili çalış-
malarımız devam ediyor. Fiziki be-
lediyeciliğe en güzel örneklerden 
birisi olan, verilen sözden bir hafta 
önce tamamlanan, 22 milyon lira-
ya mal olan YHT Garı Alt Geçidi 
şehrimize hayırlı olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Cumhurbaşkanlığının hi-
mayelerinde Ankara Ticaret 
Odasının (ATO) ev sahipli-
ğinde düzenlenen “2. Ulusla-
rarası Coğrafi İşaretli Ürünler 
Zirvesi’nde Çumra’nın meş-
hur kavunu ziyaretçilerin 
ağızlarını tatlandırdı.

‘Anadolu’dan Dünyaya’ 
temasıyla birçok markanın 
ve ürünün tanıtıldığı etkin-
likte kendine has aroması ve 
lezzeti ile zirvede ön plana 
çıkan ürünler arasında yer 
alan meşhur Çumra kavunu, 
Çumra Belediyesi tarafından 
tanıtıldı. 

En son Konya Yemek 
Festivalinde tanıtılan ve yo-
ğun ilgi gören ürünler ara-
sında olan Çumra kavunu, 
bu etkinlikte de lezzeti ve 
farkıyla damgasını vurdu. 
Tanıtımın yapıldığı Çumra 
Belediyesi standında zirveye 
gelen ziyaretçiler tarafından 
yer yer yoğunluk olduğu gö-
rüldü.

Çumra Belediye Başka-
nı Halit Oflaz, Uluslarara-

sı Coğrafi İşaretli Ürünler 
Zirvesi’nin, Anadolu’nun 
marka değeri taşıyan birçok 
ürünü ile birlikte Çumra’nın 
verimli topraklarında özen-
le yetiştirilen Çumra kavu-
nunun Dünya’ya yayılması 
anlamında önemli bir fırsat 
olduğunu dile getirdi. Of-
laz, “Anadolu’dan dünyaya 
yayılan birçok ürünün yer 
aldığı Ankara’da düzenle-
nen ‘Coğrafi İşaretli Ürünler 
Zirvesi’nde’ Meşhur Çumra 
Kavunumuz’un tanıtımını 
yaptık. Mümbit toprakları-
mızda üreticilerimizin büyük 
bir özenle yetiştirdiği eşsiz 
‘Çumra kavunumuzun’ ken-
dine has aroması ve lezzeti 
ile birlikte yalnızca yurt ge-
nelinde değil tüm dünyaya 
yayılabilmesine büyük önem 
gösteriyoruz. Kavunumuzun 
bu platformda ülke ekono-
mimiz adına ekstra bir kat-
kı sağlayacağının inancı ile 
emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Beyşehir’e bağlı Akça-
belen (Çetmi) Mahallesinde 
şeker fasulye üretimi yapan 
çiftçiler Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) patent bel-
gesine kavuştu. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Musa Konuk, Beyşehir’in ilk 
coğrafi işaret menşe belgesi 
sahibi ve Türkiye’de ise 4. 
coğrafi işaretli şeker fasul-
yesi olan Akçabelen (Çetmi) 
Şeker Fasulyesi Patent Bel-
gesini, Akçabelen Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi Baş-
kanı Metin Ünüvar’a teslim 
etti. Konuk, Akçabelen şe-
ker fasulyesi menşe adı ile 
coğrafi işaretleme almaya 
hak kazanan ve Beyşehir’in 
ilk coğrafi işaret alan ürünü 
olan Akçabelen şeker fa-
sulyesinin hem ilçeye hem 
de ülkeye hayırlı olması di-
leğinde bulundu. Ürünün 
işaret belgesi alması nok-
tasında emek harcayan Ko-
operatif Başkanı Ünüvar’ı 
kutlayan Konuk, “Başka-
nımıza coğrafi işaretleme 
patent belgesini vermekten 
onur duyuyorum. Umarım 
Beyşehirimiz için hep be-
raber çalışarak daha fazla 
ürün tescil belgesi alabiliriz” 
dedi.  Akçabelen Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi Baş-
kanı Metin Ünüvar da, bu 
süreçte kendilerine destek 
olan İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Musa Konuk, Akçabelen 
Bakliyat Eleme ve Paketle-
me Hattı Proje Koordinatö-
rü Metin Yılmaz ve projeye 
destek veren yetkililere te-
şekkür etti. 

“BİZ ÜRETİCİLER OLARAK 
ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ 

GÖSTERECEĞİZ” 
Akçabelen Tarımsal Kal-

kınma Kooperatifi Başkanı 
Metin Ünüvar, coğrafi işa-
ret belgesi alan şeker fasul-
yenin yetiştirildiği yer olan 
Akçabelen Mahallesinin bin 
124 rakıma sahip bir yerle-
şim merkezi olduğunu ha-
tırlattı. Ünüvar, “Toroslar’ın 
hemen eteğinde yer alan 
ve konumu itibariyle geçit 
bölgesi diye nitelendirdiği-
miz Akçabelenimiz, Akde-
niz’den gelen dağ uzantıları 
ile çevrili olması dolayısıy-
la, oluşan rüzgar akımı ve 
Beyşehir Gölü’nden gelen 
nemlilik oranı sayesinde bu 
bölgede bir farklılık gösteri-
yor. Doğal bitki örtüsü ola-
rak geniş orman alanlarına 
sahip olması ve şu anda ta-
rımda kullanılan arazilerin 
büyük bölümünün de eski-
den orman olması dolayısıy-
la organik maddece zengin, 
tuzluluk yönünden sıkıntı-
sız ve besin madde dağılımı 
homojen bir toprak yapısına 
sahiptir. Tüm bu faktörlerin 
etkisi ile Akçabelen Mahal-
lemizde yetiştirilen her tür-
lü meyve ve sebzenin renk 
oluşumu, aroma, tat, koku 
ve lezzet gibi bileşenleri 
çok güzel teşekkül etmek-
te. Benzer şekilde uzun yıl-
lar boyunca bu coğrafyada 
yetiştirilen şeker fasulye de 
kendine özgü tadı, lezzeti ve 
diğer kalite bileşenleri bu 
ürünü bulunmaz kılmakta-
dır. Bu yönü ile fasulyemizi 
ve Beyşehir’imizi her zaman 
tanıtacak ve şehrimiz eko-
nomisinin daha da ileri nok-
talara gitmesi noktasında 
biz üreticiler olarak elimiz-
den gelen gayreti gösterece-
ğiz” ifadelerini kullandı.
n İHA

Beyşehir’de şeker fasulye 
üreticisi patentine kavuştu 
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Karatay, unutanları unutmadı
Karatay Belediyesi tarafından 

“Dünya Alzheimer Günü” dolayı-
sıyla Karatay Belediyesi tarafından 
tamamlanan Alzheimer Gündüz 
Yaşam Merkezi’nde bir program 
düzenlendi. 2006’dan bu yana 
Konyalılara hizmet veren merke-
zin çok güzel işlere imza attığının 
altını çizen Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, “Merkezimiz, 
hem Alzheimer hastalarımızın 
hem yaşam kalitesi artırıp hayatın 
içine daha fazla dâhil olmalarını 
sağlıyor hem de hasta yakınlarımı-
zın kendilerine daha fazla zaman 
ayırmalarına vesile oluyor. Önü-
müzdeki süreçte bu alana yönelik 
yeni projelerimizi de hayata geçi-
receğiz” dedi. 

21 Eylül Dünya Alzheimer Gü-
nü’nde Karatay Belediyesi, Alzhei-
mer Gündüz Yaşam Merkezi’nden 
faydalanan hastaları unutmadı ve 
bir kutlama programı düzenledi. 

Karatay Belediyesi tarafından 
yapımı tamamlanan ve Türkiye’de 
bir ilk olan Alzheimer Gündüz Ya-
şam Merkezi’ndeki programa ilgi 
de bir hayli yoğun oldu. 

Programa Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Muhittin Okumuşlar, Ka-
ratay Kaymakamı Abdullah Selim 
Parlar, Karatay Belediye Başka-
nı Hasan Kılca, Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, Türkiye 
Alzheimer Derneği Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Figen Güney, 
hayırsever işadamı Mehmet Ali 
Atiker, belediye meclis üyeleri, 
muhtarlar, Alzheimer hastaları ve 
hasta yakınları katıldı. 

Kutlama programı, Necmet-

tin Erbakan Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Müzik Bölümü öğre-
tim üyelerinin müzik dinletisiyle 
başladı. Daha sonra Karatay Be-
lediyesi Kreşi’nde eğitim gören 
minikler de sürpriz yaparak Alz-
heimer Gündüz Yaşam Merkezi’n-
den faydalanan hastaların Dünya 
Alzheimer Günü’nü tebrik etti. 
Büyüklerinin ellerini öperek çiçek 
hediye eden minikler, hastalar için 
hazırladıkları şiirleri okudu.  

BURASI TOPLUMUMUZA HİZMET 
ÜRETEN ÇOK ÖNEMLİ BİR 

MERKEZDİR 
Programda söz alan Necmet-

tin Erbakan Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Muhittin Oku-
muşlar, merkezin üniversitenin 
sadece eğitim, öğretim ve araştır-
ma yaptığı bir kurum olmadığını 
aynı zamanda topluma hizmet 
üreten, halkla birlikte yaşlıların ih-
tiyaçlarını gideren önemli merkez-
lerden birisi olduğunu belirtti. 

Muhittin Okumuşlar, “Bu hiz-
metlerimizin ve projelerimizin ar-
tarak devam edeceğini buradan 
belirtmek istiyorum. Çünkü bizler, 
‘Küçüklerine merhamet etme-
yen, büyüklerine saygı ve hürmet 
göstermeyen bizden değildir’ di-
yen bir peygamberin ümmetiyiz. 
Peygamberimizin izinden gitmek 
ve onun emrini yerine getirmek 
yaşlılara sadece otobüslerde tram-
vaylarda yer vermek değildir. İşte 
bu binayı yapmak ve bu merkez-
de hizmet etmektir. Dolayısıyla bu 
merkez, peygamberimizin müjde-
sinin veya emrinin yerine getiriliş 
halidir. Bizlere ve bu merkeze en 
büyük desteği sunan Karatay ve 
Selçuklu Belediyemize çok teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

ALZHEIMER GÜNDÜZ YAŞAM 

MERKEZİMİZ GÜZEL İŞLERE İMZA 
ATIYOR 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, merkezde ne kadar 
önemli işler başarıldığını bir kez 
daha gördüklerini belirterek, dün-
ya nüfusu içerisinde artan yaşlılık 
oranına dikkat çekti ve bu tür mer-
kezlerin önemine vurgu yaptı. 

Başkan Hasan Kılca, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Ülkemizde de şu 
an nüfusumuzun neredeyse yüz-
de 10’u yaşlı iken 2050 yılında bu 
oranın yüzde 18’lere çıkacağı ön-
görülüyor. Alzheimer hastalığının 
Türkiye’de görülme sıklığı 65 yaş 
üzeri yüzde 6 ile 10 arasında. 85 
yaşın üzerinde ise bu oran maale-
sef yüzde 30’larda. Dolayısıyla bu 
rakamlar ışığında artık bu merkez-
lerin daha da artacağı ve bizlerin 
de bu tür merkezlere daha fazla 
yatırım yapmamız gerektiği duru-
mu ortaya çıkıyor. Alzheimer Gün-
düz Yaşam Merkezimiz, Türkiye 
Alzheimer Derneği Konya Şube-
mizin öncülüğünde 2006’da açıldı. 
Karatay Belediyemiz de bu bina-
nın yapımını üstlendi. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ve Konya İl 

Sağlık Müdürlüğümüzün de çok 
önemli destekleri var. Selçuklu 
Belediyemiz de beşinci paydaşımız 
oldu ve bu beş paydaş, birlikte gü-
zel işlere imza atıyor.” 

HEM HASTALARIMIZ HEM DE 
AİLELER İÇİN BU MERKEZ ÇOK 

ÖNEMLİ 
Kılca, merkez sayesinde Alz-

heimer hastalarının yaşam kalite-
sinin arttığını, hastaların hayatın 
içine daha fazla dâhil olduğunu 
ifade ederek burada yapılan çalış-
maların öneminden söz etti. 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, “Alzheimer Gündüz 

Yaşam Merkezimizin, bakımı zor 
olan hastaların bakımı ile yakından 
ilgilenmesi bizleri ziyadesiyle mut-
lu ediyor. Merkezimiz hastalara 
keyifli ve kaliteli vakitler sağlarken 
hastaların aileleri için de burası 
önemli bir merkez haline gelmiş-
tir. Hastalarımız burada iken hasta 
yakınları da kendilerine daha fazla 
zaman ayırma imkanına kavuş-
muş oluyorlar. Karatay Belediyesi 
olarak daha fazla hastamızın fay-
dalanabileceği merkezler için de 
projelerimiz var ve çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Ben bu vesileyle bu 
merkezimize olan önemli katkıla-
rı dolayısıyla Necmettin Erbakan 
Üniversitemize, Kamu Hastaneleri 
Genel Sekreterliğimize, İl Sağlık 
Müdürlüğümüze, Selçuklu Beledi-
yemize ve Türkiye Alzheimer Der-
neği Konya Şubemize, hayırsever-
lerimize, hastalarımızla yakından 
ilgilenen merkezimizin tüm yöne-
tici ve çalışanlarına çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 
BİZLER İÇİN EN KIYMETLİ HİZMET 

İNSANIMIZA DOKUNANIDIR 
Programa katılan Selçuklu Be-

lediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-

cı da Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Karatay 
Belediyesi ve Türkiye Alzheimer 
Derneği Konya Şubesi’nin güzel 
bir merkezi hayata geçirdiğinin 
altını çizerek şunları aktardı: “Bu-
gün sizlerle bir arada bulunarak 
bu merkezin ne kadar önemli bir 
iş yaptığına hep birlikte şahitlik 
ettik. Bizler de Selçuklu Belediyesi 
olarak Selçuklu ilçemizden merke-
ze gelen hemşehrilerimize servis 
hizmeti vererek destek olmaya 
gayret ediyoruz. Bundan sonra da 
gereken neyse yapmaya devam 
edeceğiz. Belediyeler olarak birçok 
hizmet üretiyoruz ama bizce en 
önemli iş, insanımıza dokundu-
ğumuz hizmetlerdir. Burası da bu 
hizmetlerden birisi. Bizlerin top-
lumun her kesimine hitap etme-
miz ve hizmet etmemiz gerekiyor. 
Yaşlılarımız büyüklerimiz bizlere 
kıymetli bir emanettir ve her za-
man yanlarında olarak ihtiyaçlarını 
karşılamamız gerekiyor. Bunu bir 
görev olarak biliyoruz ve bunun 
için de her şeyi yapmaya hazırız.”

Son olarak söz alan Türkiye 
Alzheimer Derneği Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Figen Güney ise 
bugün kendileri için önemli bir 
gün olduğunun altını çizerek, mer-
kezi hayata geçmesinde ve hizmet 
vermezinde emeği olan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’ne, Konya İl 
Sağlık Müdürlüğü’ne, Karatay ve 
Selçuklu Belediyeleri ile hayırse-
ver işadamlarına teşekkür etti. 

Programın sonunda protokol 
üyeleri, hastalar ve aileler, günün 
anısına hazırlanan pastayı hep bir-
likte keserek hatıra fotoğrafı çek-
tirdiler.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nden faydalanan hastaları unutmadı ve bir program gerçekleştirdi. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, “Merkezimiz, hem Alzheimer hastalarımızın hem yaşam kalitesi artırıp hayatın içine daha fazla dâhil olmalarını sağlıyor” dedi 

‘Aşure istişarelere de vesiledir’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı Selçuklu Muh-
tarlar Derneği’nin düzenlediği 
aşure programına katıldı. 

Muharrem ayının manevi at-
mosferinin bir parçası olan aşu-
re geleneği birlik ve beraberliğin 
pekişmesine vesile oluyor. Bu 
kapsamda Selçuklu Muhtarlar 
Derneği’nin düzenlediği aşure 
programında Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı muhtarla ile bir araya geldi.  
Selçuklu Muhtarlar Derneği’nde 
gerçekleşen programa Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, Selçuklu Kaymakamı Ömer 

Hilmi Yamlı, Selçuklu İlçe Müftü-
sü Nusret Karabiber, AK Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, Selçuklu Muhtarlar Dernek 
Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve ma-
halle muhtarları katıldı.  Aşurenin 
birlik beraberliğe ve içinde yaşa-
dığımız toplumla istişareye vesile 
olan bir gelenek olduğunu dile 
getiren Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı: “ Muharrem 
ayı sebebiyle neredeyse her gün 
bir aşure programına katılıyoruz. 
Muhtarlarımızla her fırsatta bir 
araya geliyoruz onlarla istişare 
ediyoruz ama aşure vesilesiyle de 
bir araya gelmenin ayrıca bir anla-

mı var. Selçuklu tüm kurumlarıy-
la birlikte uyum içersinde çalışıyor 
bunun temelinde de istişare kül-
türü yatıyor. Mahallelerimize yap-
tığımızı hizmetleri anlatmamızda 
vatandaşlarla doğru bir şekilde 
iletişime geçmemizde muhtar-
larımız bizim sinir uçlarımız. Biz 
muhtarlarımızdan gelen talepleri 
hızlı bir şekilde planlama yaparak 
yerine getiriyoruz. Burada iletişi-
min doğru bir şekilde sağlanabil-
mesi planlamayı ve işlerin kontro-
lünü doğru bir şekilde yapabilmek 
adına Muhtarlar Müdürlüğü’nü 
oluşturduk. Muhtarlarımız her 
zaman bizimle de doğrudan ile-

tişime geçebilirler önemli olan 
Selçuklu’nun daha iyi hizmet ala-
bilmesi. Ben aşure sebebiyle ger-
çekleştirdiğimiz toplantı sebebiyle 
Selçuklu Muhtarlar Derneğine 
teşekkür ediyorum” dedi.  Sel-
çuklu Kaymakamı, Selçuklu İlçe 
Müftüsü ve Selçuklu AK Parti İlçe 
Başkanı da aşurenin birleştirici 
özelliğine vurgu yaparak progra-
mın ev sahipliğini yapan Selçuk-
lu Muhtarlar Derneğine teşekkür 
ettiler.  Selçuklu Muhtarlar Der-
nek Başkanı Mustafa Avcıoğlu da 
programa iştiraklerinden dolayı 
tüm katılımcılara teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

Konya Soroptimist Kulübü 
Başkanı Av.Arb. Elife Kazan-
cı’nın ev sahipliğinde Konya 
Valisi Eşi Dr. Funda Toprak, Vali 
Yardımcısı Mehmet Usta’nın 
eşi, Kaymakam eşleri, Konya 
Cumhuriyet Başsavcısının eşi, 
Belediye Başkan eşleri, Ak Par-
ti İl başkanı Hasan Angı’nın eşi 
Türk Kadınlar Birliği Başkanı 
Lütfiye Ayar ve üyeleri; Konya 
soroptimist Kulübü üyeleri ve 
aile bireyleriyle “Yaza Veda” 
etkinliğinde bir araya gelerek 
gönüllerince bir gün geçirdiler. 
Konya’da kadınlar arasında bir-
lik ve beraberliğin devam etmesi 
adına Konya Soroptimist Kulübü 
Başkanı Av.Arb. Elife Kazancı, 
Meram da ki evinin bahçesin-
de Konya Valisi Eşi Dr. Funda 

Toprak, Vali Yardımcısı Mehmet 
Usta’nın eşi, Türk kadınları Bir-
liği Konya Başkanı Lütfiye Ayar, 
Kaymakam Eşleri, Konya Cum-
huriyet Başsavcısının eşi, Ak 
Parti İl başkanı Hasan Angı’nın 
eşi, Merkez Belediye Başkanı eş-
lerini biraya getirerek konuk etti.

Misafirleriyle yakından ilgi-
lenen Başkan Kazancı; “Yaz ay-
larının son günlerini yaşadığımız 
bugünlerde davetimizi kabul 
ederek bizleri onurlandıran; gü-
zel bir gün geçirmemize neden 
olan herkese çok teşekkür ediyo-
rum.”dedi.

Yaza veda etkinliği yapılan 
çeşitli ikramlardan sonra günün 
anısına çekilen fotoğraflarla sona 
erdi.
n HABER MERKEZİ 

Protokol eşleri Yaza Veda 
Etkinliği’nde biraraya geldi

Hasan Kılca
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Adana polisi tarafından yapılan 
yasa dışı bahis operasyonunda 55 
kişi hakkında gözaltı kararı veri-
lirken, zanlıların evlerinde yapılan 
aramalarda 500 bin lira ele geçi-
rildi.  Adana Emniyet Müdürlüğü 
Siber Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri yapılan bir ihbar 
üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti merkezli kurulan yasa 

dışı bahis şebekesini belirledi. Bu 
tespit üzerine teknik ve fiziki takip 
başlatıldı. Yapılan bu takipte şe-
bekenin liderliğini A.Ö. isimli bir 
şahsın yaptığı, bu kişinin de Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 
yaşadığı saptandı. Ayrıca zanlının 
burada kurulan yasa dışı bahis 
siteleri üzerinden Türkiye gene-
linde bahis oynattığı belirlendi. 

Polis yaptığı çalışmada 10 paravan 
şirket kurulup 488 kişi üzerinden 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ve Ukrayna’ya 31 milyon 500 bin 
lira para aktarıldığını da tespit etti. 
Yapılan bu tespitler üzerine polis 
bugün şafak vakti operasyon için 
düğmeye bastı. Polis eş zamanlı 
olarak Adana, Mersin ve Konya’da 
belirlenen 55 zanlıyı yakalamak 

için evlere tek tek baskın düzenle-
di. Zanlılar gözaltına alınırken, ev-
lerde yapılan aramalarda 500 bin 
lira para ele geçirildi. Şebeke lide-
rinin de gözaltına alındığı operas-
yonda emniyete getirilen zanlılar 
sorguya alınırken, diğer zanlıların 
yakalanması için operasyonlar de-
vam ediyor.
n İHA

3 araç birbirine girdi 
bir kişi hayatını kaybetti

Tarla yolunda
ATV devrildi

Akşehir’de 3 aracın karıştığı 
zincirleme trafik kazasında bir kişi 
hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. 
Afyonkarahisar’dan Konya istika-
metine seyreden Enver Kurt (59) 
idaresindeki 45 U 0580 plakalı 
kamyon, Akşehir D-300 kara yolu 
Atakent kavşağında kırmızı ışık-
ta bekleyen Mustafa Sumu (45) 
yönetimindeki 42 S 7007 plakalı 
kamyona çarptı.  Çarpmanın etki-

siyle Sumu idaresindeki kamyon 
da önündeki 03 AP 989 plakalı Tu-
gay Fidan’ın (25) kullandığı otomo-
bile çarptı. 

Sürücü Kurt kaza yerinde ha-
yatını kaybederken aynı araçta yol-
cu olarak bulunan Tolga Kurt (25) 
ise yaralandı. 

Yaralı, Akşehir Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırıldı.
n AA

Kulu’da ATV’nin devrilmesi 
sonucu 2 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, M.A. (41) 
ve 7 yaşındaki oğlu Y.A. tarla yo-
lunda ATV ile gezmeye çıktı. Bu 
sırada kontrolden çıkan ATV’nin 
devrilmesi sonucu baba ve oğlu 

yere savrularak yaralandı. Yaralı-
lar olay yerine sevk edilen ambu-
lanslarla kaldırıldıkları Kulu Devlet 
Hastanesinde yapılan ilk müda-
halenin ardından Konya’ya sevk 
edildi.  Kaza ile ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA 

Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Diyarbakır İl emniyet Müdürü olurken, Konya 
İl emniyet Müdürlüğü’ne ise Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın atandı

Şükrü Yaman gitti 
Mustafa Aydın geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararna-
mesi ile boşta bulunan 4 Emniyet 
Genel Müdür Yardımcılığı görevine 
atama yapılırken, 49 ilin Emniyet 
Müdürü değiştirildi. Buna göre Kon-
ya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman 
Diyarbakır İl emniyet Müdürü olur-
ken, Konya İl emniyet Müdürlü-
ğü’ne ise Tekirdağ Emniyet Müdürü 
Mustafa Aydın atandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan imzasıyla yayımlanan ka-
rarnameye göre, Emniyet Genel 
Müdür Yardımcısı olarak Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele Da-
ire Başkanı Resul Holoğlu, Personel 
Daire Başkanı Ahmet Şengün, Kay-
seri Emniyet Müdürü İbrahim Ku-
lular atanırken, Emniyet Genel Mü-
dür Yardımcılığı görevini vekaleten 
yürüten 1. Hukuk Müşaviri Selami 
Hüner bu göreve asaleten getirildi. 

Kararname ile 49 ilin emniyet 
müdürü değiştirilirken, bu illerden 
14’ünün emniyet müdürü Emniyet 
Genel Müdürlüğü emrine atanarak 
polis başmüfettişliği görevlerine 
getirildi.Atama kararnamesi ile 49 
ilin emniyet müdürlüklerine yapılan 
atamalar şöyle: 

Van Emniyet Müdürü Mehmet 
Suat Ekici Aydın’a, Mardin Emniyet 
Müdürü Hasan Onar Balıkesir’e, Di-
yarbakır Emniyet Müdürü Tacettin 
Aslan Bursa’ya, Ağrı İl Emniyet Mü-
dürü Kenan Yıldız Denizli’ye, Konya 
Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Di-
yarbakır’a, Balıkesir Emniyet Müdü-
rü Cengiz Zeybek Gaziantep’e, Sam-
sun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz 
Hatay’a, Hatay Emniyet Müdürü 
Kamil Karabörk Kayseri’ye, Şanlı-
urfa Emniyet Müdürü Veysel Tipi-
oğlu Kocaeli’ne, Tekirdağ Emniyet 
Müdürü Mustafa Aydın Konya’ya, 
Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağ-

deviren Malatya’ya, Şırnak Emniyet 
Müdürü Ömer Uslusoy Manisa’ya, 
Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çe-
tinkaya Mardin’e, Hakkari Emniyet 
Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu 
Muğla’ya, Tunceli Emniyet Müdürü 
Doğu Ateş Ordu’ya, Malatya Emni-
yet Müdürü Ömer Urhal Samsun’a, 
Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Oku-
lu (PMYO) Müdürü Selçuk Doğuş 
Şanlıurfa’ya, Ordu Emniyet Müdü-
rü Mehmet Erduğan Tekirdağ’a, 
Adıyaman Emniyet Müdürü Metin 
Alper Trabzon’a, Aksaray Emniyet 
Müdürü Ali Karabağ Van’a, Uşak 
Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder 
Adıyaman’a, Polis Başmüfettişi Ni-
hat Özen Ağrı’ya, Çorum Emniyet 
Müdürü Murat Kolcu Aksaray’a, 
Polis Başmüfettişi Ünsal Hayal Ar-
dahan’a, Polis Başmüfettişi Sinan 
Ergen Artvin’e, Polis Başmüfettişi 
Çetin Bozkuş Bartın’a, Polis Başmü-
fettişi Köroğlu Kıraç Batman’a, Polis 
Başmüfettişi Necmettin Koç Kütah-
ya’ya, Polis Başmüfettişi Ali Canbo-
lat Bingöl’e, Kars Emniyet Müdürü 
Ümit Bitirik Burdur’a, Gaziantep 

Emniyet Müdürü Faruk Karaduman 
Çanakkale’ye, Kırşehir Polis Mes-
lek Yüksek Okulu (PMYO) Müdürü 
Mehmet Gülser Çorum’a, Batman 
Emniyet Müdürü Mehmet Ali Ak-
kaplan Düzce’ye, Çanakkale Emni-
yet Müdürü Celal Sel Elazığ’a, Polis 
Başmüfettişi Atanur Aydın Hakka-
ri’ye, Bingöl Emniyet Müdürü Metin 
Akay Isparta’ya, Ardahan Emniyet 
Müdürü Ayhan Taş Karaman’a, 
Polis Başmüfettişi Yavuz Sağdıç 
Kars’a, Kocaeli Emniyet Müdürü 
Necati Denizci Kastamonu’ya, Kilis 
Emniyet Müdürü Günter Şenses Kı-
rıkkale’ye, Yozgat Emniyet Müdürü 
Seçkin Çengeloğlu Kırklareli’ne, İk-
mal ve Bakım Dairesi Başkan Yar-
dımcısı Murat Türesin Kırşehir’e, 
Karabük POMEM Müdürü Mahmut 
Karabulut Kilis’e, Polis Başmüfettişi 
Cahit Şahin Sinop’a, Polis Başmüfet-
tişi Mustafa Emre Başbuğ Şırnak’a, 
Polis Başmüfettişi Yılmaz Delen 
Tunceli’ye, Polis Başmüfettişi Me-
sut Gezer Uşak’a, Polis Başmüfettişi 
Murat Esertürk Yozgat’a, Polis Baş-
müfettişi Ayhan Bodur Bayburt’a 

atandı.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

EMRİNE ATANANLAR
Söz konusu kararname ile Art-

vin Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, 
Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baş-
tuğ, Bartın Emniyet Müdürü Ogün 
Vural, Bayburt Emniyet Müdürü 
Sezayi Er, Burdur Emniyet Müdürü 
Arif Çankal, Denizli Emniyet Mü-
dürü Mevlüt Demir, Düzce Emni-
yet Müdürü Hüseyin Deniz, Elazığ 
Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Is-
parta Emniyet Müdürü Halil Turan 
Erol, Karaman Emniyet Müdürü Fik-
ret Bayraktar, Kastamonu Emniyet 
Müdürü Metin Turgay Karabulak, 
Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut 
Çorumlu, Kırklareli Emniyet Müdü-
rü Erkin Adalar, Kırşehir Emniyet 
Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kü-
tahya Emniyet Müdürü Hasan Çe-
vik, Manisa Emniyet Müdürü Fevzi 
Bilgiç ve Trabzon Emniyet Müdürü 
Orhan Çevik Emniyet Genel Müdür-
lüğü emrine atandı. 

DAİRE BAŞKANLIKLARINA 
YAPILAN ATAMALAR

Bu arada İçişleri Bakanlığından 
yapılan açıklamada, Emniyet Genel 
Müdürlüğündeki bazı daire başkan-
lıklarında da değişikliğe gidildiği bil-
dirildi.  Buna göre, Emniyet Genel 
Müdürlüğü emrine atanan Kırıkkale 
Emniyet Müdürü Mahmut Çorum-
lu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Daire Başkanlığına, Trab-
zon Emniyet Müdürü Orhan Çevik 
Personel Daire Başkanlığına, Bartın 
Emniyet Müdürü Ogün Vural Kri-
minal Daire Başkanlığına, Med-
ya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire 
Başkanı Tolga Aliusta Koruma Daire 
Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Ay-
şegül Özcan ise Sosyal Hizmetler ve 
Sağlık Daire Başkanlığına getirildi.
n AA

Yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
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Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 16+KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
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Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Araba farıyla kara avcılığına suçüstü Kargo aracında kaçak av tüfeği yakalandı

Güneysınır ilçesinde, jandar-
malar araba farı ile kara avcılığı 
yaptığı iddia edilen 2 avcıyı yakala-
dı. Alınan bilgiye göre, Güneysınır 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekip-
leri, Habiller ve Bardaş mahalle-

leri arasında araba farının ışığıyla 
kara avcılığı yaptığı iddia edilen 2 
avcıyı suçüstü yakaladı. Avcıların 
belgesiz olduğunu tesbit eden jan-
darma ekipleri, avda kullanılan 1 
otomobil ile 1 takozsuz av tüfeğine 

el koydu.
İki avcı hakkında 4915 sayılı 

kara avcılığı kanununa muhalefet-
ten cezai işlem uygulandığı öğre-
nildi.
n AA

Beyşehir ilçesinde, güvenlik 
güçlerince durdurulan bir kargo 
aracında, 340 kaçak av tüfeği ele 
geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı 
ve Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 
Denetim Koordinasyon Müdür-
lüğü görevlileri, Beyşehir-Konya 
kara yolunun Bayındır Mahalle-

si yol ayrımı mevkisinde kargo 
araçlarına yönelik denetim ger-
çekleştirdi. Bu sırada durdurulan 
bir kargo aracında, “faaliyet izin 
belgesiz” üretildiği tespit edilen 
139’u yarı otomatik, 201’i pom-
palı olmak üzere 340 av tüfeği ele 
geçirildi.

A.Ö’ye ait olduğu öğrenilen 
tüfeklerin, Konya’dan Hakkari ile 
Şemdinli ilçesindeki bir av bayisi-
ne gönderilmekte olduğu belirtil-
di. Jandarma ekipleri tüfeklere el 
koyarken, şüphelinin yakalanması 
için çalışma başlattı.
n AA

Şükrü Yaman Mustafa Aydın
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Konya’da 2 yıldır hizmet veren Hilkat Turizm İşletme Sahibi Ahmet Demir, son dönemlerde 
umre fiyatlarının arttığını fakat kendilerinin aynı fiyattan yola devam ettiklerini söyledi

Hilkat Turizm’de umre 
fiyatları değişmedi

Hilkat Turizm olarak 2 yıldır 
hizmet verdikleri Konya’da kutsal 
topraklara yolcu taşıdıklarını dile 
getiren İşletme Sahibi Ahmet De-
mir, “Markamızın kelime anlamı 
yenilik ve yaratılıştan gelmektedir. 
2019-2020 yılında umre sezonu 
açılırken maalesef yeni zamlarla 
karşılaştık. Bu da piyasada ciddi 
oranda yolcularda karamsarlığa yol 
açtı. Çok fazla telefonlar almakta-
yız. Bununla ilgili çalışma yaptık. 
Hilkat Turizm olarak 2019 yılında 
zamsız bir şekilde yolumuza devam 
edeceğiz. Otellerimiz, transferleri-
miz, yemek ve hizmet kalitemiz de 
değişmeyecek. Bu noktada diğer 
turizmci arkadaşlarımıza da aynı 
şekilde yollarına devam etmeleri 
konusunda öneri sunuyoruz.  Umre 
fiyatlarımızı Ramazan’dan sonra 
açıklamıştık. 25 günlük umrede 2 
kişilik fiyatlarımız 1050 dolardır. 3 
kişilik odalarımız 1000 dolar, 4 ki-
şilik oda fiyatlarımız da 950 dolar 
olarak devam etmektedir. Şuanda 
tahmini 400 riyal zam geldi. Bu da 
1180 dolara kadar fiyatları yükselt-
mesi gerekiyordu fakat hiç değişik-
lik yapmadan aynı ücretler üzerin-
den devam etmekteyiz” ifadelerini 
kullandı.

UÇAK BİLETİ FİYATLARINDA 
İNDİRİM TALEBİ

Uçak bileti fiyatlarındaki yük-
sekliğin hem turizm firmalarını 
hem de umrecileri mağdur ettiğini 
belirten Ahmet Demir,  “Uçak bile-
ti fiyatlarının çok yüksek olduğunu 
bütün turizmciler dile getirmek-

tedir. Maalesef hiçbir şekilde bu 
konuda geri adım atılmadı. Gelen 
zamlardan en azından Türk halkı-
nın, umrecilerin fazla zarara uğra-
maması ve mağdur olmaması adı-
na en azından hava yollarının biraz 
indirim yapması bu noktada faydalı 
olacaktır. Kendilerinden bu nokta-
da indirim talep etmekteyiz” dedi.
‘UMRECİLERİN TURİSTİK GEZİSİNE 

KARŞIYIZ’
Umre ziyaretinde turizm firma-

ları tarafından Mekke ve Medine 
dışında Cidde gibi şehirlere turist-
lik gezi yapılmasını doğru bulma-
dıklarını kaydeden Ahmet Demir, 
“Nihayetinde kutsal topraklara 
kültürel gezi veya tatile gitmiyo-
ruz. Bu sebeple Mekke ve Medine 
dışındaki şehirlere yapılan gezileri 

doğru bulmuyoruz. Firmamızın 
kurulduğu günden bu yana Cidde 
programımız dahi yoktur. Çünkü 
turistlik deniz gezisi değil, esas olan 
Kabe-i Muazzama’ya gitmekteyiz. 
Suudi Arabistan, insanları daha 
çok alışveriş bölgelerine, daha çok 
ülkelerine kazanç sağlayabilecekle-
ri yerlere teşvik ederek umrecileri 
oradan oraya gezdirme planı yap-
maktadır. Fakat buna hiçbir zaman 
katılmadık, katılmayacağız. Grup-
larımıza da Cidde programımız 
olmadığını söylüyoruz. Tavsiye de 
etmiyoruz” şeklinde konuştu.

‘ASLOLAN İBADET ETMEKTİR’
Kutsal topraklarda olabildiğin-

ce fazla ibadet etmek gerektiğini 
belirten Hilkat Turizm Kafile Baş-
kanı Şakir Altıntepe, “Kutsal top-
raklarda aslolan, her saniye 120 
bin rahmetin indiği yerde, Kâbe’yi 
tavaf etmek,  umre yapmak iba-
det etmektir. Suudi Arabistan Hü-
kümeti eğer başka yerlere insan 
çekmek istiyorsa, Bedir kuyularını 
açsın, Havva annemizin ve Amine 
annemizin kabrini ziyarete açsın, 
Arafat yollarını, Müzdelife’nin yol-
larını tam olarak açsın da insanları 
götürebilelim. Bizlere Cidde’nin yo-
lunu açması önemli değildir. Bura-
da amacımız ibadet yapmaktır. Bu 
sebeple turistik gezintilere karşıyız. 
Ayrıca hükümetimiz uçak fiyatla-
rında yardımcı olursa çok memnun 
olacağız. Umrecilerimize daha fazla 
hizmet etmek isteriz” diye konuş-
tu.  
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Kongre Merkezi bu hafta da dolu dolu 
Konya’nın önemli kültür orga-

nizasyonlarına ev sahipliği yapan 
Selçuklu Kongre Merkezi her hafta 
olduğu gibi bu hafta da dolu dolu 
programlarla vatandaşların karşı-
sına çıkıyor. Programlar kapsamın-
da resim sergisi, sinema gösterimi, 
konser gibi önemli etkinlikler yapı-
lacak. İşte Selçuklu Kongre Merke-
zi’ndeki programlar şöyle: 

DENİZ İNAN CAN 2.KİŞİSEL RESİM 
SERGİSİNİ SKM’ DE AÇIYOR!
Hobi olarak yaptığı çok sayıda 

tablosunun yer aldığı sergide yağlı 
boya, doğa ve portre çalışmalarının 
yanı sıra manzara eserleri yer alıyor. 
Can, uzun yıllar tuvaline aktardığı 
çalışmalarından oluşan kişisel ser-
gisini sanatseverlerle buluşturuyor.
Ressam Deniz Can İnan’ nın, ça-
lışmalarından oluşan kişisel resim 
sergisi, 16 Ekim’e kadar her gün 
13.00-18.00 saatleri arasında sanat-
severler tarafından ziyaret edilebile-
cek. 

YULİ
İspanyol yönetmen Icíar Bollaín’ 

in yönetmen koltuğunda oturdu-
ğu film, ünlü Kübalı dansçı Carlos 
Acosta’ nın hayat hikayesini konu 
ediyor. 

Yuli’ nin hayatı, sokaklarda za-
man geçirmekten keyif alan küçük 
bir çocukken babasının yeteneği-
ni keşfetmesiyle tamamen değişir. 
Dans etmeye pek de istekli olmayan 
Yuli, babasının zorlamasıyla, Küba 
Ulusal Dans Okulu’na yazılır. Başlar-
da okula zorla giden Yuli, zamanla 
içindeki sese kulak vermeye başlar. 
Onun bu yeteneği, tüm tabuların yı-
kılmasını sağlar ve Yuli, Londra Kra-
liyet Balesi gibi saygın kurumlarda 
sahneye çıkan ilk siyah balet olmayı 
başarır.

Sanat, kökenler, fedakârlık, ce-
saret, aile ve azim hakkında hare-
ketli, renkli ve güçlü bir film olan 
Yuli, 21 – 25 Eylül 2019, çarşam-
ba-cumartesi günleri saat 19:00’ da 

SKM Cep Sineması’nda.
UFUK BEYDEMİR

Sözü ve bestesi kendisine ait 
olan” Ay Tenli Kadın” adlı şarkısı 
ve bu kayıttaki harika performansı 
ile kısa zamanda dikkatleri üzerine 
çeken Ufuk Beydemir, sosyal med-
yada kısa süre içerisinde adı en çok 
aranan ve dikkat çeken isimlerden 
biri oldu. 

Ufuk Beydemir, eşsiz sesi, harika 
sahne performansı ile 22 Eylül 2019, 

pazar günü saat 20:00’ da Anadolu 
Oditoryum Sahnesi’ nde sevilen şar-
kılarını sizler için seslendirecek.

EMİR CAN İĞREK 
Selçuklu Kongre Merkezi Ana-

dolu Oditoryum’ da gerçekleştirile-
cek olan muhteşem konserde ünlü 
müzisyen Emir Can İğrek sahne 
alacak. 3 yıl önce yazdığı ‘Müzik 
Kutusu’ ile internet ortamını kasıp 
kavuran ve 50 milyondan fazla din-
lenen bu şarkısı ile patlama yapan 

26 yaşındaki İğrek, ilk defa Konya’da 
konser verecek olmanın heyecanını 
yaşıyor.

Emir Can İğrek, 24 Eylül Salı 
günü saat 20:00’da Selçuklu Kongre 
Merkezi Anadolu Oditoryum sahne-
sinde sevenleriyle birlikte olacak.

GÖNÜLDEN NAĞMELER 
Şef Necmettin Akben yöneti-

mindeki Gönülden Nağmeler Prog-
ramıTürk Müziği sanatçılarının solo 
performanslarının yanı sıra koro ola-
rak seslendireceği eserlerde başta 
Ömer Faruk Belviranlı olmak üzere, 
10 yıldan beri Klasik Türk Müziği 
Korosu ses sanatçısı olarak görev 
alan Çiğdem Gürdal, lise eğitimi 
zamanında Türk Halk Müziği Ses 
Yarışmasında Türkiye Birincisi olan 
Nilgün Kızılcı, başarılı halk müzi-
ği yorumcularından Enver Merallı, 
Zerrin Naycı, Neşe Dursun Saraç, 
Suat Kılıç, Turgut Karadeniz’in eşsiz 
yorumları ile müzikseverlere muh-
teşem bir gece yaşatacaklar.

28 Eylül Cumartesi akşamı 
20.00’da Selçuklu Kongre Merkezi’ 
nde gerçekleşecek Gönülden Nağ-
meler Programının davetiyeleri SKM 
Bilet Gişe’ den temin edilmektedir.   

TEOMAN
Rock müzik sahnesine birbirin-

den özel şarkılar, albümler ve per-
formanslar kazandıran, Türk Rock 
müziğinin en başarılı şarkıcı ve söz 
yazarlarından Teoman, “Uğur Bay-
han Yapım” ve “Centra” organizas-
yonuyla gerçekleşecek olan Türkiye 
Konserleri kapsamında sevenleriyle 
buluşuyor.

Geçmişten bugüne en sevilen 
şarkılarının yer aldığı repertuvarı, 
dinamik sahne performansı ve de-
neyimli orkestrasıyla Teoman mü-
zikseverlere unutulmaz anlar yaşa-
tacak.

 Teoman, 01 Ekim 2019 ‘da Sel-
çuklu Kongre Merkezi Anadolu Odi-
toryum’da.
n HABER MERKEZİ 

‘’16’ncı Uluslararası Kon-
ya Mistik Müzik Festivali’’ sa-
natseverlere 9 gün boyunca 
mistik müzik ziyafeti sunacak. 
Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü tarafından 22-30 
Eylül 2019 tarihlerinde bu 
yıl 16’ncısı düzenlenen Kon-
ya Uluslararası Mistik Müzik 
Festivali, 22 Eylül 2019 Pazar 
günü saat 14.00’de Mevlana 
Kültür Merkezi Sultan Veled 
Salonundaki açılış programı 
ile başlayacak. Oğuz Elbaş’ın, 
Anadolu’da çeşitli türdeki 
müziklerin tarihi, gelişimi ve 
ses tarihimizin 12 bin yıllık 
müzik arkeolojisini payla-
şacağı sunumun ardından 
program, Göksel Baktagil ve 
Hasan Genç’in müzik resita-
li ile devam edecek. Akşam 
saat 20.30’da ise dünyaca 
ünlü Türk asıllı Amerikalı 
müzisyen ve virtüöz Omar 
Faruk Tekbilek, sahne alarak 
konser verecek. Festival kap-
samında; ABD’nin yanı sıra 
Norveç, Rusya (Tuva), İran, 
Rusya (Dağıstan), Cezayir, 
Yunanistan, Tacikistan ve 
Türkiye’den sanatçı ve müzik 
toplulukları 9 gün boyunca 
sanatseverlere mistik müzik 
ziyafeti sunacak.  Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Mevlana 

Kültür Merkezi’ndeki konser-
ler ücretsiz olacak.

TÜRK MÜZİĞİNDE GELE-
NEKSEL FORMLAR ATÖLYE 
ÇALIŞMALARI

Kültürel-müzikal katma 
değeri ve kültür ekonomisini 
yükseltmeyi amaçlayan ve bu 
yıl ilk kez gerçekleştirilecek 
atölye çalışmalarında; Tek-
ke Musikisi, Abdal Musikisi, 
Cami Musikisi ve Cemevi Mu-
sikisi kendi ustaları tarafın-
dan anlatılarak uygulanacak. 
Atölye çalışmaları, 23, 25, 27 
ve 28 Eylül 2019 tarihlerinde, 
saat 14.00-15.00 arasında 
Mevlana Kültür Merkezi Sul-
tan Veled Salonunda gerçek-
leştirilecek. 

Konserler Mevlana Kültür 
Merkezi Sultan Veled Salo-
nu’nda 8 gün boyunca her 
akşam saat 20.30’da baş-
layacak. İranlı sanatçı Ali-
reza Ghorbani ise 25 Eylül 
2019 Çarşamba günü saat 
20.30’da Selçuklu Kongre 
Merkezinde konser gerçek-
leştirilecek. Festival, TRT’nin 
30 Eylül 2019 Pazartesi günü 
saat 20.30’da Mevlana Kültür 
Merkezi Sultan Veled Salo-
nunda vereceği “Seher Yeli” 
özel konseri ile son bulacak.
n HABER MERKEZİ

Uluslararası Konya Mistik 
Müzik Festivali başlıyor

Miryokefalon Zaferi’nin 843. Yıl Dönümü kutlamaları başladı

Tarihçilerin Konya’da yapıl-
dığını tespit ettiği Miryokefalon 
Zaferi’nin 843’üncü yıl dönümü 
kutlama etkinlikleri, Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın katılımıyla Ala-
eddin Camii Sultanlar Türbesi’n-
de yapılan dua ile başladı. 

Konya Valiliği, Konya Büyük-
şehir Belediyesi, Selçuk Üniversi-
tesi, İl Müftülüğü, Konya Turizm 
Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) 
iş birliğiyle düzenlenen Miryoke-
falon Zaferi’nin 843. yıl dönümü 
kutlama etkinlikleri başladı. 

Alaaddin Camii’nde kılınan 

cuma namazının ardından Alaad-
din Camii haziresindeki Sultanlar 
Türbesi bölümünde düzenlenen 
programa, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, AK Parti Konya İl Başkan 
Yardımcıları Hasan Çiftçi ve Seyit 
Mehmet Sümer, İl Kültür ve Tu-

rizm Müdürü Abdüssettar Yarar, 
Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim 
Genç ile akademisyenler ve da-
vetliler katıldı. 

Programda Prof. Dr. Mehmet 
Akif Ceylan ve Doç. Dr. Adnan 
Eskikurt, Konya’da yapıldığı tes-
pit edilen Miryokefalon Savaşı’nın 

Anadolu’nun kapılarını Türklere 
açan Malazgirt Zaferi gibi dönüm 
noktası hadiselerden birisi oldu-
ğuna vurgu yaptılar. 

Konuşmaların ardından Mir-
yokefalon Zaferi’nin 843. yılı için 
okutulan hatimlerin duası yapıldı. 

Etkinlikler; bugün saat 

17.00’de Bal Kale’de Zafer Yü-
rüyüşü; 18.00’de de Beyşehir 
Yolu üzerindeki Emir Kandemir 
Han’da Mehteran Konseri, proto-
kol konuşmaları ve Miryokefalon 
Zaferi Tiyatrosu ile devam ede-
cek.
n HABER MERKEZİ

Ahmet Demir Şakir Altıntepe 
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

İRŞAD Dayanışma 
Vakfımız evlerine belli 

sayıda erkek ve kız 
öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

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

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

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 
• 40 yaşını aşmamış
• En az Lise mezunu ,

• Askerlikle sorunu olmayan , 
• Alüminyum üretim ve döküm 
konusunda tecrübeli el hadde 

operatörü/adayları  
VASIFLI - VASIFSIZ 

elemanlar
arıyoruz

MÜRACAATLAR
ŞAHSEN YAPILACAKTIR
Konya OSB 101. Cd. No: 9/1 

Selçuklu/KONYA
0332 501 12 12
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

 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

 

Olcay fidanlığında fidan üretim ve bakım işleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/458833
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- KONYA DİĞER ÖZEL 
   BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KARAHÜYÜK MAH KIRBAĞ SOK NO:50 42140 
   MERAM/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3323270292 - 3323274109
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve 
e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Olcay fidanlığında fidan üretim ve bakım işleri
b) Niteliği, türü ve miktarı : Ekli birim fiyat teklif cetvelindeki yer alan fidan üretim ve 
   bakım çalışması kalemleri
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : OLCAY FİDANLIĞI
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.11.2019, işin bitiş tarihi 20.12.2019
d) İşe başlama tarihi : 01.11.2019
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati : 07.10.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Konya Orman Fidanlık Müdürlüğü (Karahöyük Mah. Lalebahçe 
   Kırbağyolu Sokak No:50 Meram/KONYA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve Özel Sektörde yapılmış ağaçlandırma, arazi hazırlığı ve fidan dikimi işleri veya 
Fidan ve Tohum Üretimi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80 Aşırı düşük teklif değerlendirme 
yöntemi: İhale,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde 
bırakılacaktır.

OLCAY FİDANLIĞINDA FİDAN ÜRETİM VE BAKIM İŞLERİ
ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- KONYA 
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Sultan Abdülaziz 8 
Şubat 1830 tarihinde İs-
tanbul’da doğdu. Babası 
Sultan İkinci Mahmud, 
annesi Pertevniyal Vali-
de Sultan’dır. Ela gözlü, 
beyaza yakın kumral 
tenli, sert bakışlı ve 
top sakallıydı. Ağabeyi 
Sultan Abdülmecid’in 
vefatı üzerine 25 Ha-
ziran 1861 günü tahta 
çıktığında 31 yaşındaydı. Müsrif bir padi-
şah olarak tanınmasına rağmen, çok sade 
giyinir, sarayda terlik ve entari ile dolaşırdı. 
Babası öldüğü zaman dokuz yaşlarındaydı. 
Ancak ağabeyi Sultan Abdülmecid, onun 
eğitimine gerektiği gibi dikkat etti.

Sultan Abdülaziz, Osmanlı donanma-
sına ısmarlayacağı gemilerin planını bizzat 
kendisi çizmişti. Ok atmayı, ata binmeyi, 
avlanmayı ve özellikle güreşmeyi çok se-
verdi. Güçlü, kuvvetli ve pehlivan yapılıydı. 
En iyi pehlivanlarla güreşir ve sırtlarını yere 
getirirdi. 4 Haziran 1876 şehid edilmiştir.

Sultan Abdülaziz’den evvel “Tanzimat 
Fermanı” ile Batı hayranlığı yolu açılmış ve 
bu istikamette atılan adımlar, halkın ruhun-
da devlete karşı ilk küskünlük tohumlarını 
filizlendirmeye başlamıştı. 2. Mahmud ve 
halefi Abdülmecid, Batı taklitçiliğine alet 
olmuş, an’anevi ordu şeklimiz olan yeni-

çerilik ilga edilmiş, resmi cenaze 
merasimleri bando-mızıkayla 
yapılmaya başlanmıştı. Milletin 
tab’ına zıt olan bu çeşitli ıslahat 
hareketleriyle devlet, tebaasına ya-
bancılaşmış ve yapısını besleyen 
ruhaniyet ve maneviyat dünyasın-
dan uzaklaşmaya başlamıştı. Halk 
küskündü; devlet adamları da, Batı 
dünyasının gerçekleştirdiği terakki 
karşısında şaşkın ve mütereddit 
bir hâldeydi. İslâm’ın düşmanları 

ise, Batı ile aramızda büyüyen terakki me-
safesinin vebalini, muazzez İslam’a yükle-
mek için sinsi bir propaganda faaliyetine 
girişmişlerdi. Öyle ki, daha sonra şair Ziya 
Paşa bu durumu, şu beyti ile ifade edecek-
ti: İslam imiş devlete pabendi terakki, Evvel 
yoğ idi işbu rivayet yeni çıktı!..“Devletin 
terakkisine engel ve ayak bağı İslam imiş.. 
Eskiden beri İslam’ın ruhundaki dinamizm, 
bir terakki amili olarak kabul olunurken 
şimdi nasıl oldu da bunun aksine böyle bir 
rivayet ve kanaat ortaya çıktı..”

Halbuki Avrupa’daki terakki, hristi-
yanlığın veya ona dayanan usul, erkan ve 
kültürün bir eseri değildi. Bu keyfiyet, Ame-
rika’nın keşfedilmesi ve buradan büyük bir 
bakir servet elde edilmesi, buharlı geminin 
icadıyla Afrika’nın güneyindeki Ümit Bur-
nu’ndan dolaşılması ve bu suretle baharat, 
ipekli kumaşlar gibi uzak doğu mallarının 

Batı’ya aktarılışıyla ticaret yollarının değiş-
miş bulunması ve bütün bunların netice-
sinde Avrupa’da bir “sanayi inkılabı”nın 
yaşanması gibi büsbütün başka ve sırf 
iktisadi olan sebeplerin eseriydi.

Hal böyleyken, düşmanlarımız iki 
alem arasındaki farkı, yanlış bir tevil, tef-
sir ve telkin ile bizi kendi orijinal dünya 
görüşümüzden, ictimai nizamımızdan, 
tamamen İslami olan hayat üslubumuz-
dan ve ruhani hayatımızdan uzaklaştırma-
ya başladılar. Bu yanlış yolu, bize kasten 
doğru gösterip terakki için yegane çarenin 
Avrupalılaşmak olduğunu telkin ettiler. Ne 
hazindir ki bu telkin, başta devrin paşaları 
olmak üzere padişahları bile tesiri altına 
alacak kadar genişledi.

Diğer taraftan 1826 yılında yeniçeri-
liğin kaldırılmasıyla ananevi ordu nizamı 
bozulduğundan, iki yıl sonra Ruslar, on 
beş bin kişi gibi cüzi bir kuvvetle Edirne’ye 
sarkabilmişlerdi. 1829 yılında Yunanis-
tan’ın kuruluşu emri vakisi ile karşılaşılmış-
tı. 1832’de bir Osmanlı valisi olan Kavalalı 
Mehmed Ali Paşa’nın ordusu, Kütahya’ya 
kadar gelebilmişti ve asırlardan beri mağlu-
biyet görmemiş bir devlet olan Osmanlı, bu 
durum karşısında Rusya’dan yardım iste-
mek mecburiyetinde kalmıştı. Bütün bun-
lar da, milli gururu rencide etmiş, vicdanlar 
rahatsız olmuştu. 2. Mahmud, devrinin ga-
ilelerinden teessüre kapılmış, verem hasta-
lığına yakalanmıştı. Cılız, hastalıklı ve Batı 
karşısında aciz bir padişahtı. Halefi Sultan 
Abdülmecid de aynı Batı taklitçiliği yolunda 
yürümüştü.”

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 62
SULTAN ABDÜLAZİZ HAN

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Bozkır’ın sorunları 
için çözüm arıyorlar

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, İs-
tanbul’da Bozkırlılarla bir araya gelerek istişare 
toplantısı yaptı. Bozkır Belediye Başkanı Sadettin 
Saygı, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, İstan-
bul’da Bozkırlılar Vakfı Başkanı Kamil Bilgin, Boz-
kırlılar Derneği Başkanı Mustafa Göksu, çeşitli 
Bozkır derneklerinin başkanları ile bir araya geldi. 

Bozkır’ı istihdam, ekonomi, üretim, sosyal ve 
kültürel anlamda daha ileriye taşımak için yapı-
lan istişare toplantısında konuşan Sadettin Saygı, 
“Tüm Bozkırlı hemşehrilerimizin birlik ve bera-
berliğiyle her platformda gurur duyuyoruz. Bir-
birine böylesine yürekten ve gönülden bağlı, her 
bir Bozkırlının Bozkır’a hizmet için yarıştığı başka 
bir ilçe bulunmamaktadır. Bu vesileyle bizleri bu-
gün burada bir araya getiren başta vakıf ve der-
nek başkanlarımız olmak üzere herkese teşekkür 
ediyorum. Bu birlikteliğimizin ve beraberliğimi-

zin daim olmasını diliyorum. 1 ay sonra yatırım 
önerilerini istişare etmek için tekrar bir araya ge-
leceğiz ve Bozkır’a istihdam sağlayacak projelerin 
ilk somut adımını atmış olacağız.” dedi. 
n AA



21 EYLÜL 201910 HABER

“Arkadaşını evinin bahçesinde ölü bulduğu” ihbarını yaptıktan sonra onu öldürdüğü gerekçesiyle 
hakkında dava açılan tutuklu sanık M. K., Veysel Akman’ı kasten öldürmediğini savundu 

‘Kasten öldürmedim!’
Çumra ilçesinde, “arkadaşını 

evinin bahçesinde ölü bulduğu” 
ihbarını yaptıktan sonra onu öldür-
düğü gerekçesiyle hakkında dava 
açılan tutuklu sanık ile tutuksuz iki 
sanık hakim karşısına çıktı. 3. Ağır 
Ceza Mahkemesinde görülen du-
ruşmaya, tutuklu sanık M. K., tu-
tuksuz sanıklar B.E.K., M. E. ve taraf 
avukatları katıldı.  Hakkındaki iddi-
aları reddeden K., Veysel Akman’ı 
kasten öldürmediğini savunarak, 
Akman’la aralarında borç meselesi 
olduğunu ifade etti. 

Kendilerine ait koyunlarını, borç 
meselesinden Akman’a satmak 
için, kardeşini de alarak hayvanların 
bulunduğu köye gittiklerini anlatan 
K., ağıla girdiklerinde Akman’ın ko-
yunların fiyatını sorduğunu, pahalı 
bulunca kendisine küfür ettiğini 
iddia ederek, bu sırada sesli bir şe-
kilde tartıştıklarından çoban köpek-
lerinin Akman’a saldırdığını öne 
sürdü. K. savunmasının devamında 
şunları anlattı:  “Köpeklere engel 
olamadım. Bunun üzerine bir so-
payla köpeklere vurmaya başladım. 
Bu sırada sopayla vurduğum darbe-
lerden bazıları, Veysel’e gelmiş ola-
bilir. Köpekler gittikten sonra yerde 
yatan Veysel’i, kardeşim Bayram ile 
Muhammet içeriye götürdü. Ardın-
dan Veysel’in elini yüzünü yıkayıp 
yaralarına pansuman yaptık. Hasta-
neye götürmek istedik fakat kendini 
iyi hissettiği ve hakkında yakalama 
kararı bulunduğu için gitmek iste-
medi.”  K., maktulün bu tavrının 
ardından olay yerinden ayrılarak 
eşini hastaneye götürmek üzere 
Konya’ya gittiğini ileri sürdü. 

Ertesi gün tekrar Veysel’in bu-
lunduğu eve gittiğini anlatan K., 
“Eve vardığımda Veysel yatıyordu. 
Uyanması için kendisine dokun-
dum fakat hiçbir tepki vermedi. 
Ardından ambulansı aradım. Nasıl 
öldüğünü anlamadım. Hala olayın 
şokundayım.” beyanında bulun-
du.  Mahkeme başkanının “Otopsi 
raporunda Veysel’in beyin kana-
masından öldüğü tespit edilmiş.” 

sorusuna K., “Sopayla köpekleri 
ayırmaya çalışıyordum. Veysel’e 
bilerek vurmadım. Ayrıca Veysel 
aile dostumuzdu. Böyle olsun iste-
mezdim” şeklinde cevap verdi.  B.E. 
K. da ağabeyi olan sanık M. K.’nun 
verdiği ifade doğrultusunda savun-
ma yaptı. 

Sanık, daha önce verdiği “Ağa-
beyim, Veysel’e sinirlenerek birkaç 
defa vurdu.” şeklindeki beyanını 
kabul etmediğini, o sırada kendinde 
olmadığını ifade etti. 

Diğer sanık da kendisine isnat 
edilen suçlamaları reddettiğini söy-
ledi. 

Mahkeme heyeti, tutuklu sa-
nığın tutukluluk halinin devamına 
karar vererek duruşmayı erteledi. 

OLAY 
Çumra ilçesine bağlı Türk-

menkarahüyük Mahallesi’nde 21 
Mart’ta, M.K. (45), 112 Acil Servis’i 
arayarak, bir gün önce beraber alkol 
aldıkları Veysel Akman’ı (42) evinin 
bahçesinde ölü bulduğu ihbarını 

yapmıştı. 
İhbarın ardından harekete ge-

çen jandarma ekipleri, olay yerinde 
yaptığı ilk incelemede Akman’ın 
başında darp izi olduğunu belirle-
miş, ihbarı yapan K. ile kardeşi B. 
E. K. ve M. E’yi gözaltına almış, K. 
çıkartıldığı mahkemece tutuklan-
mıştı. Cumhuriyet savcısı, Mustafa 
K.hakkında hazırladığı iddianame-
de, “Kasten insan öldürme” suçla-
masıyla dava açmıştı.
n AA

Seydişehir ilçesinde belediyede 
görev yapan zabıtalara hizmet içi 
eğitim verildi. 

Belediye Meclis Salonu’nda ger-
çekleştirilen eğitim seminerinde, 
işyeri ruhsat yönetmeliği, zabıta yö-
netmeliği ve kabahatler kanunu ve 
diğer idari para cezaları gibi konular-
da Zabıta Müdürü Yunus Uyar tara-
fından bilgilendirildi. 

Seminerde işyeri açma ve çalış-
ma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik 
kapsamında işyerlerinin yasalara uy-
gun olarak denetlenmesi, yasaların 
verdiği yetkiler kapsamında uygula-
nacak para cezalarının usul ve esas-
ları anlatıldı. 

Zabıta personelinin görev ve 
sorumluluklarının önemli olduğunu 
kaydeden Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal şunları söyledi:

“Bölgemizde yaşayan vatandaş-
larımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir 
ortamda yaşaması için ekiplerimiz 
çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 
Bu süreçte halkımızla sürekli iç içe 
bulunan zabıta ekiplerimiz, kanunlar 
ve kurallar konusunda gerekli bilgi-
leri en iyi şekilde bilmek durumun-
dadırlar. Bu nedenle belirli aralıklarla 
personelimizi hizmet içi eğitime tabi 
tutarak, hizmet kalitemizin devamlı-
lığını sağlamaktayız.” 
n AA

Karapınar TÜGVA temsilci-
liği tarafından düzenlenen prog-
ramda yazar Hayati İnanç “Can 
Veren Pervaneler” konulu konfe-
rans verdi. 

Gençlik merkezinde düzen-
lenen konferansın başında Hafız 
Mehmet Akyıl tarafından Kuran’ı 
Kerim okundu. 

TÜVGA Karapınar Temsilcisi 
Rasih Doğan, açılış konuşmasın-
da milli manevi değerlerine sahip 
çıkan bir gençlik yetiştirmek için 
vakıf olarak faaliyetlerine devam 
ettiklerini söyledi. 

Daha sonra TÜVGA İl Tem-
silcisi Veli Vural, Türkiye’nin 
gençliği olarak çıktıkları yolda ge-
çen zaman içerisinde büyük bir 
aile olduklarını söyledi.

Gençliğin değerlerini yukarı-
ya taşıyacak Türk gençliğini oldu-

ğunu ifade eden Vural, “Yorgun-
luğa ve yılgınlığa vaktimiz yok. 
Bizim hep birlikte yaranlarımızı 
daha iyi bir hale getirme gayreti 
içerisinde gerekiyor.” diye konuş-
tu. 

 Konferansta konuşan Hayati 
İnanç ise çeşitli dönemlerde ya-
şamış ve iz bırakmış şairlerden 
bolca örnek vererek, gençlik yıl-
larında yaşadığı ve hayatında 
önemli iz bırakan olayları dinle-
yenlere mizahi bir dille anlattı.

Oldukça kalabalık bir salona 
konuşan İnanç, en değerli işin in-
sana yatırım olduğuna belirterek 
katılımcılara bol bol kitap okuma-
larını tavsiye etti. 

Program sonunda İnanç’a 
Belediye Başkanı Mehmet Yaka 
tarafından hediye takdim edildi.
n AA

Seydişehir zabıtasına 
hizmet içi eğitim verildi

Yazar Hayati İnanç’tan 
Karapınar’da konferans 

Hadimioğlu’ndan ev ziyaretleri Hüyük’te elektrik hatları yenileniyor 
Hadim Belediye Başkanı 

Ahmet Hadimioğlu, ev ziya-
retlerine devam ediyor. 

İlçeye bağlı Dedemli, Gez-
levi ve Aşağı Hadim mahalle-
lerinde ev ziyaretlerinde bu-
lunan Hadimioğlu, ailelerin 
istek ve sorunlarını dinledi. 
Toplumun her kesimiyle bir 
araya gelmeye özen göster-
diklerini belirten Hadimioğlu, 
“Her zaman halkımızın içinde 
olmaya özen gösterdik. Bunu 
bir görev olarak değil sami-
miyet ve içtenlikle yapıyoruz. 
Yüz yüze görüşerek onların 
sorunlarını dinliyor ve im-
kanlar dahilinde çözüm bulu-
yoruz. İyi günlerinde de kötü 
günlerinde de yanlarında ol-
maya gayret ediyoruz. Halkı-
mız da bize sevgiyle kapılarını 
açıyorlar. Rabbim bu sevgiyi 
eksik etmesin. Birbirimizle 
olan kardeşliğimizi daim eyle-
sin.” dedi.
n AA

Hüyük ilçesinde, 
elektrik nakil hatları-
nın yenilendiği bildirildi. 
Hüyük Belediye Başkanı 
Mehmet Çiğdem, yaptığı 
yazılı açıklamada, Hüyük 
ilçe merkezi ile dış ma-
hallelerde bulunan elekt-
rik nakil hatlarının komp-
le yenilenmesine yönelik 
çalışma başlatıldığını söy-
ledi. Çalışma yürütülen 
yerlerde incelemede bu-
lunan Başkan Çiğdem, 
“İlçemizde elektrik hat-
ları yenileme çalışmaları 
devam ediyor. Biz de yü-
rütülen bu çalışmaları ye-
rinde görmek için mesai 
yapan arkadaşları ziyaret 
ettik, kolaylıklar diledik. 
MEDAŞ Genel Müdür-
lüğü’müz nezdinde tüm 
emeği geçenlere ilçem 
halkı adına teşekkür edi-
yorum.” dedi.”
n AA

Yerköprü’ye asma köprü kuruluyor 
Hadim sınırları içindeki Ala-

dağ bölgesinde yer alan Yer-
köprü Şelalesi’ne asma köprü 
yapımına başlandı. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
Hadim’in Aladağ bölgesinden 
geçen Göksu Nehri üzerindeki 
Yerköprü Şelalesi’ne asma köprü 
yapımına başlandı.  Hadim Be-

lediye Başkanı Ahmet Hadimi-
oğlu konuya ilişkin yaptığı açık-
lamada, köprünün üç etaptan 
oluşan Yerköprü Şelalesi Çevre 
Düzenleme Projesi kapsamında 
yapıldığını söyledi.  Köprünün 
tamamlanmasıyla bölgenin doğa 
turizminin gözde mekanlarından 
biri olacağını belirten Hadimioğ-

lu, şunları kaydetti: 
“Konya Büyükşehir Belediye-

miz tarafından şelale çevresinde 
3 etaptan oluşan bir çevre dü-
zenlemesi yapılıyor. Proje kapsa-
mında şelaleyi karşıdan görecek 
şekilde asma köprü yapılıyor. Bu 
köprü ile şelalenin akışı ve neh-
rin eşsiz manzarası tepeden sey-

redilecek. Ayrıca karşıya yapılan 
bungalo evler ve sosyal tesislere 
de geçişi sağlayacak. Şu anda 
çelik halatlar çekilerek tabliyele-
rin döşenmesine başlandı. Proje 
tamamlandıktan sonra yerli ve 
yabancı turizmin gözdesi ola-
cak.”
n AA
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KTÜN’den, TEKNOFEST’te birincilik başarısı
Konya Teknik Üniversitesi 

(KTÜN) Robotik ve Otomasyon 
Topluluğu (RAC-LAB) AYBARS 
İHA Takımı, TEKNOFEST İstan-
bul Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali kapsamında, TÜBİTAK 
tarafından düzenlenen 2019 
Uluslararası İnsansız Hava Araç-
ları Yarışması “Döner Kanat” ka-
tegorisinde birinci oldu.

Türkiye Teknoloji Takımı 
Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı öncülüğün-
de, Türkiye’deki farklı kurum 
ve kuruluşların desteğiyle dü-
zenlenen festivalin 3. gününde, 
takımın akademik danışmanlı-
ğını Prof. Dr. Cemil Sungur ve 
Dr. Öğr. Üyesi Akif Durdu’nun 
yaptığı RAC-LAB AYBARS İHA 
Takımı, festival kapsamında, TÜ-
BİTAK tarafından düzenlenen 

2019 Uluslararası İnsansız Hava 
Araçları Yarışması “Döner Kanat” 
kategorisinde birincilik ödülüne 
layık görüldü. Takım kaptanı Gök-
han Öztürk, pilot Furkan Şahin 
ve takım üyeleri Mert Dağadası, 

Şevval Çelik, Metehan Aslanbaş, 
Ahmet Furkan Büyükkelek ve 
Ahmet Burhan Öztürk’ten oluşan 
ekip, rakiplerini geride bırakarak 
önemli bir başarıya imza attı. 17 – 
22 Eylül tarihleri arasında, 19 ya-

rışmanın düzenlendiği festivalde, 
dünyanın farklı ülkeleri ve Türki-
ye’den yaklaşık 2 bin takım ve 10 
bin finalist finallerde mücadele 
etmeye devam ediyor. Festivalin 
ödül töreni, 22 Eylül’de Atatürk 

Havalimanı’nda yapılacak.
REKTÖR ÖZÇELİK’TEN 

TEBRİK MESAJI
Konya Teknik Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, 
tebrik mesajında, Konya Teknik 

Üniversitesi olarak elde ettikleri 
başarılara TEKNOFEST İstanbul 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Fes-
tivali’nde yenilerini eklemeye de-
vam ettiklerini belirterek, “Tür-
kiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 
Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı öncülüğünde, Türkiye’de-
ki farklı kurum ve kuruluşların 
desteğiyle düzenlenen festivalde, 
KTÜN RAC-LAB AYBARS İHA 
Takımımız, festival kapsamında, 
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 
2019 Uluslararası İnsansız Hava 
Araçları Yarışması ‘Döner Kanat’ 
kategorisinde birinci olmuştur. 
Bizleri başarıyla gururlandıran 
takımımızı ve danışman öğretim 
üyelerimizi tebrik ediyor, başarı-
larının devamını diliyorum.” ifa-
delerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’deki Bozkır yolu cad-
desi sıcak asfaltla kaplanıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren 
Yalıhüyük Belediye Başkan Vekili 
Kemal Demir, “Belediyemiz ile Ka-
rayolları bölge müdürlüğünün pro-
tokolü çerçevesinde ilçe merkez gi-
rişi yolunu sıcak asfaltla kaplıyoruz. 
Bin 400 metre uzunluğunda ve 15 
metre genişliğinde dökülen sıcak as-
faltla ilçe girişimiz daha modern bir 
yapıya kavuşacak. İlçemiz için ikinci 
prestij caddesi olacak.” diye konuş-
tu. 

Sıcak asfaltlama çalışmalarının 
büyük bir hızla sürdüğü ve pazar 
günü tamamlanacağı öğrenildi.
n AA

Gaziler Karayolları’nda 
özel günlerini kutladı

Servis şoförlerine 
eğitim verildi

19 Eylül Gaziler Günü’nün 
98’inci yıl dönümü münasebe-
tiyle Yol-İş Konya 1 Nolu Şube 
Başkanlığı ile Karayolları 3. Bölge 
Müdürlüğü ortaklaşa organize edi-
len “Gaziler Günü Anma” etkinlik 
programında Konya’da yaşayan 
gaziler ile bir araya geldile

Türk-İş Konfederasyonu çatısı 
altında sendikal faaliyetini sürdü-
ren Türkiye Yol-İş Sendikası Konya 
1 Nolu Şube Başkanlığı ile Karayol-
ları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 
organize edilen “Gaziler Günü 
Anma “etkinlik programı” Gaziler, 
Karayolları 3. Bölge Müdür Salih 
Cengiz ve Müdür Yardımcıları, 
Yol-İş Konya 1 Nolu Şube Başkanı 
Mürsel Selbüz ve yönetim kurulu 
üyelerinin katımıyla Karayolları 3. 
Bölge Müdürlüğü içerisinde yer 
alan sosyal tesislerinde gerçekleş-
tirildi. Karayollarında her yıl ge-
leneksel olarak kutlanan “Gaziler 
Günü” anma programında konu-
şan Karayolları 3.Bölge Müdürü 
Salih Cengiz,Bu ülkenin bağımsız 
bir şekilde yaşaması ve hayatını 
sürdürebilmesi bakımından şehit-
lerimizin ve gazilerimizin verdiği 
mücadeleyi hiçbir zaman unut-
madık ve unutmayacağız. Bugün 
bu bayrak altında özgür bir şekilde 
yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve 
gazilerimize borçluyuz. Şehitleri-

mizi rahmetle anıyor, gazilerimize 
şükranlarımızı sunarak gaziler gü-
nünü kutluyorum.” dedi. Gaziler 
günü münasebetiyle hem gazi-
lerimizle buluştuk diyen Türkiye 
Yol-İş Konya 1 Nolu Şube Başkanı 
Mürsel Selbüz “Gazilik ve şehit-
lik makamı, İstiklal Şairi Mehmet 
Akif’in de dizelerinde belirttiği gibi; 
bu topraklar için gözlerini kırpma-
dan kendilerini feda edenlere veri-
lebilecek, gökten ecdadın inerek o 
pak alınları öpmesi kadar yüksek 
bir makamdır. Gazilik makamı mil-
letimizin nezdinde kahramanlık, 
gurur ve onurun sembolü olmuş 
en yüce mevkidir. Nesiller boyu 
taşınacak bir onurdur. Ülkemiz ve 
milletimiz bugünlere, bağımsızlık 
uğruna canlarını feda etmekten 
çekinmeyen şehitlerimiz ve gazile-
rimiz sayesinde ulaşmıştır. Ülkemi-
zin her karış toprağında terlerini ve 
kanlarını akıtarak tarihimize altın 
sahifeler yazdıran Türkiye Cum-
huriyeti’nin sonsuza kadar yaşa-
masının en büyük garantisi olan, 
Türk kahramanlığının sönmeyen 
meşaleleri kahraman gazilerimizin 
19 Eylül Gaziler Gününü kutluyo-
rum.” dedi. Protokol konuşmaların 
ardında hep birlikte yenilen akşam 
yemeği ve çektirilen fotoğraflarla 
program sona erdi.
n HABER MERKEZİ/İHA

Seydişehir ilçesinde, öğrenci 
servis şoförlerine eğitim verildi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi konferans salonunda, Seydişe-
hir ilçe merkezi ve mahallelerinde 
okullarda öğrenci servisi kullanan 
şoförlere eğitim verildi. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir 
Kibar, ilçe merkezinde ve mahalle-
lerde öğrenci taşıyan şoförlere, ço-

cukların güvenliği için trafiğe çık-
madan önce araçların kontrollerini 
yaptırmaları ve trafik kurallarına 
uymaları gerektiğini söyledi.

Kibar, ilçedeki tüm servis 
şoförlerinin taşıma yaptığı güzer-
gahlarda taşıma yönetmeliğine 
uygun hareket etmeleri gerektiğini 
de sözlerine ekledi.
n AA

Almanya’da tanıştığı bir hoca vesilesiyle Müslüman olan Hırvatistan uyruklu Halime (Martina) Ferk, etkilendiği Hazreti 
Mevlana’yı daha iyi anlamak ve “Sema” öğrenmek için küçük kızıyla kısa süre için Konya’da yaşamaya başladı

Müslümanlığı seçen 
Halime’nin Mevlana aşkı

Almanya’da bir hocanın vesile-
siyle İslam’la tanışmasının ardından 
“Martina” olan adını değiştirip “Ha-
lime” ismini alan Hırvatistan uyruk-
lu kadın, Hazreti Mevlana’yı daha 
iyi anlamak ve “Sema” öğrenmek 
için bir süreliğine Konya’da yaşama-
ya başladı. Almanya’da bir okulda 
öğretmenlik yaptığı sırada tanıştığı 
bir hocadan etkilenerek Müslüman 
olan 39 yaşındaki Ferk, çeşitli İslami 
araştırmalar yaptı.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi 
uyandıran düşünce adamı, mutasav-
vıf Mevlana Celaleddin-i Rumi’den 
etkilenerek bir turla Konya’ya gelen 
Ferk, Mevlana’dan bugüne kadar 
gelen ve Mevlevilerin en önemli 
zikir türlerinden olan semaya ilgi 
duymaya başladı. Şu sıralar küçük 
kızıyla Konya’da bulunan ve “Sema” 
öğrenme hayalini gerçekleştirmeye 
karar veren Ferk, sufi olma yolunda-
ki kararlılığını sürdürüyor.

Halime Ferk, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl 
önce Almanya’da bir hocadan etki-
lenerek İslamiyet’i seçtiğini söyledi.

Müslüman olduktan sonra ha-
yatında birçok şeyin değiştiğini ifade 
eden Ferk, “Müslüman olmamda 
birçok şey beni etkiledi. Mesela gü-
nümü beş vakte bölmek zorunda-
yım. Bu beni disiplinli yapıyor. Ne 
yaparsam yapayım bunu kendim 

için değil de Allah için yapmam ge-
rektiğinin bilincindeyim.” diye ko-
nuştu.

KONYA’DA KALIP SEMA 
ÖĞRENMEYE KARAR VERDİ

Halime Ferk, Müslüman olduk-
tan sonra Hazreti Mevlana’yı ve 
onun öğretilerini araştırdığını anlat-
tı. Ardından Konya’ya gelerek İrfan 
Medeniyeti Araştırma ve Kültür 

Merkezi’nde (İRFA) sema eğitimi 
aldığını dile getiren Ferk, şunları 
söyledi: 

“Konya’da olduğum için çok 
mutluyum. İslamiyet’i seçtikten 
sonra Hazreti Mevlana adında birisi-
ni duydum, sonra arkadaşı ve hocası 
olduğunu öğrendiğim Şems-i Teb-
rizi’yi. Bir turla Konya’ya gelmeye 
karar verdim. Buraya geldikten son-

ra Hazreti Mevlana’yı daha iyi anla-
mak ve sema ile alakalı daha çok şey 
öğrenmek için burada bir müddet 
daha kalmaya karar verdim.”  

“ÇOCUKLARIMI İSLAM’IN 
ÖĞRETİLERİYLE KORUYABİLİRİM”

Halime Ferk, yakınları ve çev-
resindeki insanların kendisine za-
manla alışacaklarını, çocuklarını da 
İslamiyet üzerine yetiştirmeyi dü-
şündüğünü anlattı.

 Küçük kızının halen Kuran-ı Ke-
rim öğrendiğini belirten Ferk, “Kı-
zım Kur’an kursunda Kuran-ı Kerim 
okumayı öğreniyor. Birkaç tane de 
sure ezberledi. Yaşadığım ülkede al-
kol tüketen ve madde bağımlısı olan 
çok insan var. İslam’ın öğretileriyle 
çocuklarımı bu zararlı şeylerden ko-
ruyabilirim.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin İslam’ı en iyi yaşa-
yan ülkelerden biri olduğuna dikka-
ti çeken Ferk, şunları kaydetti: “Siz 
Türkiye’de çok şanslısınız çünkü 
beş vakit ezan dinleyebiliyorsunuz. 
Bunu bir hediye olarak görmelisiniz. 
Biz bu durumdan yaşadığımız ülke 
itibarıyla mahrumuz. Memleketim 
olan Hırvatistan’da bir zamanlar 
Osmanlı devleti hüküm sürmüş. O 
zamanlardan bu zamana izleri hala 
duruyor. Mesela bizde Türk kahvesi 
var ve birçok Türkçe kelime bizim 
dilimize de geçmiş durumda.”
n AA

Yalıhüyük ikinci prestij caddesine kavuşuyor
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AK Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile AK Parti Grup 
Başkanvekili Mehmet Muş’u ziyaret ederek basının sorunları gündeme getirildi

Basının sorunları
Ankara gündeminde

Seydişehir’de öğrencilere sağlık taraması

Türkiye Gazeteciler Konfede-
rasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, Basın 
İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi 
Şevket Erzen, Basın İlan Kurumu 
Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi 
Mustafa Arslan, Anadolu Gazeteciler 
Federasyonu Başkanı Sefa Özdemir 
ve Türkiye Gazeteciler Konfede-
rasyonu Genel Koordinatörü Sinan 
Tunç, AK Parti Medya ve Tanıtımdan 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Mahir Ünal ile AK Parti Grup Başkan-
vekili Mehmet Muş’u ayrı ayrı ziyaret 
ederek, basın sektöründe yaşanan 
sorunları gündeme getirdi.

Başta Basın İlan Kurumu aracı-
lığı ile alınan ilanlar, Basın Meslek 
Yasası ve basında çalışma koşulları 
olmak üzere çeşitli konuları içeren 
raporu AK Parti yöneticilerine sunan 
Kolaylı, görüşmelerde, “TBMM Ada-
let Komisyonu’nda görüşülmesinin 
ardından Meclis Gündemi’ne gelecek 
olan Yargı Reformu Paketi, basın sek-
törümüze ilişkin önemi değişiklikler 
öngörülmektedir” dedi.

İcra - iflas ve ihale ilanları başta 
olmak üzere Basın İlan Kurumu ara-
cılığı ile alınan resmi ilanların, yazılı 
basının adeta can suyu niteliğinde ol-
duğuna dikkat çeken Kolaylı, “Ancak, 
yeni tasarı ile resmi ilan statüsünde 
olan ve yerel gazetelerde yayınlanma 
zorunluluğu bulunan icra ilanlarının, 
yeni uygulamada kalkacağını üzüle-
rek öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konu-
nun çözümü için temaslarda bulunu-
yoruz diye konuştu.

Basın İlan Kurumu Yönetim Ku-
rulu Üyesi Şevket Erzen, Basın İlan 
Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri 
Temsilcisi Mustafa Arslan, Anado-
lu Gazeteciler Federasyonu Başkanı 
Sefa Özdemir ve Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu Genel Koordina-
törü Sinan Tunç’un yer aldığı heyet 
tarafından AK Parti Medya ve Tanı-
tımdan Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı Mahir Ünal ile AK Parti Grup 
Başkanvekili Mehmet Muş’a sunulan 
raporda, icra iflas ilanlarının kaldırıl-
masına ilişkin olarak şu görüşlere yer 
verildi;

“Halen icra-iflas ilanları resmi 
ilanlar içinde yüzde 50’den fazla bir 
pay tutmaktadır. Bu oran yaygın 
medyada yüzde 80, yerel medyada 
yüzde 60’lar seviyesindedir. İcra iflas 
ilanlarının iptali, zaten zor durumda 
olan yerel basın kuruluşlarını kapan-
ma noktasına getirecek, dolayısıyla 
bir yandan istihdam kaybı, diğer yan-
dan vergi kayıpları yaşanacaktır.”

BİK mevzuatı çerçevesinde yazı-

lı basına verilmekte olan resmi ilan 
gelirlerinin hemen tamamının KDV, 
BİK Komisyonu, SGK prim, damga, 
muhtasar, gelir ve kurumlar vergile-
ri yolu ile kamuya döndüğüne dikkat 
çekilen raporda, “Yargı Reformu Pa-
keti’nde öngörüldüğü şekilde bir de-
ğişiklik yapılması halinde 10 bin kişi-
ye yakın istihdamda çok ciddi kayıplar 
yaşanacak, kamu verdiği ilanlar yolu 
ile oluşturduğu sigorta ve vergilerden 

mahrum kalacak, reklam eşdeğerleri 
yolu ile ortaya çıkan devasa katma 
değer kaybı olacaktır” denildi.

TGK raporunda ayrıca, resmi 
ilanlar ve yaşanan sorunlar, basın 
mesleğinde kurumsal yapılanma so-
runu, basın özgürlüğü, internet yasa-
sı, televizyon yayıncılığı ve sorunları 
ile basında çalışma koşullarına ilişkin 
detaylı bilgiler yer aldı.
n HABER MERKEZİ 

Seydişehir ilçesinde ilk ve orta 
dereceli okullarda eğitim gören 
tüm öğrenciler sağlık tarama-
sından geçiriliyor. Milli Eğitim 
Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ile 
yaptığı Okul Sağlığı İş Birliği Pro-
tokolü’ne istinaden, ilçedeki tüm 
öğrenciler aile sağlığı merkezle-
rinde genel sağlık taramasından 

geçiriliyor. Seydişehir ilçe Sağlık 
Müdürü Dr. Hakan Özdemir, ilk 
ve orta dereceli okul öğrencileri-
nin okul sağlığının koruması ve 
geliştirilmesi sağlıklı nesiller için 
genel sağlık taraması yapıldığını 
söyledi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. 
Hakan Özdemir konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada, “Okullarımızdaki 

tüm öğrencilerimize muayene, 
izlem taramalarının yapılabilmesi 
için ulaşımı zor köy okullarındaki 
çocukları ailelerinin izni alınarak 
öğretmenleri kontrolünde ser-
visle aile hekimliğimize getirerek 
genel muayene ve tahlillerini ya-
pıp tekrar okullarına bırakıyoruz. 
Şehir merkezdekiler ise program 

dahilinde kendileri gelecek. 6-21 
yaş arası öğrenci gruplarında fi-
ziki muayene ile kronik hastalık, 
kan tahlili, büyüme gelişme bo-
zukluğu, şeker, tansiyon tespiti 
yapıyoruz. Aynı zamanda görme 
muayenesi ve özel şikayetlerini de 
dinliyoruz.” dedi.
n AA

Selçuk Üniversitesi Kli-
nik Araştırmalar ve Uygula-
ma Merkezi’nin, Tıbbi Cihaz 
ve İlaç kapsamında; Klinik 
Araştırmalarda Yeni Regü-
lasyonların gerekliliklerine 
ait “Bilgilendirme ve Koor-
dinasyon” toplantısı gerçek-
leştirildi.

Selçuk Üniversitesi Ala-
eddin Keykubat Köşkünde 
gerçekleşen toplantıya; Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Kli-
nik Araştırmalar ve Uygu-
lama Merkezi’nin Müdürü 
Prof. Dr. Kemal Kısmet, Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Serdar Göktaş, başhekim 
yardımcıları, öğretim üyeleri 
ve il dışından gelen misafir-
ler katıldı.

Açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, “Burada 
bulunuyor, olmamız Türki-
ye açısından büyük önem 
arz eden bir başlangıçtır.  
Ülkemizin, belki de çok ih-
tiyaç duyduğu alanlardan 
birisi ile çalışma süreçleri 
başlatmış bulunduk. Her 
birilerinin üzerinde birçok 
ayrıntılı incelemeler yapa-
rak her alanda ve konuda 
bu ekip oluşturuldu. Çok 
tesadüfi rastgele listeden 
seçilen bir ekip değil. Ekip, 
devletin ilgili birimlerinin 
devletin uygun görmesiy-
le bu topluluk oluşturul-
muş durumda. Başlangıç 
açısından önem arz ediyor. 
Klinik uygulamalarla ilgi-
li yapılacak çalışmaların ilk 
toplantısını gerçekleştirmiş 
olduk. Konu önemli; hem 
üniversite, hastane olması, 
hem çok güçlü bir Deneysel 
Araştırma Merkezimizin ol-
ması hem de gerçekten üst 

düzeyde bir İleri Teknoloji 
Laboratuvarı ve Veteriner-
lik Fakültemizin olması aynı 
zamanda diğer alanlarda 
da oldukça iyi düzeyde eği-
tim kurumlarımızın varlığı 
bu işin yapılabileceği kana-
atini ve güvencesine bize 
getirdi ve talip oldu. Bura-
ya kadar geldik. Toplantıya 
Ankara’dan ve üniversite-
mizden katılan tüm hocala-
rımıza teşekkür ediyorum. 
Önemli bir başlangıcının ilk 
adımını atıyoruz. İnşallah 
güzel ve hayırlı çalışmalar 
çıkar” şeklinde konuştu. Kli-
nik Araştırma Merkezinin 
amaçlarından, hedeflerin-
den bahseden Q Men Bilişim 
Eğitim Danışman Firmasının 
Kurucusu Dr. Kemal Tekin, 
Klinik Araştırma Merkezi 
Regülasyon gerekliliklerine 
değindi. Dr. Kemal Tekin 
yaptığı konuşmada; “Ortak 
bir paydada Multidisipliner 
bir çalışma anlayışıyla ülke 
yakın coğrafyada sektörün 
çözüm ortağı olmak temel 
hedef olmalıdır. Bizlerin, bu 
amaçlar doğrultusunda ni-
telikli personel yetiştirerek, 
regülasyon ve standartlar 
kapsamında güçlendirme ile 
istihdam sağlamayı; eğitim-
lerle destek vermeyi, çözüm 
ortakları ile protokoller ya-
pılarak sürekliliği sağlamak 
temel amaçlarımız olacaktır. 
‘Bir olacağız iri olacağız diri 
olacağız’ felsefesi ile tama-
men Multidisipliner olan 
bir yapının bir tutkal gibi 
birleştirici güç olarak ortak 
bir paydada birleşmesinden 
bahsediyoruz ve burada bu-
lunma amacımızda budur” 
dedi. 

Toplantı konuşmaların 
ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Klinik uygulamalarla 
ilgili ilk toplantı yapıldı

Kitapların üst üste sıralanıp da-
ğınık halde durduğu masada otu-
rurken, masanın bir tarafında duran 
iki günlük kahve fincanına daldı. 
Bardağın pisliğini incelerken geçmiş 
yılların muhasebesini yapacağını 
beklemiyordu. Ama içindeki daralma 
ve zihnini her an meşgul eden ken-
disini ‘’boşlukta’’ görme hissi onu 
bu dalgın anda çoktan gafil avlamıştı 
bile. Kafasını masanın üzerinde du-
ran kitaplara çevirdiğinde yüzünde 
ne zamandır durduğunu hatırlama-
dığı sakalları kaşınmaya başlamıştı. 
Parası olmadığından berbere gidip 
düzelttirme fırsatı bulamadığı sakal-
ları kaşınmaya başlayınca içerisinde 
kopacak olan fırtınadan her zaman 
korkardı. Bunu engellemek için her 
zaman yaptığı gibi bir kitaba dalıp 
gitmek, onunla tartışmak, onun 

içindekilerle hesaplaşmak istemişti. 
Ama işte tam da bu kararıyla birlikte 
başladı o korktuğu şey. Masada ki 
kitaplara baktığında tam karşısında ki 
sırada duran ve uzun süredir merak 
ettiği felsefi tartışmayı anlatan kitabı 
eline almak için yöneldi. Tam o sıra-
da bunların solunda bulunan sıradaki 
romanlar dikkatini çoktan çekmişti. 
Koltuğa oturup kafasını kaşırken ma-
sanın sağında ve en kalabalık alanı 
işgal eden; KPSS, ALES, YDS, YÖK 
DİL yazan kitaplara gözü takıldı.

Tam bu esnada bütün bir 6 yılın 
hesaplaşması başlamıştı bile kendi 
kendine. Çok uzun zamandır ertele-
diği bu hesaplaşmadan artık kaçma 
fırsatı bulunmuyordu. Bir tarafta 
çok uzun zamandır merak ettiği bir 
meselenin anlatıldığı kitap, öte yan-
da okurken bütün mevcudiyetini bir 

anlık hissetmediğini 
sandığı çok sevdiği 
edebiyatçının daha 
okumadığı eski bir ro-
manı, diğer tarafta ise 
6 senelik mücadelesi-
nin karnını doyurması 
için çözmek zorunda 
olduğu söylenen test 
kitapları.

Liseden itibaren 
uyum sağlayamadığı 
test çözme işinin yanında sürekli 
okuduğu, konuştuğu, tartıştığı ve 
dertlendiğini herkes bilirdi. Bütün 
dertlerin dermanının bir şekilde kitap-

tan geçtiğini söyler hele 
hele psikolojik meseleler-
de muhakkak bir romanın 
limanına yanaşmayı tercih 
ederdi. Daha o yaşlarda 
öğrenmişti dertlenmenin 
asıl başlangıç olduğunu 
ve sonra etrafından dola-
yı dertlendiği her şey için 
mücadele etmekten geri 
durmadı. Okudu, dinledi 
ve sonra konuştu yetmedi 

ve bağırdı, bağırdı…
Az korkmasının sebebinin ro-

manlar olduğunu söylerdi. Roman-
larda ki karakterler aklına gelince 

hayatında bundan farksız olduğuna 
inanır ve bir kahraman gibi hoşuna 
gitmeyen, adaletsiz her şeye karşı 
haykırırdı.

Sonra bütün arkadaşlarının çıl-
gın gibi test kitaplarına gömüldüğü 
bir senede bunun ne kadar saçma 
olduğuna kendini inandırıp okuma-
ya devam etmeyi tercih etti. Etrafın-
dakilerin bütün baskılarına, bunlar 
karın doyurmuyor, karnın doysun 
istiyorsan ona göre çalış minvalinde 
ki sözlerine kulak asmadı. Bütün bir 
hayatını ‘’a,b,c,d ve e’’ şıkları arasına 
sıkıştırmış arkadaşları bunun karşı-
lığını üniversite sınavında ki yüksek 
matematik netleri ile almıştı. Kendisi 
ise yüksek Türkçe netleri ile onların 
gerisinde kalmıştı, sıralamada. Ama 
yine pişman değildi. Çünkü sorunun 
sistemden kaynaklandığını düşü-

nüyor ve açık yüreklilikle bunu dile 
getiriyordu. Ailesinin bir sene daha 
hazırlanması teklifini reddedip felsefe 
okumaya çoktan karar vermişti.

Bütün meselenin ‘’felsefede’’ çö-
züldüğüne inanıyordu. Bu inancıyla 
tek tercihi felsefe oldu. Aslında baş-
ka bölümlere de puanı yetiyordu ve 
bütün herkes ‘’filozof mu olacaksın?’’ 
‘’aç karna felsefe mi yapacaksın?’’ 
diye üzerine gelse de hiç umursa-
madı. Bütün lisans dönemi boyunca 
sınavları test olan hocaların dersle-
rine girmemek gibi çılgınlıklar yaptı. 
Bütün parasını tütüne ve kitaba ya-
tırıyor, sınavlara çalışmayı ahmaklık 
olarak görüyor, test olan sınavlardan 
kıl payı geçiyordu. Ama bunun kar-
şısında milletin 4 yıldır alttan aldığı 
derslerden ‘’AA’’ harf notunu çakıve-
riyordu.

GARSON OLMAK İÇİN YÜKSEK LİSANS 
YAPMAK NİYE?

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU
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Otomobil kanala düştü, 1 ölü Hayvan pazarı karantinada 

Yalıhüyük ilçesinde, otomo-
bilin kanala düşmesi sonucu 90 
yaşındaki Hasan Kaya, hayatını 
kaybetti. Mutlu Yaylası’ndan Ya-
lıhüyük istikametine doğru seyir 
halinde olan Hasan Kaya idaresin-
deki 42 RF 776 plakalı otomobil, 
Haneyeri mevkisinde, sürücüsü-

nün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesinin ardından DSİ’ye ait 
kanala düştü.  Otomobilde yolcu 
olarak bulunan Hasan Kaya’nın 
eşi Arife Kaya kendi imkanlarıyla 
araçtan çıktı.  Çevredekilerin ha-
ber vermesinin ardından olay yeri-
ne gelen jandarma ve itfaiye ekip-

lerince otomobil dereden çıkartıldı. 
Sağlık görevlileri, Hasan Kaya’nın 
hayatını kaybettiğini belirledi.  Ka-
ya’nın otomobil seyir halindeyken 
kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü. 
Ceset, kesin ölüm nedeninin be-
lirlenmesi için Seydişehir Devlet 
Hastanesi morguna kaldırıldı. n AA

Ilgın İlçesi Kaymakamı Yunus 
Fatih Kadiroğlu, yaptığı açıklama-
da, Ilgın Belediyesi hayvan pa-
zarındaki küçükbaş hayvanlarda 
veba hastalığının tespit edildiğini 
belirterek, pazara küçükbaş hay-
van giriş ve çıkışlarının yasaklan-
dığını belirtti.

Kadiroğlu, Tarım ve Orman 

İlçe Müdürlüğü ekiplerinin çalış-
malarının sürdüğünü vurgulaya-
rak, şu bilgileri verdi:  “Personeli-
miz vebadan şüphelendikleri için 
numunelerin alındığı ilk gün aşı-
lama çalışmalarına başladı. Çevre 
il ve ilçelerimize duyurularımız 
yapıldı. Sonuçlar gelene kadar 8 
bin hayvanımız aşılandı. Bölgedeki 

28 bin küçükbaş hayvanı aşılama 
çalışmalarımız devam ediyor. Hay-
van pazarı küçükbaş hayvan giriş 
ve çıkışları, idari ve fenni tedbir-
ler tamamlanmasının ve hastalık 
sendromlarının yok olmasının ar-
dından, 20 gün sonra tekrar açıla-
caktır. Olay kontrolümüz altında, 
hiçbir sıkıntı yok.”  n AA

‘15 yaşında ‘piknik’ adı 
altında dağa kaçırıldım’

Diyarbakır’dan 6 yıl önce 
Muazzez Sümer Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi’nde 10’uncu sı-
nıfta okurken dağa kaçırılan, 
2014 yılında annesinin, kızına 
kavuşma ümidiyle Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi önün-
deki oturma eylemine katıldı-
ğı B.T, 2 ay önce terör örgütü 
PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki 
kamplarından kaçmayı başara-
rak güvenlik güçlerine teslim 
oldu. Ailesine 6 yıl sonra kavu-
şan B.T, ifadesinde kandırılma, 
dağa kaçırılma ve örgütten kaç-
ma sürecine ilişkin bilgi verdi. 
İfadesinde B.T, 10. sınıf öğren-
cisiyken Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde faaliyet 
gösteren Dicle-Fırat Kültür 
Merkezi’nin çocuklara yönelik 
açtığı kurslara katıldığını belirt-
ti.

Kurs süresince Sümer 
Park’ta bulunan “Gençlik Mec-
lisi” isimli birimde sosyal et-
kinliklere katıldığını ifade eden 
B.T, ismini “Ali” olarak tanıtan 
kişi vasıtasıyla örgütsel çalış-
malara dahil edildiğini aktardı.

“PİKNİK” BAHANESİYLE 
KAÇIRILMIŞ 

Ali’nin kendisine, terör ör-
gütü PKK’nın gençlik yapılan-
ması olan YDG-H’ye katılması-
nı söylediğini, ailesinin de “bu 
kişilerle görüşmemesi” konu-
sunda uyardığını anlatan B.T, 
çocuk olduğu için bu kişilerin 
gerçek yüzünü göremediğini 
vurguladı.

16 Temmuz 2013’te Ali’nin 
“piknik düzenleyeceklerini ve 
bazı arkadaşlarla kendisini ta-
nıştırmak istediğini” söylediği-
ni aktaran B.T, piknik yapma-
yı sevdiği için bu teklifi kabul 
ettiğini dile getirdi. B.T, 2 gün 
sonra ise 3 erkeğin de bulundu-
ğu bir aracın kendisini almaya 
geldiğini, onlarla Lice ilçesine 
doğru yola çıktıklarını kaydetti.

Kaçırıldıktan sonra terörist-
lere teslim edilmiş

B.T, Ali’nin Yolçatı mevki-
sinde “İşim çıktı” diyerek araç-
tan indiğini, daha sonra kırsal 
bir alanda 2 kadın PKK’lı terö-

ristin kendilerini karşıladığını 
görünce çok korktuğunu belirt-
ti. “Benimle beraber olan A.D. 
teröristlere, ‘Size vereceğimiz 
arkadaş budur’ diyerek beni on-
lara teslim etti. Çok korkmuş-
tum ve o an bir şey diyemedim. 
Çünkü beklemediğim bir du-
rum yaşanıyordu ve terörist-
lerin elinde silah vardı.” diyen 
B.T, ifadesinde şunları aktardı: 
“O an şoka girmiştim. Beni on-
lara teslim eden kişi ‘Biz daha 
sonra seni görmeye geleceğiz.’ 
diyerek oradan ayrıldı. Bu kadın 
teröristlerle 40 dakika yürüye-
rek, başka 2 kadın teröristin ya-
nına geldik. Bu örgüt üyeleriyle 
bir gece beraber kaldıktan son-
ra belirlenen bir noktaya geldik. 
Burada örgüte yeni katılan 5’i 
kadın 15 kişi olarak, 15 gün bo-
yunca teorik, askeri ve ideolojik 
eğitim aldık. Eğitimden sonra 
bizi 3 silahlı teröristle götür-
dükleri Irak’ın kuzeyindeki Zap 
bölgesine 25 günde ulaştık.”

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK 
TARAFINDAN EV 

HAPSİNE ALINMIŞ 
2018’de sağlık sorunları 

yaşadığını ve Suriye’ye gönde-
rildiğini kaydeden B.T, burada 
uzun süre tedavi gördüğünü, 
sürekli kaçmayı ve ailesini ka-
vuşmak istediğini, bunun için 
de planlar yapmaya başladığını 
söyledi. “Şubat ayında kaçma 
girişimim oldu. Irak sınırında 
örgütün bir birimi tarafından 
yakalandım. 18 gün boyunca 
ev hapsine alındım. Bu süreçte 
bana her gün soruşturma ya-
pıldı.” ifadelerini kullanan B.T, 
kırsal alandaki teröristlerle sa-
dece yerel halktan olan milisler 
ve örgüte eski katılım sağlayan 
teröristlerin ailelerinin gelerek 
görüşme yaptıklarını öne sürdü. 
B.T, “Yabancı teröristlerin yer 
aldığı ‘enternasyonal taburlar’ 
dediğimiz birimler YPG içeri-
sinde faaliyet gösterirdi. Yaban-
cı gazeteciler ve terör örgütü-
nü merak eden yabancılar da 
kamplara ve barınma alanlarına 
gelirdi.” diye konuştu. 
n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehirleri çirkinleşmiş, ruhsuzlaşmış, fiziki ve 
manevi olarak yıkıma uğramış bir medeniyetin öne çıkma ihtimali yoktur” dedi

‘Şehirleri çirkinleşmiş bir
medeniyet öne çıkamaz’
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversi-
tesi Rektörlük binasında düzenle-
nen “2. Uluslararası Sosyal Bilimler 
Kongresi”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dev-
leti ve şehri yaşatmanın yolunun 
insanı yaşatmaktan geçtiğini ifade 
eden bir medeniyetten söz ediyo-
ruz.” dedi.

“İstanbul başta olmak üzere 
kadim şehirlerimizin her biri ders 
almasını bilenler için birer okuldur, 
birer mekteptir.” diyen Erdoğan, 
şunları söyledi: “Sorumluluk üstlen-
diğimiz her yerde, hem gönülleri ve 
zihinleri hem de mekanı ve çevreyi 
ümran kılmanın gayreti içinde ol-
duk. Sözlerine, kongrenin ana tema-
sı olan “Şehirlerin Dili Programının” 
gerçekleştirilmesinde emeği geçen 
üniversitelerin, Türkiye Belediyeler 
Birliğinin, Türkiye Dil ve Edebiyat 
Derneğinin yöneticilerini tebrik ede-
rek başlayan Erdoğan, Avrupa’dan 
Asya’ya kadar geniş bir coğrafyadan 
bildirileriyle bu toplantıya katkı sağ-
layan bilim, edebiyat ve sanat insan-
larına şükranlarını sundu. 

Şehirlerin mekanla insanın bu-
luştuğu yerler olduğunu, medeni-
yetlerin de şehirlerde inşa edildiğini 
dile getiren Erdoğan, her medeniye-
tin kendi inanç, ahlak, sanat ve felse-
fe anlayışı çerçevesinde şehri tanım-
ladığını ve şekillendirdiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
sebeple şehirlerin içinde yaşayan-
ların kendi şeklini verdiği bir kaba 
benzetildiğine işaret ederek, şunları 
kaydetti: “Tarihe baktığımızda kimi 
şehirlerin içinde eğlence için insan-
ların katledildiği arenalarıyla öne 
çıktığını görüyoruz. Kimi şehirler 
‘cadı’ suçlamasıyla insanların yakıl-
dığı meydanlarıyla üne kavuşmuş-
tur. Kimi şehirler ise yüz binlerce 
canın telef edilerek yükseltildiği de-
vasa yapılarıyla tarihin sayfalarına 
kaydedilmiştir. Bizim medeniyeti-
miz ise ‘önce insan’ diyen bir ta-
savvurun eseri olarak inşa edilmiş-
lerdir. Yahya Kemal’e göre bizim 
devlet kurma ve askerlik dışında 
dünya ortalamasının fevkinde olan 
üç büyük sanatımız vardır. Bunlar 
mimari, şiir ve musikidir. ‘Hüner bir 
şehir bünyad etmektir/Reaya kalbin 
abad etmektir.’ Fatih bu mısralarıy-
la aslında bizim şehirlerimizin kuru-
luş amacını da ifade ediyor. Devleti 
ve şehri yaşatmanın yolunun insanı 
yaşatmaktan geçtiğini ifade eden 
bir medeniyetten söz ediyoruz. Fa-
rabi buna ‘Erdemli şehirler’ diyor. 
Camileriyle, medreseleriyle, kütüp-
haneleriyle, şifahaneleriyle anılan 
şehirleri inşa ve imar eden bir ec-
dadın torunlarıyız biz, biz farklıyız. 
Bizim öyle dediğim gibi arenalar 
vesaire. Bunla ilgili olarak da bazı 
dostlara öyle dedim, ‘Kapalı spor 
salonuna arena adını veriyorsunuz. 
Hiç düşünüyor muyuz bu ismi ve-
rirken?’ Ve bunların birçoğunun 
ismini böyle değiştirdik. Ne demek 
arena? Roma’yı biz arenalarıyla ta-
nıyoruz, ama bizim ecdadımız bu 
tür şeyler inşa etmedi.”

“KENDİNİ TANIMAK 
İSTEYEN KENTİNİ TANIMALI”
“Bunun için önce kendimizi ta-

nımamız gerekiyor” diyen Erdoğan, 
“Kendini tanıyan Rabbini de tanır” 
Hadis-i şerifini hatırlattı.

“Bir insan kendini nasıl tanı-
yabilir?” diye soran Erdoğan, şöyle 
konuştu: 

“Kent kelimesi şehir kelimesi 
kadar içimizi ısıtmasa da kafiyeli bir 
ifadeyle şöyle söyleyebiliriz, ‘Kendi-
ni tanımak isteyen kentini tanıma-
lı.’ Şehirlere ruh veren, o şehirlerle 
birlikte anılan insanlardır. Abide 
şahsiyetlerin diliyle şahsiyetlerin her 
biri kendi üslubunu geliştirir. ulu 
zatların gölgesi şehirlerin en güvenli 
limanlarıdır. Anadolu şehirlerinin 
tamamında bunu görebilirsiniz. Bu-
gün edep ve erkan üzerine kurulu 
bir Anadolu irfanından bahsediyor-
sak Kırşehirli Hacı Bektaş-ı Veli, An-
karalı Hacı Bayram-ı Veli, Kastamo-
nulu Şeyh Şaban-ı Veli büyüklerimiz 
sayesindedir.”

“Şehirleri çirkinleşmiş bir mede-
niyet öne çıkamaz”

Erdoğan, Bursa’nın önceden Ulu 
Cami, Yeşil, Emir Sultan, Emir Bu-
hari ve Somuncu Baba, Edirne’nin 
Selimiye, Urfa’nın Halilurrahman, 
Sinop’un Alaattin Camisi, Malat-
ya’nın Ulu Camisi, Diyarbakır’ın da 
Hazreti Süleyman Camisi olduğunu, 
buralara ruh veren abide zatların 
şehirlere damgalarını vurduğunu 
söyledi.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş 
Şehir kitabına anımsatan Erdoğan, 
yazarın Erzurum, Konya, Bursa, İs-
tanbul ve Ankara’nın yanında diğer 
şehirleri de yazmış olması duru-
munda dünya şehir monografileri 

arasında eşi bulunmayan beş şehir 
yerine en az 75 şehirlik hazinenin 
olacağını ifade etti.

Erdoğan, günümüzde de bilgisi, 
tecrübesi, mücadelesiyle her şehre 
farklı bir renk ve ahenk kazandıran 
şahsiyetlerin mutlaka olduğunu dile 
getirerek, Moğol saldırılarından bu 
yana medeniyetin kadim şehirleri-
nin sürekli saldırı altında kaldığını, 
büyük bir tahribat gördüğünü vur-
guladı. 

Son bir asırdır yaşanılan sıkıntı-
ların şehirlerin rengini ve ahengini 
epeyce soldurduğunu belirten Er-
doğan, “Şehirleri çirkinleşmiş, ruh-
suzlaşmış, fiziki ve manevi olarak 
yıkıma uğramış bir medeniyetin öne 
çıkma ihtimali yoktur. Elimizdeki 
binlerce yıllık medeniyet mirasının 
gücü sayesinde bu kayıpları kısa 
sürede telafi edebileceğimize ben 
yürekten inanıyorum. Nitekim son 
yıllarda ülkemizin her yerinde şe-
hircilik alanında çok ciddi bir hassa-
siyetinin gerçekleştiğini görmekten 
memnuniyet duyuyorum. Millet 
bahçelerine bu kadar iddialı girişimi-
zin sebebi buradan kaynaklanıyor. 
Hep söylüyoruz ya, betonlaşmaya 
karşı bir çıkış. İşte millet bahçeleri 
bu betonlaşmaya karşı bir çıkış ol-
duğu gibi bütün ailelerin, çocukların 
gerçekten yatıp yuvarlanabilecekleri 
yerler ve onların da bir köşesinde 
millet kıraathaneleri olsun ki oralar-
da da gelsinler kitaplarını, derslerini 
çalışsınlar istiyoruz. Bu bir çıkıştır. 
İnşallah bundan sonra çok daha bü-
yük bir yükselişe, değişime, ilerle-
meye şahit olacağız.” diye konuştu.

“ŞEHİR KÜLTÜRÜNÜ 
KORUMUŞ DEVLETLERİN 

ARASINDA YER ALACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir-
lerin ruhu ve ortak bir şuuru oldu-
ğunu en iyi milletin bileceğini ifade 
ederek, öyle bir şuur olmasaydı 
Antep’in Gaziantep, Maraş’ın Kah-
ramanmaraş, Urfa’nın Şanlıurfa ola-
mayacağını, aynı şekilde Samsun, 
Sivas, Erzurum ve Ankara’nın milli 
iradenin tecelli ettiği şehirler olarak 
tarihe geçememiş olacağını anlattı.

Her yıl Malazgirt’ten İznik’e ka-
dar Anadolu’nun dört bir yanında 
zafer ve kurtuluş şenlikleri yapıl-
masının da bununla ilgili olduğunu 
ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Madem temel sağlam, madem 
maya sağlam, öyleyse bunun üze-
rinde çok daha iyisini bu millet inşa 
edebilir. Şehirlerimize kendimize 
nasıl bakıyor, ihtimam gösteriyorsak 
öyle davranmalıyız. Asıl marifetin 
insanların kalbini, ruhunu, benliğini 
inşa edecek, onlara huzur verecek 
şehirler imar etmek olduğunu unut-
mamalıyız. Bu amaçla bir süredir 
marka şehirler diyoruz. Yaşanabilir 
şehirler diyoruz. Dikey mimari de-
ğil, yatay mimari diyoruz. Sebebi bu. 
Göğe değil toprağa yakın olmanın 
faziletini anlatıyoruz. Yaşanabilir 
şehirler, marka şehirler mutlaka 
kuracağız. ‘Bu dikey olursa kurulur.’ 
diye bir mantık yok. Yatay mimari-
nin oluşuyla da bunu inşa etmemiz 
mümkün. Hem medeniyetimizin 
izlerini koruyacak hem modern dö-
nemin şartlarına uyum sağlayacak 
hem de küreselleşen dünyada ‘Ben 
de varım.’ diyebilen şehirler kura-
cağız. Geleceğin dünyasında şehir-
lerini yenilerken şehir kültürünü, 
şuurunu ve ruhunu korumuş dev-
letlerin arasında yer alacağız. Bunun 
için önce kendi hazinemizi tüm un-
surlarıyla keşfedecek, sahiplenecek, 
hazmedeceğiz.”

Erdoğan, geçmişiyle gurur du-
yanların geleceği için çok daha bü-
yük hedefler belirleyen nesillerin 
yetişmesi anlamına geldiğini ifade 
ederek, eldeki imkanları, hedefler 
doğrultusunda en verimli, en etkin 
şekilde kullanarak önce ülkeyi 2023 
hedeflerine ulaştıracaklarını, ardın-
dan 2053 ve 2071 vizyonlarına doğ-
ru yürümeye devam edeceklerini 
aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasının sonunda Şehirlerin 
Dili programının düzenlenmesinde 
emeği geçenleri tebrik ederken, kat-
kı verenlere de teşekkür etti.
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Yenilenen kadrosu ve teknik 
ekibiyle 2019-2020 sezonuna giriş 
yapan Medipol Başakşehir, şimdiye 
kadar beklentilerin oldukça uzağında 
kaldı. Turuncu-lacivertliler, Süper 
Lig’de ve Avrupa kupalarında oyna-
dığı 7 resmi maçtan sadece 1 gali-
biyet çıkarabildi. Uzun yıllar takımın 
başında bulunan Abdullah Avcı’nın 
Beşiktaş’a gitmesinin ardından teknik 
direktörlük görevine Okan Buruk’u 
getiren ve ‘Yeni vizyon, aynı hedef’ 
sloganıyla 2019-2020 sezonuna giriş 
yapan Medipol Başakşehir, beklenti-
lerin oldukça uzağında kaldı. Şu ana 
kadar Süper Lig ve Avrupa kupala-
rında toplamda 7 maça çıkan turun-
cu-lacivertliler, sadece 1 galibiyet 
alabildi.

Başakşehir, yeni sezonun ilk res-
mi maçına Olympiakos karşısında 
çıktı. Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Tu-
ru’nda sahasında Yunan temsilcine 
1-0 yenilen turuncu-lacivertli ekip, 
rövanş müsabakasını da 2-0 kaybe-
dince yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde 

devam etmek zorunda kaldı.
LİGDE BEKLEDİĞİNİ BULAMADI
Özellikle son üç sezonda şam-

piyonluk yarışının içinde yer alan 
İstanbul temsilcisi, Süper Lig Cemil 
Usta sezonunun geride kalan ilk 4 
haftasında ise ortaya koyduğu per-
formansla hayal kırıklığı yaşattı. 4 
maçtan 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 
beraberlik çıkaran turuncu-lacivertli 
ekip, 2015-2016 sezonundan sonra 
en kötü lig başlangıcına imza attı. Ba-
şakşehir, söz konusu dönemin aynı 
periyodunda 3 puan toplayabilmişti. 
2016-2017’de 4’te 4 yaparak 12 pu-
anı hanesine yazdıran turuncu-laci-
vertliler, 2017-2018 ve 2018-2019’da 
da 4 karşılaşmanın 3’ünü kazanmayı 
bilmişti.

Geçtiğimiz sezon savunma hattın-
daki başarısıyla göz dolduran ve ligin 
ilk yarısında kalesinde sadece 8 gol 
görerek Avrupa’nın en az gol yiyen 
takımları arasında kendine yer bulan 
Medipol Başakşehir, Süper Lig’de şu 
ana kadar çıktığı 4 müsabakada ise 4 

gol atıp, ağlarında 7 gol gördü.
AVRUPA LİGİ’NE DE KÖTÜ BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi’ne veda et-
tikten sonra UEFA Avrupa Ligi’ne 
gruplardan katılmaya hak kazanan 
turuncu-lacivertliler, J Grubu’nda 
Roma, M.Gladbach ve Wolfsberger 
ile eşleşti. Gruptaki ilk maçında da 
İtalya deplasmanında Roma karşı-
sında çıkan Başakşehir, rakibine 4-0 
mağlup oldu.

2018-2019 sezonunda Avrupa Li-
gi’nde İngiltere’nin Burnley takımıyla 
eleme oynayan Başakşehir, Fatih 
Terim Stadı’nda 0-0 berabere kaldı-
ğı rakibine dış sahada 1-0 yenilince 
elenmişti.

Turuncu-lacivertli ekip, 2017-
2018’de sezona Şampiyonlar Ligi 
elemesiyle başlamış ve Club Bru-
gge’yi saf dışı bırakarak Sevilla ile 
play-off oynamıştı. İspanyol ekibine 
evinde 2-1 yenilen Başakşehir, dep-
lasmanda da 2-2 berabere kalınca 
Devler Ligi’ne veda etmişti.
n İHA

‘Konyaspor maçı 
ufak bir kazaydı’

Geçtiğimiz hafta sahasında Konyaspor’a mağlup olan Yukatel Denizlispor’da Isaac Sackey, Konyaspor
 maçının ufak bir kaza olduğunu belirterek, “Sonraki maçlarda elimizden geleni yapacağız” dedi. 

Yeşil-siyahlıların deneyimli oyuncusu Zeki Yavru ise kupa ve ligi başarılı bir şekilde götürmek istediklerini söyledi
Taraftarının önünde aldığı mağlubi-

yeti unutturmak isteyen Yukatel Deniz-
lispor’da mutlak hedef 3 puan. Kadro-
sunda sakat ve cezalı bulunmayan Ege 
temsilcisi, Kayseri’ye eksiksiz gidecek. 
Yeşil-siyahlı takımın başarılı oyuncu-
ları Zeki Yavru ve Isaac Sackey basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Deplasmanda oynamanın bir dezavan-
taj olmadığını söyleyen Zeki Yavru, 
“Futbolda artık içerisi de dışarısı da bir 
gibi. Büyük maçların haricinde tabi ki de 
çok büyük farklılıklar olmuyor diyebiliriz 
bütün takımlar için. Biz gittik Antalya’da 
Antalya’yı yendik. Konya geldi burada 
bizi yendi. Başka birisi gidip deplas-
manda ötekisini yeniyor. Takımlar için 
artık içerisi dışarısı fark etmiyor. Bunun 
bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. 
Kupa da başlıyor. Hafta içi, hafta sonu 
zor bir süreç ama bunu yeterince kaldı-
rabilecek bir ekibe sahibiz. O kaliteye 
sahip olduğumuzu düşünüyorum. Gen-
ci ile yaşlısı ile derin bir kadromuz var. 
İnşallah ikisini de iyi bir şekilde idare 
ederiz” şeklinde konuştu.

SACKEY: “KONYASPOR
 MAÇI UFAK BİR KAZAYDI”

Yeşil-siyahlı takımın ön liberosu 
Isaac Sackey ise, “Bildiğiniz gibi ilk üç 
maçımız istediğimiz gibi çok iyi geçmiş-
ti. Konya maçında açıkçası elimizden 
geleni yaparak bu seriyi devam ettirmek 
istiyorduk. Denedik, maalesef olmadı. 
Bundan sonraki maçlarda elimizden 
geleni yapmaya devam edeceğiz ve en 
iyisini çıkartmaya çalışacağız. Ufak bir 
kazaydı” diye konuştu.

“KENDİ PERFORMANSIMDAN 
MEMNUN DEĞİLİM”

Kendisini yeterli bulmadığını ifade 
eden Sackey, “5 aydır maçlardan uzak 

kaldım. Daha iyi olacağımdan eminim. 
Çünkü çalışarak bunu düzelteceğimi, 
daha iyi performans sergileyeceğimi 
düşünüyorum. Belki başkaları iyi bulur 
ama ben kendimi beğenmedim. Mem-
nun değilim kendi performansımdan. 
Bunu düzelteceğimi de biliyorum” 
ifadelerini kullandı. Geçen hafta kart 
cezası sebebi ile oynayamayan Thiago 

Lopez’in cezası sona ererken, eski takı-
mına karşı oynaması bekleniyor. Tek-
nik Direktör Yücel İldiz’in Kayserispor 
karşısında sahaya çıkması beklenen 11 
şu şekilde: “Stachowiak, Thiago Lopez, 
Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Mu-
rawski, Zeki Yavru, Aissaiti, Recep Ni-
yaz, Barrow, Rodellega.”
n İHA 

Fenerbahçe evinde 
14 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Malatyaspor 
hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor 
80 bin forma sattı

Süper Lig’in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü’nü 
ağırlayacak olan Fenerbahçe, Kadıköy’de oynadığı son 14 
maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu müsabakalardan 
8 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Süper 
Lig’in 5. haftasında yarın evinde MKE Ankaragücü ile kar-
şılaşacak. İki takım arasında oynanan 100 karşılaşmada 
63 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibine 10 kez mağlup 
oldu. 27 maçta ise eşitlik bozulmadı. Süper Lig’de 14 
maçtır sahasında kaybetmeyen Fenerbahçe, son mağlu-
biyetini Ankaragücü’ne karşı almıştı. Ankaragücü’ne geç-
tiğimiz sezon 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu maçın 
sonunda ise Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayır-
mıştı.  n İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Yeni 
Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı 
antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 
Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen ant-
renmana salonda core hareketleriyle başlandı. Antrenmanın 
Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki bölümünde ise UEFA 
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Club Brugge maçında tam 
süre alan oyuncular yenilenme koşusu yaptı. Diğer futbolcu-
lar koordinasyon çalışmasının ardından interval koşu gerçek-
leştirdi. İdmanın ana bölümünde hedefli dar alan oyunları 
üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma 
hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenman öncesi yar-
dımcı antrenör Levent Şahin ve sarı-kırmızılı futbolcu Martin 
Linnes’in de doğum günü kutlandı.  n İHA

İstikbal Mobilya Kayserispor Vefa Gecesi’nde 80 binin üze-
rinde forma satışı gerçekleştirildi. İstikbal Mobilya Kayse-
rispor’a maddi ve manevi destek vermek için Vefa Gecesi 
düzenlendi. Eski ve yeni yöneticilerin, taraftarların bürokrat-
ların, işadamlarının, futbolcuların katıldığı gecede 80 Bin 349 
forma satışı gerçekleştirildi. Kayseri Kadir Has Kongre Mer-
kezi’nde düzenlenen Vefa Gecesi’nde Kayseri Valisi Şehmus 
Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh 
Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, Kayserispor Başkanı 
Erol Bedir ve yöneticiler, teknik direktör Hikmet Karaman ve 
futbolcular, daha çok forma satışı ve SMS atılması için des-
tek istedi. Yaklaşık 3 saat süren canlı yayında Kayserili işa-
damları, bürokratlar, milletvekilleri, eski ve yeni yöneticiler 
forma aldı. Tanesi 100 TL’den 80 bin 349 forma satılırken, 
adeti 10 TL’den olmak üzere 10 bin 174 SMS atıldı.   n İHA

Beşiktaş’ın savunması hayal kırıklığı
Süper Lig’e kötü başlayan Beşik-

taş, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk maçın-
da da büyük hayal kırıklığı yaşadı. 
Süper Lig’de ilk 4 haftada birer gali-
biyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyetle 
son 15 sezonun en kötü başlangıcını 
yapan siyah-beyazlı takım, UEFA Av-
rupa Ligi’ndeki ilk maçından da iste-
diği sonucu çıkaramadı. K Grubu’nda 
deplasmanda Slovakya’nın Slovan 
Bratislava takımına konuk olan Be-
şiktaş, 1-0 geri düştüğü maçta 2-1 
üstünlüğü yakalasa da sonrasında 
kalesinde gördüğü 3 gole engel ola-
madı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. 
Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa 
Ligi’nde istediği sonuçları alamayan 
Beşiktaş’ta savunma performansı 
kötü gidişte başrolü oynadı. Bu se-
zon çıktığı 5 resmi maçta 11 gol yi-
yen siyah-beyazlılar, sadece 1 maçta 
kalesini gole kapatabildi.

SON 3 DEPLASMAN
 MAÇINDA 10 GOL

Beşiktaş, bu sezon dış sahada 
çıktığı son 3 resmi maçta 10 gol yedi. 
Süper Lig’de rakip sahada oynadığı 
Demir Grup Sivasspor ve Gazişehir 
Gaziantep müsabakalarında üçer gol 
yiyen siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa 
Ligi’ndeki Slovan Bratislava karşı-
laşmasında da 4 gole engel olamadı. 
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Li-
gi’nde grup aşaması ve sonrasındaki 
turlarda çıktığı son 14 maçta kalesini 
gole kapatamadı. Beşiktaş, 2015-
2016 sezonunda deplasmanda 3-1 
kaybettiği Sporting Lizbon müsaba-
kasında sonra gruplar ve üst turlarda 
yaptığı maçlarda 25 gol yedi.

AVCI SİSTEMİ OTURTAMADI
Medipol Başakşehir’de yaptırdığı 

iyi savunmayla dikkati çeken teknik 
direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş’ı he-
nüz istediği seviyeye çıkaramamanın 
sıkıntısını yaşıyor. Turuncu-lacivertli 
ekip, Avcı’nın 2. döneminde Süper 
Lig’de 170, Avrupa kupalarında ise 

18 maça çıktı. Medipol Başakşehir, 
söz konusu süreçte kalesinde gördü-
ğü gol bakımından ligde 0,88, Avru-
pa kupalarında ise 1,4 ortalamayla 
mücadele etti. 

Avcı yönetimindeki Beşiktaş ise 
ligde 4, Avrupa’da ise 1 karşılaşma-
ya çıktı. Ligde maç başına 1,75 gol 
yiyen siyah-beyazlılar, Avrupa’daki 
tek müsabakada 4 gole engel ola-

madı. Beşiktaş, Süper Lig’de geçen 
sezondan bu yana son 12 müsaba-
kanın sadece 1’inde kalesini gole 
kapatabildi. Siyah-beyazlılar, geçen 
sezonun 26. haftasında 1-0 kazandığı 
Göztepe mücadelesinden sonra ligde 
oynadığı 12 maçın 11’inde gol yedi. 
Beşiktaş, bu süreçte kalesindeki 19 
gole engel olamadı.  
n AA

Medipol Başakşehir, 7 resmi maçta 1 galibiyet aldı
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Yavru Kartal’da 
hedef 3 puan!

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, ligin 4.hafta maçında bugün Başkent Akademi ile karşı karşıya 
gelecek. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz sahasında oynanacak olan mücadele saat 15.30’da başlayacak 

ve Lütfullah Aslan tarafından yönetilecek
Ligde oynadığı üç maç sonunda 

3 puan ile 13.sırada yer alan TFF 2. 
Lig Beyaz Grup temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor, kendi evindeki ikinci ligde ise 
4.maçına çıkıyor. Yavru Kartal, bugün 
kendi sahasında Başkent Akademi 
ile karşı karşıya gelecek. 15.30’da 
başlayacak olan müsabaka Selçuk 
Üniversitesi 15 Temmuz sahasında 
oynanacak ve Lütfullah Aslan tarafın-
dan yönetilecek. Aslan’ın yardımcılık-
larını Selman Timur, Eren Özçelik ve 
Mehmet Şükrü Közcü yapacak. 1922 
Konyaspor’da Başkent maçı önce-
sinde açıklamalarda bulunan Kulüp 
Başkanı Ramazan Özbek, Konyalı fut-
bolseverleri zorlu karşılaşmaya davet 
etti.

KONYASPOR’DA HEDEF
 MUTLAK 3 PUAN

Lige istediği gibi başlayamayan 
ancak iç sahada oynadığı ve 2-1 ka-
zandığı Gümüşhanespor maçı ile 
morallenen 1922 Konyaspor, dep-
lasmanda Pendikspor’a yenilmesine 
rağmen oynadığı futbolla umut ver-
mişti. 3 puanı bulunan ve 13.sırada 
yer alan yeşil beyazlı takım, iç sa-
hada oynayacağı bu karşılaşmayı da 
kazanarak üst sıralarda kendine yer 
bulmak istiyor. Başkent Akademi ile 
oynanacak olan zorlu maça Teknik 
Direktör Abdurrahman Baysangur’un 
geçtiğimiz haftaya sahaya sürdüğü ilk 
11 ile çıkması bekleniyor. 

RAKİP YENİLGİ ALMADI HENÜZ
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan 

temsilcimiz 1922 Konyaspor’un bu-
gün evinde konuk edeceği rakibi Baş-
kent Akademi lige iyi başladı. İlk hafta 
kendi evinde transfer yasağı bulunan 
ve 6 puanı silinen Şanlıurfaspor’u 2-0 
yenerek başlayan Ankara ekibi, 2.haf-
ta deplasmanda Sarıyer ile 3.hafta 
ise kendi evinde ligin güçlü ekiple-

rinden Yılport Samsunspor ile bera-
bere kaldı. Toplamda 5 puana ulaşan 
Başkent Akademi 3.haftayı 7.sırada 
tamamladı. Temsilcimizin Başkent 
Akademi ile oynayacağı karşılaşma-
da en büyük avantajı taraftar desteği 
olacak. Gümüşhanespor ile oynanan 
maçta 90 dakika verdiği destekle alı-
nan 3 puanda pay sahibi olan taraftar 
bugün de tribündeki yerini alacak.

BAŞKAN ÖZBEK’TEN ÇAĞRI
1922 Konyaspor Kulüp Başkanı 

Ramazan Özbek, bugün oynanacak 
olan Başkent Akademi karşılaşması 
ile ilgili değerlendirmelerde bulun-
du. Bu maçta taraftar desteğinin çok 
önemli olduğuna dikkat çeken Özbek, 
“Başkent Akademi maçının zor ge-
çeceğini hepimiz biliyoruz. Daha çok 
mücadele edenin avantajlı olacağı 

bir maç. Kazanmamız halinde de çok 
önemli bir eşiği atlayacağız. İlk haf-
taya nazaran oyun kalitesi anlamında 
daha iyi bir durumdayız. Taraftarları-
mızın desteği ile daha etkili bir 1922 
Konyaspor izleyeceğimizi yinelemek 
istiyorum ve bu kritik maç öncesi 
Konya halkından destek istiyoruz” ifa-
delerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Başkan Çiğdem, şampiyon 
tekvandocuları ödüllendirdi

Bölgesel Amatör Ligi’nde 
yeni sezon heyecanı başlıyor

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet 
Çiğdem, Sivas’ta yapılan Türkiye Minikler Tekvando 
Şampiyonasında kilolarında derece elde eden Hüyüklü 
tekvandocuları ödüllendirdi. Hüyük Belediye Başkanı 
Mehmet Çiğdem, Sivas’ta sona eren tekvando şampi-
yonasında Hüyük ilçesini başarıyla temsil ederek 57 
kilo minikler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan 
Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Ecem Meyra Erduran 
ile +57 kiloda Türkiye ikincilik derecesi elde eden, aynı 
okulda öğrenim gören Hüseyin Efe Çakır ve antrenörle-
ri Celal Keleş’i makamında kabul etti. Başarılarından 
ötürü minik sporcuları kutlayan ve bu isimlerin ilçenin 
gururu olduğunu belirten Başkan Çiğdem, başarılarının 
devamını diledi. Çiğdem, her iki sporcuyu da cumhuri-
yet altını ile ödüllendirdi. Antrenör Celal Keleş’e ise el 
işçiliği ile yapılan bir çini vazo hediye etti.    n İHA

Üç Konya ekibinin mücadele ettiği Bölgesel Amatör 
Ligi 7. Grup’ta yeni sezon heyecanı yarın oynanacak 
olan maçlar ile başlayacak. Ligde Akşehirspor, Ereğ-
lispor ve Sarayönü Belediyespor şampiyonluk müca-
delesi verecek. Ligin 1.haftası Konya derbisine sahne 
olacak. Sarayönü Belediyespor kendi sahasında Ereğ-
lispor’u konuk edecek ve bu maç Sarayönü İlçe Stadı’n-
da saat 15.00’te başlayacak. Aynı saatte bir diğer Kon-
ya ekibi Akşehirspor ise Isparta 32 Spor’u ağırlayacak. 
Bu karşılaşma Akşehir Nasrettin Hoca Stadı’nda oyna-
nacak. Ligde şampiyonluk hedefleyen Konya ekipleri 
iyi başlangıç yapmak istiyor.   n SPOR SERVİSİ

Spor yapan vatandaşlar karakolluk oldu
Konya’da, her sabah mahalle-

lerindeki parkta, müzik eşliğinde 
sabah sporu yapan 15 arkadaş, 
aynı parkta yürüyüş yapan kadı-
nın, müzik eşliğinde spor yaparak 
rahatsızlık verdikleri yönündeki 
şikayeti üzerine karakolluk oldu. 
S.B. adlı kadının yaptığı şikayet 
üzerine ifadeleri alınan grupta yer 
alan emekli öğretmen Erol Yayla, 
‘’Cep telefonuna bağladığımız kü-
çük hoparlör sayesinde müzik eşli-
ğinde egzersiz yapıyoruz. Bir kadın 
arkadaşımızın, polise ve CİMER’e 
şikayeti üzerine son günlerde, sü-
rekli polis geliyor. 15 kişi karako-
la gidip, ifade verdik. Neredeyse 
hakkımızda ‘Kabahatler Kanunu’na 
göre para cezası uygulayacaklar-
dı’’ dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor 
Genel Müdürlüğü, 2012 yılında, 
spor kültürünün yaygınlaştırılma-

sı, halkın sağlıklı ve bilinçli spor 
yapabilmesi için ‘Koşabiliyorken 
Koş’ projesini hayata geçirdi.  Pro-
je kapsamında o tarihten itibaren 
Konya’da da çok sayıda vatandaş, 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürlüğü eğitmenleri eşliğinde, 
kentteki parklarda spor yapmaya 
başladı. Meram ilçesindeki Evliye 
Çelebi Parkı’nda sabah sporu ya-
panlar arasında bulunan 15 kişilik 
arkadaş grubu ise egzersiz yapar-
ken müzik dinledikleri nedeniyle 
polis ifade vermek zorunda kaldı.

Aynı parkta yürüyüş yapan S.B. 
adlı kadın, grubu ‘toplu halde mü-
zik eşliğinde spor yaparak rahatsız-
lık verdikleri’ gerekçesiyle polise 
ve CİMER’e şikayet etti. Polis de 
gruptaki 15 kişinin ifadesini aldı. 

SPORCULAR İFADE VERDİ
İfade verenler arasında bu-

lunan Erol Yayla, Evliya Çelebi 

Parkı’nın halka açık ve herkesin 
spor yapabileceği alan olduğunu 
anlatarak, aynı yerde 5 yıldır spor 
yaptığını ifade etti. Yayla, S.B. adlı 
kadının şikayeti üzerine polislerin 
parka gelip, haklarında şikayet 

olduğunu bildirerek kendilerini 
ifadeye çağırdığını bildirdi. Yay-
la, şunları söyledi: ‘’Beş yıldır bu 
alanda spor yapıyoruz. Hiç kimseyi 
rahatsız edici davranışta bulunma-
dık.  Hava aydınlanmadan gelip, 

1,5 saat spor yapıyoruz. Koşu ve 
yürüyüşün ardından da gönüllü 
beden eğitim öğretmenimiz ön-
cülüğünde egzersiz yapıyoruz. Bir 
cep telefonuna bağladığımız küçük 
hoparlör sayesinde egzersizi müzik 
eşliğinde yapıp, dağlıyoruz. Arka-
daşlarımızın hepsi sağlık için spor 
yapmaya geliyor. Bir kadın, burada 
huzursuzluk çıktığı, gürültü yapıldı-
ğı, sesten, gürültüden ve yapılan 
spordan rahatsız olduğu, sporu 
burada yapmamamız gerektiği yö-
nünde polis ile CİMER’e şikayette 
bulunmuş. Şikayet üzerine son 
günlerde her gün parka polis gelip, 
hakkımızda şikayet olduğunu söy-
lüyor. Bizim videolarımızı çekti. Si-
vil polisler geldi. Zabıta bile geldi. 
Şikayet nedeniyle 15 kişi karakola 
gidip, ifade verdik. Hakkımızda 
neredeyse ‘Kabahatler Kanunu’na 
göre para cezası uygulayacaklar-

dı. İtiraz ettik.  Hakkımızda ne gibi 
işlem yapılacak bilmiyoruz. Halen 
sabahları parka polis geliyor.’’

‘SUÇ UNSURU BULUNMADI’ 
İfade verenlerden iş adamı 

Mesut Köfe de grubun öğretmen, 
asker, doktor, sanayici, iş adamı 
ve emeklilerden oluştuğunu belir-
terek, şöyle konuştu: ‘’Spor yaptı-
ğımız arkadaşlarımızın çoğunu 20 
yıldır ailece tanıyoruz. Çoğunluğu 
eşiyle geliyor. Şimdiye kadar şika-
yet olmadı. 

Fakat bir kadın, 2 ay önce par-
ka spor için gelmeye başladı. O 
şikayet etti. Polisler geldi. Video-
larımızı çekti. Mehter marşı veya 
değişik müzikler eşliğinde egzer-
siz yapıyoruz. Kaç defa polis geldi 
ama suç unsuru bulamadılar. Şika-
yet olduğu için mecburen karakola 
gittik.’’
n DHA

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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PUAN DURUMU

Görme Engelliler Spor 
Kulübü’nden Ersöz’e ziyaret 

Bilardoda Konya şampiyonu 
Mehmet Peksemerci oldu

Konya Gençlik ve Spor İl Müdür-
lüğü Bilardo İl Temsilciliği faaliyet 
takviminde yer alan 3 Bant Bilardo İl 
Birinciliği Müsabakaları 09-16 Eylül 
2019 tarihleri arasında yapıldı. Meh-
met Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nde 
yer alan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
Bilardo Salonu’nda 78 lisanslı sporcu-
nun katılımıyla yapılan 3 Bant Bilardo 
İl Birinciliği müsabakalarında turnuva-

nın birinci ve ikinci turları 3’lü grup son 
16 sporcunun ise eleme usulü oynanır-
ken 1’inci Mehmet Peksemerci, 2’nci 
Ali Kıyak, 3’üncü ise Serdal Semen 
oldu. Müsabakalar sonunda dereceye 
giren sporcular 01-13 Ekim tarihleri 
arasında Ankara’da gerçekleşecek 
olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyo-
nası’nda Konya’yı temsil edecek. 
n  SPOR SERVİSİ

Türkiye Görme Engelliler 4. Ligi’ne 
yükselen Konya Görme Engelliler Spor 
Kulübü, Konya Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü Ömer Ersöz’ü ziyaret etti. Türkiye 
Görme Engelliler Spor Federasyonu 
tarafından 31 Ağustos - 04 Eylül 2019 
tarihleri arasında Konya’da düzenlenen 
Yükselme Grup Müsabakalarını 3’üncü-
lükle tamamlayarak 4. Lig’e yükselen 
Konya Görme Engelliler Spor Kulübü 
ve Görme Engelliler İl Temsilcisi Mus-

tafa Kandemir, Konya Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret ederek 
desteklerinden dolayı teşekkür etti. 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz, 20 ilden 30 takımın mücadele 
ettiği Yükselme Grup Müsabakalarını 
3’üncülükle tamamlayarak 4. Lig’e 
yükselen Konya Görme Engelliler Spor 
Kulübü’nü tebrik ederek, başarılarının 
devamını diledi.
n  SPOR SERVİSİ



Aykut Kocaman: Utanç vericiydi, özür dilerim
Konyaspor’un Göztepe’ye 1-0 yenildiği maçın ar-

dından Teknik Direktör Aykut Kocaman açıklamalar-
da bulundu. Oynanan oyunun utanç verici olduğunu 
ifade eden tecrübeli teknik adam, Konyaspor cami-
asından özür diledi. Konyaspor Teknik Direktörü Ko-
caman, “Kırılma anı olmadı. 1. dakikadan, 50. da-
kikadaki kırmızı karta kadar Göztepe’nin isteği, bizi 
sindirdi. Maçı bizim tarafa çevirecek kırılma anı ol-
madı. Göztepe’yi tebrik ederim. Biz hala Denizlispor 
maçındaydık. ‘Göztepe’yi nasılsa yeneriz’ hali vardı. 
Özellikle rakibin 10 kişi kalmasından sonra oynadı-
ğımız oyun utanç vericiydi. Konyaspor camiasından 
özür diliyorum. 11’e 11 durumda oyunun karşılığı 
vardı ama 10 kişi kalınca ne yaptığımızı bilmiyorduk. 
1 puan alsaydık, sevindirici olur muydu? Hak edilmiş 
bir puan olmazdı. Şahsım ve beraber olduğum oyun-
cu grubu adına utanç vericiydi. Hafta içi dinlendikten 
sonra konuşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. 
Sahada ne yaptığını bilmeyen bir takım olduğunu 
belirten Kocaman, “Lafı evirip çevirmeden doğ-

rusunu söyleyeyim ki ilk dakikadan itibaren maç 
Göztepe’nin hakkıydı. Oyunun hiçbir anında maça 
ortak olacakmış, çevirebilecekmiş düşüncesine gi-
remedik. İhtiyacına göre oynayan takım Göztepe’y-
di. Geçen hafta deplasmanda kazanmanın verdiği 
rehavete götüren halimiz Göztepe’nin çok isteyen 
direnciyle karşılaştı. Serkan’ın kurtarışları bizi oyun 
içinde tuttu. Kırmızı kart olayı bize Allah’ın lütfuydu. 
Bu ligde defalarca yüzlerce maça çıktım. Bu gece 
beni hiç mutlu etmedi. Daha yüzlerce mağlubiyet 
alacağız ama bugün utanç vericiydik. Beto en rahat 
maçlarından birini oynadı. Ne yaptığını bilmeyen, 
sadece sahada bir şekilde topu dolaştırmaya çalı-
şan bir takım halindeydik. Hem takımım hem benim 
adıma utanç vericiydi. Skor olarak bundan çok ağır 
mağlubiyetler aldık ama bu hepsinden ağırdı. Tüm 
Konyasporlulardan özür dilerim” şeklinde görüş bil-
dirdi.

TUNA: MÜCADELEMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK
Süper Lig’de Göztepe’nin sahasında İttifak 

Holding Konyaspor’u tek golle yenerek sezonun ilk 
galibiyetini aldığı karşılaşmanın ardından konuşan 
Teknik Direktör Tamer Tuna, performanslarının kar-
şılığını aldıklarını söyledi. Göztepe Teknik Direktörü 
Tamer Tuna, takımının İttifak Holding Konyaspor’u 
yenerek sezonun ilk galibiyetini aldığı maçın ar-
dından açıklamalarda bulundu. Tuna, “4 maçtır 
gol atamadan kazanamamak bizim için üzücüydü. 
Tablonun getirdiği baskıyı olumluya çevirmenin 
peşindeydik. Bugün bunları gerçekleştirdik. Penaltı 
olmasa bu kadar pozisyona rağmen belki yine ol-
mayacaktı. Ancak mücadelemizin karşılığını aldık. 
Galibiyetimiz 4 maç kazanamazken bile kimseden 
olumsuz yorum yapmayan ve hep destekleyen cami-
amıza armağan olsun. Oyuncularım 5 maçın 3’ünde 
gol yemedi. Takım disiplininin en önemli karşılığı 
da buydu. İyi başlamadık ama iyi devam etmek 
istiyorduk. Lig uzun bir maraton ve geride 29 hafta 
kaldı. Bugün daha da iyilerini yapabileceğimizi gös-
terdik” dedi.  n SPOR SERVİSİ/İHA

Geçen hafta Denizlispor galibiyeti ile morallenen Konyaspor, İzmir deplasmanında tam 
anlamıyla çöktü. İlk yarıda Serkan’ın kurtarışları ile ayakta kalabilen Anadolu Kartalı, ikinci 

yarıda rakibi 10 kişi kalmasına rağmen varlık gösteremedi. Bununla da yetinmeyen Konyaspor, 
ligde golü olmayan rakibine anlamsız bir penaltı hediye ederek adeta maçı rakibine verdi

İnanılmaz!
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında 

İttifak Holding Konyaspor, deplasman-
da Göztepe ile karşılaştı. Yeşil Beyazlı-
lar karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Maça kötü 
başlayan Anadolu Kartalı, rakibinin ola-
ğanüstü baskısına direnmekte zorlandı. 
Birçok pozisyon bulan Göztepe’ye geçit 
vermeyen kaleci Serkan Kırıntılı oldu. 
İlk yarı golsüz tamamlanırken ikinci 
yarının başında Göztepe’de Poko’nun 
kırmızı kart görmesi ile Konyaspor 
umutlandı. Ancak rakibi 1 kişi eksik 
oynamasında rağmen Konyaspor’un et-
kisiz oyununda hiçbir değişiklik yaşan-
madı. Üstüne Amir ile başlayan Anicic 
ile devam eden hatalar zinciri ile rakibi-
ne penaltı hediye eden Anadolu Kartalı, 
adeta karşılaşmayı elleriyle rakibine 
teslim etti. Maçın son bölümünde de et-
kisiz performansını sürdüren Konyaspor 
bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Serdar Gürler’in sağ ka-

nattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki 
Poko’nun şutunda kaleci Serkan Kırıntı-
lı meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı. 
12. dakikada kaleci Serkan Kırıntı-
lı’nın kısa düşen pasında topu alan 
Jerome, meşin yuvarlağı Mossoro’ya 
aktardı. Mossoro’nun kaleye gönder-
mek istediği top savunma oyuncula-
rından Serdar Gürler’e kadar geldi, 
bu oyuncunun şutunda Ali Turan son 
anda meşin yuvarlağı kornere attı. 
17. dakikada Soner Aydoğdu’nun 
sol kanattan ceza alanına yaptı-
ğı ortada Serdar Gürler’in kafa vu-
ruşuyla kaleye göndermek istediği 
topu Serkan Kırıntılı uzaklaştırdı.   
36. dakikada sol kanattan Berkan’ın 
yaptığı ortada ceza alanı içinde-
ki Soner Aydoğdu’nun tamamla-
mak istediği topu kaleci Serkan Kı-
rıntılı yerinde müdahaleyle önledi. 
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 
golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI
Müsabakanın 49. dakikasında orta 

alanda Marko Jevtovic’e yaptığı fau-
lun ardından Göztepeli Andre Poko 
sarı kartla cezalandırıldı. 

Daha sonra VAR’dan ge-

len uyarı üzerine pozisyonu iz-
leyen hakem Özgür Yankaya Po-
ko’ya direkt kırmızı kart gösterdi. 
66. dakikada ceza sahası dışı sol 
çapraz pozisyonda kazanılan ser-
best vuruşu kullanan Serdar Gür-
ler’in şutunda top üstten dışarı çıktı. 

74. dakikada Berkan Emir’in sol kanat-
tan kullandığı serbest vuruş sırasında 
ceza alanı içinde Anicic’in Halil Akbu-
nar’a müdahalesinin ardından hakem 
Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. 
76. dakikada atışı kullanan Alpaslan 
Öztürk, topu filelere gönderdi: 1-0. 

87. dakikada kaleyi karşıdan gören 
pozisyonda kazanılan serbest vu-
ruşu kullanan Hadziahmetovic’in 
şutunda top kaleci Beto’da kaldı. 
Müsabaka, Göztepe’nin 1-0 üstünlü-
ğüyle tamamlandı. 
n AA/SPOR SERVİSİ

Konyaspor taraftarı 
maça geç alındı

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un 
Göztepe ile oynadığı karşılaşmada Konyasporlu futbolse-
verler de kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu. 
Yaklaşık 500 Konyaspor taraftarı maç boyunca takımına 
destek olmasına rağmen karşılaşmanın kaybedilmesine 
engel olamadı. Öte yandan yeşil beyazlı taraftarlar İz-
mir’de karşılaşmaya geç alındı. Maç öncesi şehir girişin-
de bekletilen Konyasporlu taraftarlar stadyuma yaklaşık 
30.dakikada girebildi. Konyasporlu futbolseverler stad-
yuma girdiği andan itibaren takımına verdiği destek ile 
takdir topladı. n SPOR SERVİSİ

Hatalar silsilesi 
gole neden oldu

Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’un deplasmanda 
Göztepe ile oynadığı maçta üst üste yapılan hatalar gole 
neden oldu. İlk yarıda birçok pozisyondan yararlanama-
yan ev sahibi takım, ikinci yarıda ender geliştirdiği ataklar 
sonunda penaltı kazandı. İkinci yarıda oyuna dahil olan 
Amir Hadziahmetovic, 65.dakikada ceza sahası önünde 
Mossoru’yu düşürdü. Duran topta ceza sahası içinde 
Konyaspor’un dev oyuncusu Marin Anicic, 1.70 boyunda-
ki Halil Akbunar’ı düşürerek penaltıya sebep oldu. Gerek-
siz pozisyonlarda yapılan fauller Konyaspor’un sahadan 
1-0 yenik ayrılmasına neden oldu. n SPOR SERVİSİ

RPS

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu 
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet 
Metin, Abdullah Bora Özkara 
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan 
Öztürk, Titi, Berkan Emir, Serdar Gürler 
(Dk. 81 Reis), Poko, Soner Aydoğdu, 
Napoleoni (Dk. 54 Castro), Mossoro, 
Jerome (Dk. 74 Halil Akbunar) 
İttifak Holding Konyaspor: Serkan 
Kırıntılı, Skubic (Dk. 71 Mücahit Can 
Akçay), Ali Turan (Dk. 86 Daci), Anicic, 
Alper Uludağ, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic 
(Dk. 62 Hadziahmetovic), Jonsson, Miya, 
Milosevic, Bajic 
Gol: Dk. 76 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan) 
(Göztepe) 
Kırmızı kart: Dk. 50 Poko (Göztepe) 
Sarı kartlar: Dk. 73 Miya, Dk. 74 
Hadziahmetovic, Dk. 75 Anicic (İttifak 
Holding Konyaspor), Dk. 90+1 Beto 
(Göztepe)

1-0

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.A. ALANYASPOR 4 4 0 0 11 4 7 12
2.Ç. RİZESPOR 4 2 2 0 4 2 2 8
3.FENERBAHÇE 4 2 1 1 9 5 4 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.İ. H. KONYASPOR 5 1 3 1 4 4 0 6
10.D. G. 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.GÖZTEPE 5 1 2 2 1 4 -3 5
14.BEŞİKTAŞ 4 1 1 2 6 7 -1 4
15.M. BAŞAKŞEHİR FK 4 1 1 2 4 7 -3 4
16.İ. M. KAYSERİSPOR 4 0 2 2 5 7 -2 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 
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Konyaspor bu sezon ilk kez kaybetti

Süper Lig’in 5. haftasında konuk etti-
ği temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’u 
1-0 mağlup eden Göztepe, ilk golünü 
attığı haftada ilk galibiyetine imza attı. 
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oy-
nanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz 
eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının ba-
şında Andre Poko’nun kırmızı kart gör-
düğü Göztepe, 76. dakikada Alpaslan 
Öztürk’ün penaltı vuruşundan bulduğu 
golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmadan 1-0 
galip ayrılan Göztepe, ilk golünü bul-

duğu ligde ilk galibiyetine 5. haftada 
ulaştı. Ligde 5 puana ulaşan sarı-kırmı-
zılı ekibin gol atmasıyla Süper Lig’de 
gol sevinci yaşamayan ekip kalmadı. 
İlk 4 haftada yenilgisi bulunmayan İttifak 
Holding Konyaspor ise ilk kez sahadan 
puansız ayrıldı ve haftayı 6 puanla ta-
mamladı. Ligde Aytemiz Alanyaspor, 
Çaykur Rizespor ve Trabzonspor yoluna 
namağlup devam ediyor.anan gol sorunu 
açısından adeta ilaç oldu.
 n SPOR SERVİSİ

Aykut Kocaman kadroyu bozmadı

Süper Lig’in 5. haftasında deplas-
manda Göztepe’ye 1-0 mağlup olan 
Konyaspor, sahaya geçen hafta Deniz-
lispor’u mağlup eden kadro ile çıktı. Kad-
royu bozmayan Aykut Kocaman oyuncu-
larından istediği performansı alamadı. 
Karşılaşmaya Serkan, Skubic, Ali Turan, 
Anicic, Alper, Jevtovic, Jens Jonsson, 
Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic 11’i 

ile başlayan Konyaspor’da daha sonra 
oyuna Amir Hadziahmetovic, Erdon 
Daci ve Mücahit Can Akçay dahil oldu. 
Kazanmak için bütün kozlarını oyna-
yan Aykut Kocaman hem sahaya çıkan 
kadrodan hem de oyuna sonradan dahil 
olan oyunculardan beklediği verimi ala-
madı.
 n SPOR SERVİSİ


