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Meşhur Çumra  
kavununa 
yoğun ilgi
n HABERİ SAYFA 4’TE

Alkollü sürücü 
kaza anını
yayınlamış
n HABERİ SAYFA 6’DA

Kaymakam 
Yamlı’dan
Selçuklu’ya övgü
n HABERİ SAYFA 9’DA

Okullarda ilk ders 
zili bugün çalıyor

Konya genelindeki ilk ve orta dereceli 2 bin 723 okul ve 
eğitim kurumunda 452 bin 210 öğrenci için ders zili bugün 

çalıyor. İl Milli Eğitim Müdürü, yeni dönemin eğitim camiası-
na hayırlar getirmesini diledi.

 n SAYFA 7’DE

Okul alışverişinde
son gün yoğunluğu

Öğrenciler yaz tatilini geride bırakıp okula gitmeye hazır-
lanırken, velileri ise alıveriş telaşı sardı. Okul alışverişini 
son güne bırakanlar mağazalara akın etti. Okul kıyafeti ve 

kırtasiye ürünleri satan mağazalar dolup taştı.
 n SAYFA 12’DE

Roket yarışları 
nefes kesti

Tüm dinamikler
harekete geçecek

Tuzgölü’nde düzenlenen 
Teknofest Roket Yarışması 
nefes kesti. Lise ve üniversite 
öğrencilerinin ürettiği roketler, 
Tuz Gölü’nden gökyüzüne 
fırlatıldı.
n HABERİ SAYFA  11’DE

Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Yönetim Kurulu tanışma ve 
kaynaşma toplantısı gerçek-
leştirildi. Başkan Hasan Kılca, 
amaçlarının Karatay’ın tüm 
dinamikleriyle birlikte hareket 
ederek, çok seslilik oluşturmak 
olduğunu söyledi.
n HABERİ SAYFA  9’DA

İstihdam için 
işyerleri önemli

Esnaf gülerse 
Meram güler

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü tarafından 2.İş Kulü-
bü ve İnsan Kaynakları Platfor-
mu buluşması gerçekleştirildi. 
Konya İş-Kur Müdürü Emrah 
Keleş, “İstihdam için işyerleri 
olmazsa olmazımızdır” dedi.
 n HABERİ SAYFA  4’TE

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Konya Çalışan 
Gençlik Platformunun orga-
nizasyonuyla Meram Sanayi 
esnaflarıyla bir araya geldi. 
Esnafın sıkıntılarını dinleyen 
Kavuş, “Esnafın yüzü gülerse, 
Meram’ın da yüzü güler” dedi.
n HABERİ SAYFA  9’DA

GİBA, FUARDA 
İLGİ ODAĞI OLDU

GELENEKSEL YEMEKLER
FESTİVALDE TANITILDI

Giba, CNR Food İstanbul Fuarı’nda 

Gastronomi Festivali yapıldı 

Şekerleme ve çikolata sektöründe faaliyet gösteren Giba 
Şekerleme, Gıda, ambalaj ve ev dışı tüketim sektörlerini bir 
araya getiren CNR Food İstanbul fuarına katılım sağladı. 
Gerçekleştiren fuarda Giba standı yoğun ilgi gördü.

Gazyağcı Furun Kebapçısı Konya’nın ve Konya yöresel 
lezzetlerinin tanıtımına katkı sağlamak adına önemli bir 
projeye imza attı ve Konya yemeklerini tanıttı. İlk kez 
gerçekleştirilen Gastronomi Festivali’ne birçok uzman 
ve şef katıldı.

n HABERİ SAYFA  3’TE

n HABERİ SAYFA  3’TE

Bu pazar kullanılsın!

Kalite ayağınıza geliyor

Karatay’daki Hayvan Pazarı arkasının Saman Pazarı olarak yapılmasına rağmen, bu alanı 
kullanamamaktan yakınan saman satıcıları, yetkililerden çözüm istiyor

CADDE ÜSTÜNDE 
SATIŞ YAPIYORLAR

Saman satıcıları kendilerine ayrılan yeri 
kullanamamaktan yakınıyor. Karatay İl-
çesi’ndeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
Hayvan Pazarı’nın arkasına Saman Pazarı 
yapılmasına rağmen, saman satıcılarına 
bu alanın açılmadığı iddia ediliyor. Cad-
de üstünde satış yapmak zorunda kalan 
satıcılar bu duruma çözüm bulunmasını 
istiyor.

SAMANCILAR PAZARI 
KULLANMAK İSTİYOR

Zor şartlar altında ekmek parası kazan-
dıklarını belirten samancılar, özellikle kış 
aylarında ateş yakarak beklemek zorun-
da kaldıklarını belirtiyor. Saman Pazarı 
olarak yapılan alandaki yazıhaneleri ve 50 
tonluk kantarı kullanmak isteyen saman-
cılar, pazarın kendilerine tahsis edilmesi-
ni istiyor.
n HABERİ SAYFA 5’TE 

Konya’nın sektöründeki yıldızı Çelikkayalar 
Marketler Zinciri, farklı projelerle ses getirmeyi 
sürdürüyor.Yaklaşık 6 ay önce uygulamaya 
koyulan online satış sistemi ile dikkatleri 
üzerinde toplayan Çelikkayalar, hedeflerini 
büyütmüş durumda.

Online satış hizmetiyle müşterinin ayağına 
giden Çelikkayalar, kolay alışveriş imkanı 
sunarken, müşterilerini kaliteli ürünlerle 
buluşturuyor.  Çelikkayalar Marketler Zinciri 
Genel Müdürü Ali Kaya, “Gelecek vizyonuyla 
hareket ediyoruz” dedi.  n HABERİ SAYFA  2’DE 
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Online satış hizmetiyle müşterinin ayağına giden Çelikkayalar, kolay alışveriş imkanı sunuyor

Ayağınıza geliyorlar
Konya’nın sektöründeki yıldı-

zı Çelikkayalar Marketler Zinci-
ri, farklı projelerle ses getirmeyi 
sürdürüyor. Yaklaşık 6 ay önce 
uygulamaya koyulan online sa-
tış sistemi ile dikkatleri üzerinde 
toplayan Çelikkayalar, hedefleri-
ni büyütmüş durumda. 18 Şubesi 
ile 900 kişiye istihdam oluşturan 
Çelikkayalar, online satış hiz-
meti ile alışverişleri vatandaşın 
ayağına götürüyor. Profesyonel 
sistemiyle, günümüz koşullarına 
uygun, rahatlıkla kullanılabilecek 
uygulama ve online satış sitesiyle 
vatandaşların bir tıkla alışverişini 
yapabileceği hizmeti sunan Çe-
likkayalar, Konya’da bir ilke imza 
atmış oldu. 

GELECEK VİZYONUYLA 
HAREKET EDİYOR

Gelişen teknolojiyle birlik-
te günümüzde birçok yenilik de 
insanların hizmetine sunuluyor. 
Özellikle son yıllarda internetin 
yaygınlaşması ve dijital dünya-
nın insanların hizmetine sunul-
masıyla birlikte, insanların daha 
kolay ve daha az zaman harca-
yacağı çeşitli yöntemler ortaya 
çıkmış durumda. Bunlardan biri 
de online alışveriş. Neredeyse 
herkesin kullandığı online alışve-
riş sistemini Konya’nın sektörün-
deki önemli markası Çelikkayalar 
Marketler Zinciri de vatandaşla-
rın hizmetine sundu. Konya’da ilk 
defa uygulanan bu sistemle, va-
tandaşlar alışverişlerini kolaylıkla 
yapabilecek. Günümüz şartlarına 
uygun olarak ortaya konulan bu 
projeyle Çelikkayalar, vizyonunu 
da ortaya koymuş oluyor. 

ONLİNE SATIŞ GELİŞTİRİLİYOR 
Yaklaşık 6 ay önce hizmete 

sunulan Çelikkayalar Online satış 
sistemi, gelişerek büyümeyi sür-
dürüyor. Sistemle vatandaşlar, 
Çelikkayalar AVM’lerde bulunan 
tüm ürünleri online olarak alabi-
liyor. Kapıda nakit veya kredi kar-
tı ile ödeme, online ödeme gibi 
ödeme seçenekleri sunuluyor. 
Siparişler hiçbir ek ücret alın-
madan, vatandaşların kapılarına 
kadar gidiyor. Alınan ürünlerde 
online satışta bazı kampanyalar 
da sunuluyor. Böylece vatandaş-
lar hem daha ucuz hem de daha 
kolay alışveriş yapma imkanı bu-
luyor. Türkiye’nin önemli online 
satış sitelerinden N11’le de bir 
anlaşma yapan Çelikkayalar, hiz-
met kalitesini ve ağını genişlet-
meyi hedefliyor. N11 üzerinden 
yapılacak alışverişler kargo ile 

değil 2 saat içerisinde Çelikka-
yalar personeli tarafından teslim 
edilecek. Ayrıca müşteri memnu-
niyetini önemseyen Çelikkayalar, 
online satışlarda ürünleri titizlik-
le seçiyor, vatandaşlarla iletişime 
geçerek talep ve şikayetlerini alı-
yor. 

YEREL MARKET ANLAMINDA 
İLK BİZ YAPTIK

Online satış hizmeti ile ilgi-
li Yenigün’e özel açıklamalarda 
bulunan Çelikkayalar Marketler 
Zinciri Genel Müdürü Ali Kaya, 
projenin nasıl ortaya çıktığını an-
lattı. Dünyada birçok ülke gezdi-
ğini belirten Kaya, sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Türkiye’yi geziyorum, 
dünyayı geziyorum. E-satışın 
dünyada çok yaygınlaştığını gör-
düm. İnsanlar alışverişe gitmiyor 
hepsi evine geliyor. Böyle başla-
dık işe. Bu kapsamda, uluslarara-
sı bir yazılım firmasıyla anlaştık 
ve uygulamamızı profesyonel bir 
şekilde ortaya koyduk. Yaklaşık 6 
ay önce başladık bu işe. 1 araçla 
başladık, şimdi 3 araca çıkardık. 
Yerel marketler anlamında şuan 
bu işi sadece biz yapıyoruz.” 
KALİTELİ ÜRÜN GÖNDERİYORUZ

“Bizim buradaki amacımız 

ürünlerimizi düzgün ve kaliteli 
göndermek” diyen Kaya, onli-
ne satışla gönderilen ürünlerin 
1. Sınıf ürünler olduğun söyledi. 
Konuyla ilgili detayları paylaşan 
Kaya, şöyle devam etti, “Özel-
likle sebze ve meyveyi seçerek 
gönderiyoruz. Araçlarımızda 
soğutucular var, ürünlerimizin 
bozulma şansı yok. Bir müşteri 
geldiği zaman uygulamada bulup 
alabiliyor. Marketimizde ne var-
sa, A’dan Z’ye tüm ürünleri ala-
biliyor uygulama sayesinde. Biz 
şimdi N11’le de bir anlaşma yap-
tık. Konya’daki N11’in partneri 
olduk. N11’e market alışverişine 
girdiğiniz zaman o müşteri bize 
geliyor. Ayrıca Trendyol da bize 
bir görüşme talebinde bulundu. 
Onunla da görüşeceğiz. Ortalama 
günde 40 müşteriye gidiyoruz. 
Yine ortalama müşteriler 320 TL 
gibi alışveriş yapıyor. Fabrikalara, 
hastanelere, restoranlara, kafele-
re, işyerlerine, evlere tamamın-
dan siparişler geliyor.”

HİZMETİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ
Online satışın şuanda Konya 

merkezde olduğunu ancak bu 
hizmetin giderek büyütmeyi he-
deflediklerini dile getiren Kaya, 

şunları kaydetti, “Aşama aşama 
gidiyoruz. İlçelerimize de girmeyi 
düşünüyoruz ilerde. Günlere ayı-
rarak belli günlerde farklı ilçelere 
göndereceğiz. Avrupa’daki gur-
betçilerle ilgili de bir çalışma ya-
pacağız. Cihanbeyli-Kulu hattına 
1 gün belirleyip araç çıkaracağız. 
Avrupa’daki gurbetçimiz, burada 
bulunan akrabasına, eşine, dos-
tuna yaptığı oradan alışverişini 
yaparak ürün gönderebilecek. 
Zekat paketleri, yardım paketleri 
gönderebilecek. Bu konuda Tica-
ret Bakanlığı ile görüşmelerimizi 
sürdürüyoruz. Proje kapsamında 
bunu gerçekleştireceğiz. Ülke-
mize de döviz sokmuş olacağız. 
İlerde soğuk zincir haricindeki 
ürünleri Türkiye geneline satma-
yı hedefliyoruz.”

UYGULAMA ÖRNEK OLUYOR
Kaya, gerçekleştirdikleri hiz-

metin örnek olduğuna dikkat 
çekerek, “Ben aynı zaman Tür-
kiye Perakendeciler Federasyo-
nu (PERDER) Yönetim Kurulu 
Üyesiyim. Orada da örnek oluyor 
bu proje. Bize soruyorlar. Örnek 
model oluyoruz bu noktada” diye 
konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ali Kaya

Çelikkayalar’ın online satış uygulaması, 
kolay ve rahat kullanımıyla müşterilerin hizmetinde. 
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Şekerleme ve çikolata sektöründe faaliyet gösteren Giba Şekerleme, Gıda, ambalaj ve ev dışı tüketim sektörlerini 
bir araya getiren CNR Food İstanbul fuarına katılım sağladı. Gerçekleştiren fuarda Giba standı yoğun ilgi gördü 

Giba Şekerleme, CNR Food
İstanbul’da ilgi odağı oldu
Şekerleme sektöründe önemli 

bir konumda olan Konya, bu alan-
da birçok üreticiyi de içerisinde 
bulunduruyor. Hiç şüphesiz bu 
firmaların başında gelen Giba Şe-
kerleme, gelenekse ürünleri yine 
geleneksel yöntemler kullanarak 
damak zevkine sunuyor. Giba Şe-
kerleme İstanbul’da düzenlenen 
Gıda, ambalaj ve ev dışı tüketim 
sektörlerini bir araya getiren CNR 
Food İstanbul fuarına katılım sağ-
ladı. 90 ülkeden 50 bin profesyonel 
alıcıyı, 18 ülkeden 109’u yabancı 2 
binden fazla marka ile buluşturan 
CNR Food İstanbul fuarında Giba 
Şekerleme standı yoğun ilgi gördü.

‘AĞIZLARDA UNUTULMAZ 
TATLAR BIRAKMAYA DEVAM 

EDECEĞİZ’
Giba Şekerleme hakkında da 

bilgi veren Giba Şekerleme Ge-
nel Müdürü Murat Özgüven, “  
İlk olarak Konya’ da 1980 yılında 
üretimiyle faaliyetine başlayan fir-
mamız, kuruluşundan bu güne 30 
yıllık sürede satışlarında gösterdiği 
büyük sıçramayla sürekli yatırım-
lara yönelmiştir. Şirketimizin gös-
termiş olduğu performans 15 işçi 
ile başlanan faaliyet bugün 40’dan 
fazla işçiyle sürdürülmektedir. Bu 
gün Konya şekerciler sitesinde 
bin800 metrekare kapalı alanda 
faaliyetin sürdüğü fabrikada Kü-

çük bir imalathanede çalışmaya 
başlayan ama bugün sahip olduğu 
otomatik sistemlerle donatılmış 
tesislerinde, internet aracılığı ile 
yurt dışı siparişleri de değerlendi-
rebilecek bir kapasiteye ulaşmış-
tır. Şekerleme sektöründe uzun 
süredir yılların verdiği deneyimi, 
imal ettiği ürünlerdeki kalitesiyle 
ispat eden Giba Şekerleme, geniş 
bir ürün yelpazesiyle müşterileri-
ne hizmet vermektedir. Mevlana 
Şekeri imalatıyla sektöre girip, ta-
kip eden yıllarda ürün gruplarına 
hurma şekeri, lokum, akide şeke-
rini de ekleyerek ürün portföyünü 
genişletmiştir. Gıda sektöründe 

üretim yapmanın bilincini taşıyan 
Giba, hijyenik bir ortamda üretti-
ği ürünleri daima kalite anlayışı 
ile üretimini sürdürerek bir Dün-
ya markası olmak yolunda emin 
adımlarla ilerlemektedir. Kaliteli 
ürünler, kaliteli hammaddelerden 
üretilir prensibi ile hareket ederek 
en kaliteli ürün ve hizmeti sunan 
tedarikçiler ile yoluna devam et-
mektedir.  Giba, gelecekte de sü-
rekli kalitesini artırmaya yönelik 
çalışmalar yapmaya ve sektörünün 
tanınmış firmaları arasında yer 
alarak ağızlara tat vermeye devam 
edeceğiz” dedi. 
‘FUAR FİRMAMIZ İÇİN OLDUKÇA 

VERİMLİ GEÇTİ’
Gerçekleştiren fuarı değerlen-

diren Giba Şekerleme Genel Mü-
dürü Murat Özgüven fuarın kendi-
leri için çok iyi geçtiği ifade ederek, 
“ Giba Şekerleme ailesi olarak Bu 
yıl 4-7 Eylül tarihleri arasında TÜ-
YAP Fuar, Kongre ve Kongre Mer-
kezi’nde düzenlenen CNR Food 
İstanbul Fuarı’na katılım sağladık. 
Fuar firmamız için oldukça verimli 
geçti. Fuar beklentilerimizi karşıla-
dı. Gerçekleştiren fuara firmamızın 
yeni çıkardığı çikolata ürünleri ile 
katılım sağladık. Standımız ve fir-
mamız yerli ve yabancı ziyaretçiler 
tarafından yoğun ilgi gördü. Bu ilgi 
bizleri oldukça memnun etti. Fuar 
kapsamında ikili iş görüşmelerim 
gerçekleştirdik. Gerçekleşen fuar-
da çikolata ürünlerimiz ile birlikte 
Giba ailesinin ürettiği tüm ürünleri 
sergiledik.  Fuara katılarak firma-
mızın ihracatının daha da artma-
sına vesile olduk.  İnşallah Giba 
ailesi olarak düzenlenen fuara ka-
tılım sağlamaya ağırlık vereceğiz. 
Bu vesile ile markamızın yanında 
Konya’mızı da yerli ve yabancı tu-
ristlere tanıtacağız.  Fuar kapsa-
mında bizleri fuarda ziyaret ederek 
yalnız bırakmayan tüm dostları-
mıza ve müşterilerimize teşekkür 
ediyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’nın lezzetli yemekleri festivalle tanıtıldı

Gazyağcı Furun Kebapçısı Kon-
ya’nın ve Konya yöresel lezzetleri-
nin tanıtımına katkı sağlamak adına 
önemli bir projeye imza attı ve Konya 
yemeklerini tanıttı.

Türkiye Aşçılar Federasyona 
bağlı KOGAT’la birlikte yürütülen 

projeyle Gazyağcı Gastronomi Festi-
vali gerçekleştirildi. Konya’da ilk kez 
gerçekleştirilen   festivale  yurt için-
den ve yurt dışından birçok gastro-
nomi uzmanı ve şef  Konya’da ağır-
landı. Konya’nın yöresel lezzetlerinin 
tanıtıldığı  ve vatandaşların ücretsiz 

olarak katılabildiği festival yoğun ilgi 
gördü.  Düzenlenen festivale Vali Cü-
neyit Orhan Toprak, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti 
Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç 
, Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba 

Özay ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Festival ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Gazyağcı Furun Kebapçısı 
sahibi Hüseyin Çınalı, “ Festivalimiz 
Konya’da ilk olma özelliği taşıyor. 
Gazyağcı Konya Yemek Festivali 
firmamız tarafından düzenlendi. Bu 

organizasyonumuzu nasip olursa 
geleneksel hale getireceğiz. Düzen-
lediğimiz festivale beklentimizin 
üzerinde ziyaretçi geldi. Buda bizleri 
mutlu etti.  100 yakın yemek burada 
sergilendi. Yine Konya mutfağının 
bilinmeyen yemekleri sergilendi. 

Festivalimize katılan ve ilgi gösteren 
herkese teşekkür ediyorum. Festiva-
limiz Konya tanıtımı için güzel oldu-
ğuna inanıyoruz. Konyalılar festivale 
ve firmamıza olan ilgisi bizleri mutlu 
etti” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş, “İşgücü piyasasının en önemli aktörleri 
hiç şüphesiz işyerleridir. Çünkü istihdam için işyerleri olmazsa olmazımızdır” diye konuştu 

Anadolu Gençlik Derneği Karatay Temsilciliği’nin iştiraki olan İstikbal Kitabevi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Birçok 
yayının yer aldığı kitabevi, kırtasiye ürünlerinde açılışa özel uygun fiyatlarıyla da sezon başında dikkatleri üzerine çekecek

‘İstihdam için işyerleri 
olmazsa olmazımızdır’

Konya Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü tarafından 2.İş Kulü-
bü ve İnsan Kaynakları Platformu 
buluşması gerçekleştirildi. Düzen-
lenen programa Konya Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş,  
MİZMER Genel Koordinatörü Özden 
İş ve Meslek Danışmanı İş Kulübü Li-
deri Günseli Tufan ile çok sayıda da-
vetli katıldı. Düzenlenen programda 
konuşan Konya Çalışma ve İş Kuru-
mu İl Müdürü Emrah Keleş, “ İşgücü 
piyasasının en önemli aktörleri hiç 
şüphesiz işyerleridir. Çünkü istihdam 
için işyerleri olmazsa olmazımızdır. 
Ancak, Endüstri 4.0 çağında bile is-
tisnasız tüm şirketlerin en değerli 
kaynağı da insandır.   Bazı meslek-
ler hızla kaybolurken aynı hızda yeni 
yeteneklere ihtiyaç duyan meslekler 
doğuyor. İşyerleri ise üretimlerini de-

vam ettirebilmek ve rekabet edebil-
mek için; doğru yeteneği bünyesine 
katmak ve beraber çalışabilmek için 
birbirleri ile yarışıyor.  Çalışanların 
üretim zincirinin önemli bir parça-
sı ve aynı zamanda bir değer olarak 
görülmesi verimliliği arttırmakta ve 
onları mutlu etmektedir. Ancak her 

zaman “mutlu çalışan verimli çalı-
şan” demek değildir. Bu nedenle, 
bir çalışanın bir kurumda başarılı 
olabilmesi; aynı zamanda şirket he-
deflerinden haberdar olmayı, esnek 
çalışma ortamlarını, takım uyumu 
gibi kavramların uygulanmasını ge-
rektirmektedir. İşte burada devreye 
girerek işyerinin üretimini devam 
ettirebilmesi için gerekli işgücünü 
temin edecek, nitelikli istihdamı ile 
işgücünün maliyetini azaltacak, des-
tekleri takip ederek firmasına katkı 
sağlayacak ve doğru yönetim ve doğ-
ru eğitim planları ile işyerine uzun 
vadeli kazanımlar sağlayacak kişiler 
insan kaynaklarıdır. Bu itibarla insan 
kaynakları bizim açımızdan hem çok 
önem verdiğimiz hem de sürekli ir-
tibat halinde olmayı hedeflediğimiz 
birimlerdir” ifadelerini kullandı.

‘İŞKUR İŞGÜCÜNÜ ARTIRMAYI 
KENDİNE MİSYON EDİNDİ’

İŞKUR’un iş gücünü artırmak için 
mücadele ettiğine dikkat çeken Ke-
leş, “İŞKUR, etkin bir işgücü piyasası 
bilgi sistemi aracılığıyla piyasanın ih-
tiyaçlarını tespit edip, bu doğrultuda 
işgücü arz ve talebini eşleştirmeyi, 
işgücü programları yoluyla istihdamı 
kolaylaştırmayı, korumayı ve artır-
mayı, mesleki becerileri geliştirmeyi, 
işini kaybedenlere geçici gelir des-
teği sağlamayı ve istihdama ilişkin 
tedbirleri sosyal diyalog içerisinde 
geliştirerek gerçekleştirmeyi kendine 
misyon edinmiştir” dedi. Konuşma-
ların ardından MİZMER Genel Koor-
dinatörü Özden İş ve Meslek Danış-
manı İş Kulübü Lideri Günseli Tufan 
tarafından sunumlar gerçekleştirildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Gastronomi ve Turizm-
ciler Derneği (KOGAT) ve Türkiye 
Aşçılar Federasyonu tarafından 
düzenlenen Konya Yemek Festiva-
linde Konya yöresine ait birbirinden 
lezzetli ürünlerin yanında Dünyaca 
meşhur Çumra kavunu da sergilen-
di.

Etkinliğe katılan Konya Vali-
si Cüneyit Orhan Toprak, yöresel 
lezzet stantlarını dolaşırken Çumra 
Belediyesi’nin  standında sergilenen 
Çumra kavunundan da tattı. Vali 
Toprak  “Çumra Kavunu çok lezzetli 
ve gerçekten bu lezzetiyle de tanı-
tılmaya değer ..” ifadelerini kullandı.  

Festivalde Çumra kavunun ta-
nıtılmasında destek olan Alanya 
Aşçılar Derneği Başkanı Şinasi Ka-
ranlıkoğlu, Alanya’nın yöresel lez-
zetlerinin yanında meşhur Çumra 

kavununu da sergilediklerini belirt-
ti.

Karanlıkoğlu açıklamasında, 
“ Tanıtım noktasında festivalde 
bugün özellikle Çumra kavununa 
yer verdik. Çumra ‘da özel olarak 
yetiştirilen , lezzetiyle ülkemizde 
ciddi anlamda ün sahibi olan kavu-
numuzu tanıtmak için uğraşıyoruz. 
Doğal olarak yetiştirilmesi , toprağın 
verimliliği ile birlikte Çumra kavu-
nunu özel kılıyor. Çumra  Belediye 
Başkanımız ekibiyle birlikte bu işe 
önem gösteriyorlar” dedi.

Çumra kavunun sergilendiği 
stantta , katılımcılar tarafından da 
yoğun ilginin olduğu festivalde, bir 
çok katılımcı Çumra kavununu çok 
beğendiklerini ve daha fazla destek 
verilmesi gerektiğini dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

Meşhur Çumra  
kavununa yoğun ilgi

İstikbal Kitapevi dualarla açıldı
Anadolu Gençlik Derneği Ka-

ratay (AGD)Temsilciliği’nin iştiraki 
olan İstikbal Kitabevi düzenlenen 
törenle hizmete açıldı. Açılış tö-
renine AGD Konya Şube Başkan 
Vekili Bekir Tekkaymaz, AGD Ka-
ratay Temsilciliği Başkanı Mehmet 
Çelik,  Saadet Partisi Karatay İlçe 
Başkanı Ali Genç ile çok sayıda da-
vetli katıldı.  

KIRTASİYEDE AÇILIŞA ÖZEL 
İNDİRİMLER

Programın açış konuşmasını 
yapan AGD Karatay Temsilciliği 
Başkanı Mehmet Çelik, “AGD Ka-
ratay Temsilciliği olarak lokalimiz 
ile uzun yıllardan bu yana gençle-
rimizle haftalık sohbetler ve prog-
ramlarla bir araya geliyoruz. Genç-
lerimizin ve Konyalıların kültür, 
kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını kar-
şılamak adına İstikbal Kitapevimizi 
hizmete açtık. Kitapevimizde Milli 
Gençlik Vakfımızın yayınları olan 

MGV yayınları ile birlikte öğren-
cilerimizin ihtiyaç duyduğu soru 
bankası kitap ve kırtasiye çeşitleri 
bulunuyor. Yine gençlerimiz Kül-
tür kitaplarını bulabilirler. 2019-
20 Eğitim Öğretim yılı öncesinde 
ihtiyaç duyulan başta kırtasiye 
olmak üzere soru bankalarına ki-

tapevimizden ulaşabilecek. Uygun 
fiyat politikası ile hizmet veriyoruz.  
Uygun fiyat politikası ile müşterile-
rimiz ile buluşuyoruz. Yine alışve-
riş yapan müşterilerimize sürpriz 
hediyelerimiz olacak. Velilerimiz 
sosyal medya adreslerinde paylaş-
mış olduğumuz whatsaap numa-

rası ile bizlere okulların öğrencileri 
için verdikleri listeyi ulaştırabileler. 
Arkadaşlarımız da bu listeleri ha-
zırlayarak velilerimize kolayca tes-
lim ederek zaman kaybının önüne 
geçecekler.  2019-20 Eğitim Öğre-
tim Yılının tüm öğretmenlerimize 
ve öğrencilerimize hayırlara vesile 

olmasını diliyoruz” dedi.  
‘KİTABEVİ, İNSANLARIN KİTAPLA 

BÜTÜNLEŞTİĞİ YERDİR’
Düzenlenen açılışta konuşan 

AGD Konya Şube Başkan Veki-
li Bekir Tekkaymaz kitabın insan 
için önemli olduğunu ifade ederek, 
“Kitap insanın eğitimini, insanın 

ufkunu açan, yazma ise insanlar-
la paylaşımın ifadesidir. Sağolsun 
AGD Karatay Temsilciliği bu ko-
nuda güzel çalışmalar yapıyor. Ki-
tapevleri ve kütüphaneler insanla-
rın içerisinde kitap ile bütünleştiği 
yerdir. Kitaplar insanlarımızın ilmi 
ve kültürel yönden gelişmesini 
sağlar. Bir davanın bir yolun tem-
silcileri ne kadar çok kültürlerini ve 
kendilerini geliştirir ise gerçekten 
o konuda kendilerini geliştirmiş 
olurlar. Bu hizmetlerinden dolayı 
AGD Karatay Temsilciliğine tebrik 
ve teşekkür ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Konuşmaların ardından İstik-
lab Kitabevi’nin hayırlı ve bereketli 
olması için dualar edildi. Açılış kur-
delesinin kesilmesinin ardından 
açılışa katılan misafirler kitabevini 
gezdi. Program yapılan ikramlarla 
son buldu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Emrah Keleş
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Karatay’daki Hayvan Pazarı arkasının Saman Pazarı olarak yapılmasına rağmen, bu 
alanı kullanamamaktan yakınan saman satıcıları, yetkililerden çözüm istiyor

Saman Pazarı var 
ama giremiyorlar!

Saman satıcıları kendilerine 
ayrılan yeri kullanamamaktan ya-
kınıyor. Karatay İlçesi’ndeki Bü-
yükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan 
Pazarı’nın arkasına Saman Pazarı 
yapılmasına rağmen, saman satı-
cılarına bu alan açılmıyor. Satıcı-
lar bu duruma çözüm bulunması-
nı istiyor. 

Saman Hayvancılıkta önemli 
bir yere sahip olan samanın sa-
tışı, Konya’nın çeşitli bölgelerin-
de gerçekleştiriliyor. Bilinen en 
önemli yer ise Karatay İlçesi’ndeki 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 
Hayvan Pazarı bölgesi.  Saman sa-
tıcıları burada Ünen Caddesi üze-
rinde kamyonlarını çekerek satış 
yapmaya çalışıyorlar. Büyükşe-
hir Belediyesi Hayvan Pazarı’nın 
arka tarafını Saman Pazarı olarak 
düzenlemesine rağmen bura-
yı kullanamadıklarını iddia eden 
saman satıcıları, cadde üzerinde 
zor şartlar altında ticaret yapma-
ya çalıştıklarını belirtiyor. Saman 
satıcıları, Saman Pazarı olarak ya-
pılan alanın kullanıma açılmasını 
istiyor. 

YER VAR AMA İZİN YOK!
Alınan bilgilere göre Büyük-

şehir Belediyesi, Hayvan Paza-
rı’nın arka tarafını Saman Pazarı 
olarak düzenledi. Ancak bugüne 
kadar saman satıcıları oraya hiç 
alınmadı. Saman satıcıları Büyük-
şehir Belediyesi Önceki Dönem 
Başkanı Tahir Akyürek’le konuyu 
görüşmelerine rağmen, bir sonuç 
alamadılar. Saman Pazarı olarak 
yapılmasına rağmen alanın kendi-
lerine tahsis edilmemesine gerek-
çe gösterilmezken, saman satıcı-
ları bu duruma anlam veremiyor. 

ZOR ŞARTLAR ALTINDA 
SATIŞ YAPIYORLAR

Cadde üzerinde zor şartlar al-
tında satış yaptıklarını belirten sa-
man satıcısı Ömer Çini, yetkiler-
den yardım istedi. Hayvan Pazarı 
arkasında kendilerine saman pa-
zarı olarak yer yapıldığını ancak bu 
alanı kullanamadıklarını belirten 
Çini, “Burada ana cadde üzerinde 
satış yapmaya çalışıyoruz. Araçlar 
geçiyor, zaman zaman tehlikey-
le karşı karşıya kalıyoruz. Cadde 
üzerinde araçlarımızı bırakıp evi-
mize gidiyoruz. Bizim her şeyimiz 
bu samanlar. Gece gelip çalsalar 

ruhumuz duymaz. Güvenliğimiz 
yok. Anlayacağınız burada Allah’a 
emanet iş yapıyoruz. Kamyonları-
mız yüklü olduğu için bizim şehir 
içine girme şansımız yok. Bunu da 
istemiyoruz zaten. Ama burada 
bizim yerimiz var. Hayvan Pazarı 
yapılırken, arkasındaki boşluğu da 
Saman Pazarı olarak yapmışlardı. 
Hatta Hayvan Pazarı ilk yapıldı-
ğında tabelada Hayvan ve Saman 
Pazarı yazardı. Ama o levhayı kal-
dırdılar sonra. Buranın girişi bile 
farklı. Oraya bize yer yaptılar ama 
kullandırmıyorlar” dedi. 

KIŞIN BÜYÜK ZORLUKLAR 
ÇEKİYORUZ

Saman Pazarı olarak yapılan 
bölgede, kendileri için yazıhaneler 
bile yapıldığını ancak bu bölgele-
rin belediye deposu olarak kulla-

nıldığını iddia eden Çini, şunları 
kaydetti, “Kışın biz burada büyük 
zorluklar yaşıyoruz. Yer olmadığı-
nı için yeri geliyor ateş yakıyoruz, 
ateş başında satış yapıp ekmek 
parası kazanmaya çalışıyoruz. 
Ama Saman Pazarı olarak yapılan 
bölgede, bizim kullanmamız için 
yazıhaneler yapılmıştı. Buraya bir 
sürü para harcandı ama bize kul-
landırılmıyor. Şuan o yazıhaneleri 
belediye hayvan maması saklama 
yeri olarak kullanıyor.”

GEREKİRSE PARASINI VERİRİZ
Şuan tuvalet ihtiyaçlarını bile 

giderebilecekleri bir yer olmadığı-
nı dile getiren Çini, Saman Pazarı 
olarak yapılan alanda her türlü ih-
tiyaçlarını giderebilecekleri alan-
ların bulunduğunu söyledi. Ancak 
bu alanları kullanamamalarının 

kendilerini üzdüğünü söyleyen 
Çini şöyle devam etti, “Yapılan 
alanda tuvaletler var, yazıhane-
ler var, kamyonlarımızı koyabi-
leceğim geniş bir alan var. Biz 
gerekirse Pazar alanına giriş için 
ücret vermeye razıyız. Hatta yazı-
haneler için de bizden kira alsınlar 
ama yeter ki burayı bizim kullanı-
mımıza açsınlar. Biz müşterimize 
bir çay bile ikram edemiyoruz. 
İhtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Bu 
Pazar bize açılsın, kendimiz çay-
cımızı da tutarız, güvenlikçimizi 
de tutarız. Burada bizim için 50 
tonluk kantar bile yapıldı. Kan-
tar şuanda atıl vaziyette duruyor. 
Ama Pazar bize açılırsa, kantarı da 
kullanırız hatta para karşılığı işle-
tiriz de.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

 Yapılan alanda tuvalet var ama samancılar kullanamıyor. Bölgede bulunan 50 tonluk kantarın da kullanılmasını isteyen saman satıcıları, yetkililerden çözüm bekliyor. 

: Saman satıcıları cadde üzerinde satış yapıyor. Özellikle kış aylarında zorlandıklarını ifade eden satıcılar, bir çözüm bulunmasını istiyor. 

Saman Pazarı olarak yapılan alanda yazıhaneler var ama kullanamıyorlar. 

Cadde üzerinde zor şartlar altında satış yapmaya çalışan saman satıcıları, 
Saman Pazarı olarak yapıldığı belirtilen alanın kendilerine açılmasını istiyor.
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Sulama havuzunda şüpheli ölüm Bahçedeki kanepede ölü bulundu
Taşkent ilçesinde, Hasan 

Hüseyin Oğuz (44), 40 santi-
metre derinliğindeki sulama 
havuzunda ölü bulundu. Olay, 
saat 15.30 sıralarında ilçeye 
bağlı Avşar Mahallesi’ndeki 
Avşar baraj inşaatının yanın-
da bulunan sulama havuzun-
da meydana geldi. İddiaya 
göre, yakınları  Hasan Hüseyin 
Oğuz’un 40 santimetre derin-
liğindeki sulama havuzunda 
hareketsiz halde buldu. Yakın-
larının ihbarı üzerine olay yeri-
ne jandarma ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Sağlık ekipleri yapı-
lan müdahale sonrası Oğuz’un 
hayatını kaybettiğini tespit etti. 
Yapılan ilk incelemede Oğuz’un 
vücudunda herhangi bir kesici 
ya da delici alet izine rastlanıl-
madığı belirtildi. Hasan Hüse-
yin Oğuz’un cenazesi olay yeri 
incelemelerinin ardından otopsi 
işlemleri için morga kaldırıldı. 
Soruşturma sürüyor.
n DHA

Karaman’da bir genç, evin 
bahçesinde bulunan kanepede 
arkadaşları tarafından ölü bulun-
du. Olay, saat 07.45 sıralarında 
İmaret Mahallesi 130. Sokak’ta 
bulunan müstakil evin bahçesin-
de meydana geldi. Alınan bilgiye 
göre, sabah uyanan arkadaşları 
dışarı çıktıklarında Yasin Yalçın’ı 
(23) evin avlusundaki kanepede 
hareketsiz bir şekilde yatarken 
buldu. Uyanması için bir süre ses-
lenen arkadaşları Yalçın’ın tepki 
vermemesi üzerine 112 Çağrı 
Merkezini arayarak sağlık ekip-
lerinden yardım istedi. Bunun 
üzerine olay yerine polis ve sağ-
lık ekipleri sevk edildi. Eve gelen 
sağlık görevlilerinin yaptıkları 
kontrolde Yalçın’ın hayatını kay-
bettiği tespit edildi. Olay yerinde 
güvenlik tedbiri alan polis ekiple-
ri, incelemelerde bulundu. Cum-
huriyet savcısının yaptığı incele-
menin ardından Yalçın’ın cansız 
bedeni kesin ölüm sebebinin be-
lirlenebilmesi için otopsi yapılmak 

üzere Karaman Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı.
n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Alkollüyken direksiyon başına geçen ve 13 yaşındaki bisikletli bir çocuğa çarparak ölümüne 
neden olan şahsın, bu anları sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı

Alkollü sürücü kaza
anını canlı yayınlamış

Aksaray’da araç kullanırken 
sosyal medya üzerinden canlı ya-
yın yapan alkollü sürücünün canlı 
yayındayken çarptığı 13 yaşındaki 
bisikletli çocuk hayatını kaybetti. 
Kaza, 28 Ağustos tarihinde saat 
19.30 sıralarında Alpaslan Türkeş 
Bulvarı ile Acem Bulvarı kavşağın-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, alkollü araç kullanan Ahmet 
C. (30) idaresindeki 68 BB 972 
plakalı otomobil, Fatih Mahallesi 
istikametine seyrederken sürücü-
nün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu yolun kenarında 
bisikletiyle giden 13 yaşındaki 
Recep Bıyık’a çarptı. Aşırı hız ne-
deniyle durmayan otomobil daha 
sonra ağaca, ardından kaldırımı 
aşarak önce park halindeki bir oto-
mobile, daha sonra da kuaför dük-
kanının merdivenlerine çarparak 
durabildi. Araç durduğu sırada ilk 
vurduğu bisikletli çocuk otomo-
bilin üstüne düştü. Kazada Recep 
Bıyık ile otomobil sürücüsü Ahmet 
C. ve yanında bulunan Adem C. 
(35) yaralandı. Kazanın ardından 

yaralılar olay yerine sevk edilen 
ambulanslarla Aksaray Üniversite-
si Eğitim ve Araştırma Hastanesi-
ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Hastanede yoğun bakım servisine 
alınan 13 yaşındaki Recep Bıyık 
7 gün süren yaşam mücadelesini 
kaybetti.

CANLI YAYIN YAPARKEN 
ÖLÜMLÜ KAZAYI ÇEKTİ

Kaldırıldığı hastanede yapılan 
muayenede 123 promil alkollü 
olduğu belirlenen Ahmet C.’nin 
aracıyla seyir halindeyken sosyal 
medya hesabında canlı yayın yap-
tığı belirlendi. Canlı yayın sırasında 
sürücünün bisikletli çocuğa çarptı-
ğı kaza anını da kaydettiği ortaya 
çıktı. Hastanede tedavisi yapılan 
sürücü Ahmet C., daha sonra sevk 
edildiği mahkemece tutuklandı.

Yaşanan kazayı anlatan kuaför 
işletmecisi Hakan Çevik (38), “Biz 
içeride tıraş yapıyorduk. Bu sırada 
bir gürültü duyduk. Gürültüyü du-
yunca biz dışarıya çıkmaya çalıştık. 
Dışarıya çıkacağımız esnada ara-
banın dükkana doğru merdivenle-
re vurarak orada kaldı. Buralarda 
demirler falan vardı. Demirleri 
parçalayarak geldi. Şurada yatan 
bir çocuk vardı. Otomobilin o ço-
cuğa vurduğunu öğrendim. Bura-
da da bir park halinde araba vardı, 
ona da vuruyor” dedi.
n İHA

Şanlıurfa’nın Viranşehir il-
çesinde, iki yıl önce arazi anlaş-
mazlığı nedeniyle amca oğullarını 
öldürdükleri belirtilen 2 kardeş, 
Konya’nın Çeltik ilçesinde çalıştık-
ları soğan tarlasında yakalandı.

Konya İl Jandarma Komutan-
lığı ekipleri, Çeltik ilçesi Honamlı 
Mahallesinde O.A.’nın (50) kira-
ladığı ve soğan ekimi yaptığı tar-
lada çalışan E.A. (40) ve kardeşi 
A.A.’nın (36) 2017 yılında arazi 
anlaşmazlığı nedeniyle tartıştık-

ları amca oğulları A.A. ve M.A’yı 
öldürdükleri gerekçesiyle ‘kasten 
adam öldürme’ suçundan aran-
dıklarını tespit etti. Bunun üzerine 
harekete geçen ekipler düzenle-
dikleri operasyonla şüpheli iki kar-
deşi çalıştıkları tarlada yakalaya-
rak gözaltına aldı. İki aile arasında 
arazi anlaşmazlığı olduğu ve çıkan 
kavga sonucu olayın meydana gel-
diği öğrenilirken, 2 kardeş çıkarıl-
dıkları mahkemece tutuklandı.
n DHA

Ereğli ilçesinde ailesiyle 
çadırda kalan 2 yaşındaki be-
bek, yatağında ölü bulundu. 
İlçeye bağlı Kamışlıkuyu Ma-
hallesi’ndeki tarım işçilerinin 
bulunduğu bölgede kurulan 
çadırda yaşayan Suriye uyruk-
lu aile, 2 yaşındaki bebekleri 
Muhammed Dineydil’i sabah 
yatağında hareketsiz şekilde 

buldu. Ailesi tarafından Ereğli 
Devlet Hastanesine getirilen 
bebeğin hayatını kaybettiği 
belirlendi.  Yapılan ön incele-
mede, Muhammed’in zatür-
reden ölmüş olabileceği, ke-
sin ölüm sebebinin yapılacak 
otopsi sonrasında belli olacağı 
öğrenildi.
n AA

Yalıhüyük ilçesi Yirce Mev-
kiinde çıkan orman yangınında 
3 dekar alan yandı. Alınan bilgi-
ye göre, Yirce Mevkiindeki kuru 
otlar, henüz belirlenemeyen 
nedenle alev aldı. Kısa sürede 
ağaçlara sıçrayarak büyüyen yan-

gında toplam 3 dekar alan yandı. 
İhbarının erken verilmesi sonucu 
yangın, büyümeden söndürü-
lerek kontrol altına alındı. Jan-
darma yangınla ilgili soruşturma 
başlattı.
n AA

Cinayet zanlıları soğan 
tarlasında yakalandı

2 yaşındaki bebek 
yatağında ölü bulundu

Yalıhüyük’te çıkan yangında
3 dekar alan küle döndü

Kocasını keserle öldüren kadın tutuklandı
Konya’da kocasını kafasına 

keserle vurarak öldüren kadın, 
çıkarıldığı mahkemece tutukla-
narak cezaevine gönderildi. Olay, 
dün saat 23.00 sıralarında merkez 
Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi 
Karabük Sokak’ta bir apartmanın 
1. katında meydana geldi. İddiaya 
göre, 3 çocuk annesi Fadik S. (47), 
28 yıllık kocası Veysel S.ile kendi-
sini kıskandığı için sürekli tartışma 
yaşadı. Veysel S., öğle saatlerinde 
yaşadıkları apartmana yeni taşı-
nan komşularına camdan bakan 
karısı Fadik S.’yi görünce karısına 
küfür etti. Olayın ardından Fadik 
S. kocasıyla bir süre tartıştı. Fadik 
S. akşam eşi Veysel S.uyuduktan 

sonra eline aldığı keserle kocasının 
kafasına vurarak öldürdü. Fadik S., 
polisi arayarak “kocamı öldürdüm” 
diyerek telefonu kapattı. Kısa süre-
de olay yerine ulaşan polis ve sağlık 
ekipleri Veysel S.’yikanlar içerisin-
de buldu. Yapılan kontrolde Veysel 
S.’nin hayatını kaybettiği belirlen-
di. Fadik S., Konya Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği 
ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamam-
lanan cinayet zanlısı Fadik S., Kon-
ya Adliyesine sevk edildi. Fadik S. 
çıkarıldığı mahkemece “eşi kasten 
öldürme” suçundan tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
n İHA
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Başkanlardan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni 
eğitim öğretim yılının başlaya-
cak olması dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. Başkan Altay, “Tatil 
dönemleri dâhil olmak üzere ço-
cuklarımızın ve gençlerimizin 12 
ayını kapsayan yeni düzenleme 
ile başlayacak yeni eğitim öğre-
tim yılında tüm öğrencilerimize 
ve öğretmenlerimize başarılar 
diliyorum. Çocuklarımız ve genç-
lerimiz geleceğimizin teminatıdır. 
Milletimizi ve ülkemizi güvenle 
geleceğe taşımak, müreffeh mil-
letler arasında yer almak ancak iyi 
bir eğitim ile mümkündür. Bilgi-
nin kartopu misali her geçen gün 
katlanarak arttığı, teknolojinin 
baş döndürücü bir hızla ilerlediği 
gümünüzde çocuklarımızın çağın 
şartlarında tam donanımlı, kültü-
rel dokumuza uyumlu ve ahlaklı 
bireyler olarak yetişebilmeleri için 
hep birlikte gayret göstermeliyiz. 
Hükümetimizin 2023 vizyonu çer-
çevesinde 2053 ve 2071 hedefleri-
ne ulaşabilmemiz ancak araştıran, 
sorgulayan, faydalı bilgiye ulaşma 
becerisine sahip, kendi öz değer-
lerimizle donanmış, inançlı bir 
gençlikle mümkün olabilecektir. 

Devletimiz son yıllarda bütçe içe-
risinde en büyük pay Milli Eğitim’e 
ayırmaktadır. Hem devletimizin 
hem de yerel yönetimlerimizin 
katkıları ile okul ve derslik yapımı 
başta olmak üzere her alanda tam 
bir seferberlik hali mevcuttur. Bü-
yükşehir Belediyesi olarak bizler 
de Konya’da birçok okulumuzun 
yapımını, mevcut birçok okulun 
bakımını gerçekleştirdik. Okulla-
rımızda kütüphaneler açarak öğ-
rencilerimizin eğitimlerine katkı 
sağlamaya gayret ettik. Yaz ayla-
rında 70 binden fazla öğrencimize 
yönelik faaliyetler düzenledik. Me-
deniyet Okulu gibi yıl boyu devam 

eden önemli projeler yürütüyoruz. 
Eğitime ve öğrencilerimize yönelik 
tüm çalışmalarımız artarak de-
vam edecek. Bu duygularla, ilk kez 
okula başlama heyecanı yaşayan 
öğrencilerimiz başta olmak üzere 
yeni eğitim öğretim yılının tüm 
öğrencilerimize, öğretmenlerimi-
ze, velilerimize ve eğitim camia-
mıza hayırlı olmasını diliyor, tüm 
çocuklarımıza başarılı bir gelecek 
temenni ediyorum” dedi. 

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, 9 Eylül’de 
başlayacak yeni eğitim öğretim 
dönemi dolayısıyla bir kutlama 
mesajı yayınladı. Başkan Pekya-

tırmacı mesajında şunları söyledi: 
“Yaz tatilin ardından yeni eğitim 
öğretim yılına başlarken öğrencile-
rimizin yaşadıkları heyecan ve coş-
kuyu yürekten paylaşıyoruz. 2019-
2020 eğitim-öğretim yılının tüm 
eğitim camiası için hoşgörü, sevgi, 
dayanışma ve başarılarla dolu bir 
yıl olarak geçirilmesi en büyük 
arzumuz. Geleceğimizin teminatı 
sevgili öğrencilerimizin, okullar-
da aldığı eğitim ve bilgi ışığında 
ülkemizi çağdaş medeniyetler se-
viyesinin üzerine çıkaracaklarına 
inanıyoruz.  Ayrıca öğrencilerimi-
zin sınav başarısının yanında vata-
nını, milletini seven, bilgili, bilinçli, 

milli ve manevi değerlerine bağlı 
nesiller olarak yetişmelerini amaç-
lıyoruz. Göz bebeğimiz çocukla-
rımızın eğitimcilerimizin yoğun 
emekleriyle aktardıkları bilgi ve 
birikim neticesinde önemli kaza-
nımlar elde edeceğine ve ülkemizi 
geleceğe güvenle taşıyacaklarına 
yürekten inanıyorum. İnşallah bu 
emek ve gayretler ülkemizin daha 
yüksek hedeflere ulaşmasına katkı 
sağlayacaktır” dedi. 

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, 2019-2020 Eğitim 
Öğretim Yılı dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Yeni dönemin öğrenci, 
öğretmen, eğitim camiası ve aile-
lere hayırlı olmasını dileyen baş-
kan Kılca, “Geleceğimizin teminatı 
evlatlarımız ve eğitim camiasına 
desteklerimiz sürecek. Çünkü te-
mel önceliğimiz, nitelikli insan gü-
cünün yetişmesine katkı sun-
maktır” dedi. 2019-2020 Eğitim 
Öğretim Yılı’nın başlaması dola-
yısıyla bir mesaj yayınlayan Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
yeni dönemin öğrenci, öğretmen, 
eğitim camiası ve aileler için hayır-
lar getirmesini diledi. Türkiye’nin 
ilerlemesi, güçlenmesi ve aydın-
lık yarınlara taşınması için büyük 

önem taşıyan yeni bir eğitim-öğre-
tim yılının daha başladığını belir-
ten Başkan Hasan Kılca, “Ülkemiz 
genelinde olduğu gibi Konya’mız-
da da binlerce öğrencimiz için ders 
zili çalacak. Unutulmamalıdır ki bir 
ülkenin gelişimi eğitimle bağlantı-
lıdır. Eğitimin standardı ve kalitesi 
ne kadar yüksek olursa o ülkenin 
gelişimi de o derece iyi olur. Türki-
ye de, özellikle son yıllarda ulaşım, 
sağlık, ekonomi alanlarında yaşa-
dığı büyük değişimlerin yanı sıra, 
eğitim alanında da önemli bir yol 
kat etti.

 Eğitime yapılan her yatırımın 
Türkiye’nin ve çocuklarımızın ge-
leceğine yapılmış bir yatırım oldu-
ğu bilinciyle hareket eden Karatay 
Belediyesi olarak bizler de imkân-
larımız çerçevesinde ilçemizde bir-
çok okul inşa ettik etmeye devam 
ediyoruz. Okullarımızın çevre dü-
zeni ve altyapı konusunda eğitim 
camiamıza katkı sunuyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle 
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yı-
lı’nın bütün öğrencilerimize, öğ-
retmenlerimize anne-babalara ve 
ülkemize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya genelindeki ilk ve orta dereceli 2 bin 723 okul ve eğitim kurumunda 452 bin 210 öğrenci için 
ders zili bugün çalıyor. İl Milli Eğitim Müdürü, yeni dönemin eğitim camiasına hayırlar getirmesini diledi

452 bin 210 öğrenci
ders başı yapacak
Haziran ayında tatile giren ilk 

ve orta dereceli okullarda eğitim 
bugün itibariyle başlıyor. 2019-
2020 Eğitim Öğretim yılının açılı-
şında konuşan İl Milli Eğitim Mü-
dürü Seyit Ali Büyük, Her geçen 
gün değişen ve gelişen dünya kar-
şısında milli kültür ve değerlerimizi 
koruyarak ayakta kalabilmemiz, 
bilim ve teknolojinin üretilmesinde 
etkin bir şekilde rol alıp ülkemizi 
daha ilerilere taşıyabilmemiz, ço-
cuklarımıza sunduğumuz doğru ve 
yerinde bir eğitim öğretim sürecine 
bağlıdır. Bu sürecin en önemli aya-
ğı ise örgün eğitim kurumları olan 
okullarımızdır” dedi. 
452 BİN 210 ÖĞRENCİ DERS BAŞI 

YAPACAK
Konya genelindeki resmi ve 

özel toplamda 2 bin 723 okul ve ku-
rumda 452 bin 210 öğrencinin ders 
başı yapacağını dile getiren İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, “İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bün-
yemizdeki kurumlarla koordineli 
bir şekilde yeni eğitim öğretim yılı 

öncesinde gereken tüm hazırlıkları 
tamamlıyoruz. Sayın Bakanımızın 
öncülüğünde yürütülen 2023 Eği-
tim Vizyonu çerçevesinde yeni pro-
jeler üretiyor, yaşadığı çağa dair söz 
söyleyebilen, hedefi ve derdi olan 
bir neslin yetişmesi için gayret gös-
teriyoruz.  Geleceğimizin mimarları 
olan çocuk ve gençlerimizin aka-
demik olarak en iyi şekilde eğitim 
almalarını, vatanına, bayrağına ve 
gönül coğrafyasının her bir mensu-
buna sahip çıkan bireyler olarak ye-

tişmelerini en büyük hedefimiz ola-
rak addediyoruz.  Bu noktada okul 
yöneticilerimize, öğretmenlerimize 
ve velilerimize çok büyük sorumlu-
luklar düşmektedir.

 Veli- Okul işbirliği ve dayanış-
ması sayesinde, yavrularımızı çağın 
gerektirdiği bilgi ve teknolojiye hâ-
kim,  güzel ahlak sahibi,  devlet ve 
milletine sadakatle bağlı bireyler 
olarak yetiştireceğimize inancımız 

tamdır.
Bu duygu ve düşünceler içeri-

sinde 2019/2020 eğitim öğretim 
yılının öğretmenlerimiz, öğrenci-
lerimiz ve velilerimiz başta olmak 
üzere, şehrimize ve ülkemize hayır-
lar getirmesini diliyor; millet olarak 
huzur içerisinde daha nice yeni eği-
tim yıllarına kavuşmamızı temenni 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

TYB’de Peyami Safa ve batılılaşma konuşuldu

Türkiye Yazarlar Birliği Kon-
ya Şubesi’nin Konya Büyükşehir 
ve Selçuklu Belediyesi işbirliği ile 
düzenlediği haftalık Cumartesi 
programları kapsamında bu hafta 
‘Peyami Safa’ konuşuldu. 

7 Eylül 2019 Cumartesi günü 
saat 14.00’de Kılıçaslan Konferans 
salonunda “Doğumunun 120.Yı-
lında Peyami Safa”etkinliği kap-
samında düzenlenen konferansın 
konusu, “Peyami Safa’nın Fikir ve 
Sanat Dünyasında Batılılaşma So-
runu” başlığını taşımaktadır. Bu 
başlık altında, ünlü yazarımızın, 
asırlardır toplumsal gündemimizi 
işgal ve zihinleri meşgul eden ‘Ba-
tılılaşma’ sorununa nasıl baktığı, 
bu konuda hangi görüşleri dillen-
dirip hangi yorumlarda bulundu-
ğu, nihayet bu soruna sanatında 
nasıl ve hangi düzeyde yer verdiği 
gerçeği ele alındı. 

Sorunun kapsamını, etkisinin 
ve hâlen yaşanıyor olmasının, bizi 

ister istemez geniş zeminde dü-
şünmeye sevk ettiğine vurgu ya-
pan İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Tekin; dünden bugüne 
batılılaşma sorunu, Peyami Sa-
fa’nın batılılaşma sorununa bakışı, 
romanlarda batılılaşma sorunu ve 
Peyami Safa’nın romanlarında ba-
tılılaşma sorunu üzerinde yorum-
larda bulundu. 

Prof. Dr. Mehmet Tekin Batı-
lılaşma sorununun başlangıcının, 
ortalama hesapla 17. yüzyılın 
sonlarına rastladığını,  Viyana Ku-
şatması (1683) ile Karlofça Ant-
laşması (1699) sürecinde hem 
askerî hem de politik alanda ye-
nilmesinin, Devlet-i Aliye’yi yeni 
bir vaziyetin eşiğine getirdiğini 
ifade ederek “Bu eşik, karşısında 
yer alan ve öteden beri muhatap 
olduğu dünyanın artık farklı bir 
dünya olduğunu idrak etme eşiği-

dir. Doğrusu her şeyiyle farklı bir 
dünya idi karşımızdaki ve askeri 
donanım, ordu bakımından güçlü 
idi. Bizi de ilk fasılda ilgilendiren 
de bu olmuştur: Biz de onlar gibi 
güçlü olmak hedefiyle ilk etapta 
ordumuzu yenileme telaşına düş-
tük. Ancak zamanla karşı tarafın 
sadece ‘askerî’ anlamda değil, 
medeniyet ve kültürel anlamda 
da farklılık arz ettiğini fark ettik. 
Bu fark edişle birlikte ‘batılı gibi’ 
olma kaygısı öne çıktı. Peki nasıl 
ve hangi batılı gibi? Sorun da bu-
radan başladı zaten ve halen sür-
mektedir.” dedi. 

Prof. Tekin konuşmasını özet-
le şöyle sürdürdü: “Zaman içinde 
gerek siyaset adamlarımız, gerek 
aydınlarımız ve gerekse sanatçıla-
rımız, toplumumuzu farklı düzey-
lerde -siyasetten ahlâka, kültüre, 
sanata kadar...- ve derin bir şekil-
de etkileyen Batılılaşma sorunu-
nu ele alıp irdelemeye çalıştılar: 

İslâmcı, Osmanlıcı, Türkçü, Ba-
tıcı mantıkla şekillenen ideolojik 
akımlar, doğal olarak mensupla-
rının çabalarıyla soruna farklı, yer 
yer aykırı, arada uzlaşan düzeyler-
de yaklaşmaya çalıştılar. Bu konu-
daki çabaların ürünü olan telif ve 
tercüme düzeyinde hayata geçiril-
miş metinler, diyebiliriz ki düşün-
ce dünyamızın en kalın dosyasını 
oluşturmaktadır ve hâlâ üzerine 
bir şeyler eklenen bir dosyadır 
bu. Kapanacağı da yoktur doğru-
su; çünkü Batılılaşma sorununu 
hâlâ bir çözüme bağlamış değiliz: 
ya Araf’tayız, ya öte yakada ya da 
uzaktayız.” 

Program sonunda konuşmacı 
Prof. Dr. Mehmet Tekine Katılım 
belgesini öğrencisi TYB Konya 
Şubesi Onursal başkanı Ahmet 
Köseoğlu ve TYB Konya Şubesi 
Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten bir-
likte verdiler.
n HABER MERKEZİ

Okulların açılmasına kısa  
bir sure kalırken, Yunak’ta okul-
ların ve öğrencilerin güvenliği 
konusu, yapılan  bir toplantı ile 
masaya yatırıldı. 

İlçe Kaymakamı Mehmet 
Erdem Akbulut başkanlığında 
okul güvenliği konulu toplantı, 
Yunak Anadolu İmam Hatip Li-
sesi toplantı salonunda yapıldı. 
Toplantıya İlçe Milli  Eğitim  Mü-
dürü  Mahmut İşcan, İlçe Jan-
darma Komutanı Adem Güneş, 
İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, 
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü 
Murat Albayrak,  İlçe Müftüsü 
Yusuf  Bektaş, İlçe Sağlık Mü-
dürü Alper Seven, Milli eğitim 
Şube Müdürleri, servis temsilci-
leri, okul müdürleri ve okul aile 
birliği başkanlarımız katıldılar. 

 Toplantıda okul güvenliği, 
okul kameralarının merkezi sis-
teme entegre edilmesi, okul ta-
şıtlarında güvenlik, bağımlılıkla 
mücadele, internet kafelerin de-
netimi  konuları ele alındı.

Kaymakam Akbulut, yaptığı 
konuşmada ,”bizim birinci ön-
celiğimiz çocuklarımızın güven-
liği ve öğrencilerimizin zararlı 
alışkanlıklardan uzak kalmaları. 
Bunun için burada toplandık ve 
alınması gereken tüm önlemleri 
alacağız. Okullarımızın güvenli 
bir ortamda eğitim verebilmeleri 
için her türlü desteği vereceğiz. 
Jandarma, polis, muhtarlıklar, 
okul müdürleri ve öğretmenler 
sürekli irtibat halinde olacaklar. 
Metruk binaları ortadan kaldır-
mak için bir çalışma başlattık. 
Ayrıca internet kafelerin de-
netimini sıklaştıracağız. Alkol, 
sigara vb. ürünlerle mücadele 
için eğitimlere ağırlık vereceğiz. 
Servis araçlarının denetimlerini 
sık sık yaparak öğrencilerin gü-

venli bir şekilde taşınması için 
kontrollerimiz devam edecek” 
ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mahmut İşcan  ise  yapmış oldu-
ğu  açıklamada okulların kamera 
ve güvenlik görevlisi durumları 
hakkında bilgi verdi ve öğrenci-
lerin evden alınarak güvenli bir 
şekilde okula ulaşmaları, okulda 
oldukları süre içerisinde güven-
li bir şekilde eğitim almaları ve 
tekrar evlerine güvenli bir şekil-
de intikallerinin sağlanması için 
tüm gayretlerini sarf edecekleri-
ni belirtti. 

İlçe Emniyet Amirliği, İlçe 
Jandarma Komutanlığı, Sağlık 
Müdürlüğü, Müftülük ile Genç-
lik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri 
de kendi alanları ile ilgili bilgiler 
aktardılar. Toplantı sorulan so-
ruların cevaplanmasının ardın-
dan sona erdi.

İlçe Kaymakamımız Sayın 
Mehmet Erdem Akbulut Bey 
başkanlığında okul güvenliği 
konulu toplantı, Yunak Anadolu 
İHL salonunda yapıldı. Toplantı-
ya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Mahmut İşcan, İlçe Jandarma 
Komutanı Adem Güneş, İlçe 
Emniyet Amiri Ufuk Başlık , İlçe 
Genclik ve Spor Müdürü Mu-
rat Albayrak , İlçe Müftüsü Yu-
suf Bektaş, İlçe Sağlık Müdürü 
Alper Seven ,Şube Müdürleri 
Mehmet Ali Keleş ve Abdullah 
Tunçez, servis temsilcileri, okul 
müdürleri ve okul aile birliği 
başkanlarımız katıldılar.

Toplantıda okul güvenliği, 
okul kameralarının merkezi sis-
teme entegre edilmesi, okul ta-
şıtlarında güvenlik, bağımlılıkla 
mücadele, internet kafelerin de-
netimi konuları ele alındı.
n HABER MERKEZİ

Okulların güvenliği 
için biraraya geldiler
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EKERLER KAĞIT 
TORBA VE 

POŞET AMBALAJ 
SAN. VE TİC. A.Ş.

• 35 yaşını aşmamış , 

• En az Meslek Lisesi ya da       

Endüstri Meslek Lisesi mezunu ,

• Askerlikle sorunu olmayan , 

• Vardiyalı sistemde çalışabilecek 

• Ayrıca Çay ve Sekreterlik İşini 

  Yapabilecek Bayan

ELEMAN ARIYORUZ

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:21 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

SATILIK 
DAİRELER

Bosna Hersek 

Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNA VE CNC DİK İŞLEM 

* CNC TORNA VE CNC İŞLEME 

MERKEZİ OPERATÖRLERİ

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. 
BÜSAN O.S.B 

10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 
Tel :  0 332 345 28 59 
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Karatay’ın dinamikleri harekete geçirilecek
Karatay Belediyesi Kent Konseyi 

Yönetim Kurulu tanışma ve kaynaş-
ma toplantısı gerçekleştirildi. Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca 
bakanlığındaki toplantıya AK Parti 
MKYK Üyesi ve Konya Milletveki-
li Ahmet Sorgun, AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay 
Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim 
Arslan, önceki dönem Kent Konseyi 
Başkanı Yusuf Güden ile önceki ve 
yeni dönem yönetim kurulu üyeleri 
katıldı. 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, konuşmasının başında 
yeni dönem Kent Konseyi Başkanı 
Abdürrahim Arslan ve yönetim ku-
rulu üyelerine başarı diledi. Şehir 
yönetiminde tüm paydaşların gö-
rüşleri ve önerilerinin kendileri için 
çok önemli olduğuna vurgu yapan 
Başkan Hasan Kılca, “Göreve gelir 
gelmez Kent Konseyi çalışmalarına 
hız verdik. Kent Konseyi, şehir adına 
söz söyleme kabiliyeti olan herkesin 
payının olduğu bir yapı. Dolayısıyla 
da Kent Konseyi’ni çok seslilik ve 
demokrasinin işlerliği adına önem-
siyoruz” dedi. 

‘TÜM DİNAMİKLERLE İŞBİRLİĞİ 
İÇERİSİNDE İLÇEMİZİ YÖNETİYORUZ’

Karatay’ın marka değerini ar-
tırmak ve daha da güçlü bir ilçe 
meydana getirmek için ilçedeki tüm 
dinamiklerle güç birliği yaptıkları-
nın altını çizen Hasan Kılca, şunları 
söyledi: “Bugüne kadar görev yapan 
Kent Konseyi Başkanımızı, Genç-
lik ve Kadın Meclisi Başkanlarımızı 
ve değerli yöneticileriyle bir araya 
gelmeyi arzu ettik. Bu buluşma ile 
hep beraber olarak, önceki dönemin 
tecrübe ve bilgi birikimini yeni yö-
netime aktarılmasına vesile olmak 

istedik. Geçmiş dönemde bu şehre 
hizmet eden tüm kardeşlerime te-
şekkürlerimi sunuyorum. Yeni dö-
nemde de görev alan yönetimimize 
başarılar diliyorum.”

AK Parti Karatay İlçe Başka-
nı Mehmet Genç de Karatay Kent 
Konseyi eski yönetiminin Karatay’da 
güzel ve başarılı çalışmalara imza 
attığını söyleyerek bugüne kadarki 
gayretlerinden dolayı tüm konsey 
üyelerine teşekkür etti. 

SORGUN: KARATAY’DAKİ 
BİRLİKTELİK TÜRKİYE’YE ÖRNEK 

NİTELİKTE 

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun ise Kara-
tay’daki birlikteliğin tüm Türkiye’ye 
örnek olduğuna vurgu yaptı. Ahmet 
Sorgun, “Yeni sürecin hayırlar ge-
tirmesini diliyorum. Önceki ve yeni 
yönetimi bir araya getiren Karatay 
Belediye Başkanımız Sayın Hasan 
Kılca’ya da çok teşekkür ederim. 
Kent Konseyleri, farklı fikirlere sahip 
insanları buluşturup, ortak kararlar 
alınmasını sağlayan önemli bir yapı. 
Kent Konseyi, ilçenin gelişmesine 
önemli katkılar getiriyor. Karatay’a 
hizmet etmek tarihe, medeniyetimi-

ze hizmet etmekle eşdeğerdir. Böyle 
önemli ve medeniyetimizin kadim 
bir ilçesinde bu tür vazifeler hepimiz 
için onurdur. Karatay şehrin ayrıca-
lıklı bir yerleşim bölgesidir. Burada 
bulunan ve katkı koyan herkese te-
şekkür ediyorum. Önemli olan kenti 
sahiplenmektir, birlikte yönetmek-
tir. Kent Konseyi’nin ana görevi de 
ortak aklı yakalamaktır. Gönül birliği 
olduğu zaman çok daha iyi sonuçlar 
elde edileceğini düşünüyorum. Bir-
lik ve beraberliğin olduğu yerde be-
reket vardır” şeklinde konuştu. 

ARSLAN: GÖNÜLLÜLÜK HAVUZU 

OLUŞTURACAĞIZ
Son olarak buluşmada söz alan 

Karatay Kent Konseyi Başkanı Ab-
dürrahim Arslan, yeni dönemde de 
bir önceki Kent Konseyi başkan ve 
yönetimi ile birlikte olmaya ve tec-
rübelerinden istifade etmeye devam 
edeceklerini kaydetti. Arslan, şöyle 
konuştu: “Burada bulunan ve katkı 
sağlayan herkese teşekkür ediyo-
rum. Önemli olan kenti sahiplen-
mektir, birlikte yönetmektir. Kent 
Konseyi’nin ana görevi de ortak aklı 
yakalamaktır. Temel amacımız hep 
beraber ilçemize bir katma değer 
oluşturabilmek. Bir gönüllük ha-
vuzu oluşturacağız, bu gönüllülük 
havuzunda da işimize hep birlikte 
sarılarak Mevlana şehrine hizmet 
edeceğiz. Herkesin katkısı olduğu 
zaman çok daha iyi sonuçlar elde 
edileceğini düşünüyorum.” 

Konuşmaların ardından Baş-
kan Hasan Kılca ve Ahmet Sorgun 
bugüne kadar olan hizmetlerinden 
dolayı geçmiş dönem Kent Konseyi 
Başkanı Yusuf Güden’e ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine plaket takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, yapılan hizmet-
lere hep birlikte sahip çıkılması 
gerektiğini belirtti. Seydişehir 
Belediyesi tarafından yapılan 
park ve bahçelerde bulunan 
oyun gurupları ve kamelyalar 
kimliği belirsiz kişi veya kişiler 
tarafından tahrip edilerek zarar 
verildi.

Konu ile ilgili bir açıklama 
yapan Belediye Başkanı Meh-
met Tutal; Kamu malları hepi-
mizin. Belediyemizin tarafından 
hemşehrilerimize yapmış oldu-
ğumuz park ve bahçelerimizde 
bulunan oyun guruplarımız ve 
kamelyalarımız çeşitli şekilde 
kırılmış kamu malına zarar ve-
rilmiştir. Bu kamu malları hal-
kımızın. Bunu yapmalarındaki 
amacı anlamak mümkün değil. 
Ne yazık ki toplum içerisinde 
bu tür uygunsuz art niyetli kişi 
veya kişiler var. Halkımızın bu 

konuda bizlere destek verme-
sini bu tür olaylara şahit olduk-
ları zaman emniyet güçlerimize 
veya Belediye ekiplerimize ih-
barda bulunmasını talep ediyo-
ruz. Yapmış olduğumuz buna 
benzer hizmetlere hep beraber 
sahip çıkılması gerekiyor” dedi.

Yapılan hizmetlere sahip 
çıkılması gerektiğini kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal; Hizmetlere sahip çıkalım, 
koruyalım. Bunlar milli serve-
timizdir. Nasıl ki insanlar evle-
rindeki eşyaları kırıp tahrip ede-
rek zarar vermiyorsa bu kamu 
mallarına da hiçbir şekilde zarar 
vermemelidir. Zarar verenleri 
uyararak engel olmaya gayret 
göstermeliyiz. Halkın malına 
zarar vermek, kırmak kendi 
malımıza, çocuklarımızın gele-
ceğine zarar vermektir”şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Genel Merkezi Konya’da bu-
lunan  Turgut ve Çevre Köyleri 
Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği (TURÇEV-DER) yönetim ku-
rulu başkanı ve üyeleri, Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya  
teşekkür ziyaretinde bulundular. 
Konya Turçevder Derneği Yö-
netim Kurulu  başkanı Erol Yay-
la, Yönetim Kurulu üyeleri Halil 
Şahin,Mehmet Yağar ve Veli 
Tuncez 24 Ağustos’ta  Turgut’da 
yapılan  ‘’TOY’’ şölene  destek 
verdiği için Akşehir Belediye Baş-
kanı Salih Akkaya’ya teşekkür 
ziyaretinde bulundular. TUR-
ÇEV-DER Yönetim Kurulu  Baş-
kanı Erol Yayla; ‘’Şenliklerin her 
sene daha da çok kişiye ulaştığını, 
hatta Manisa Turgut’tan ve Rize 
ilimizden aslı Turgutoğulları olan  
duyup geldiğini ve ata toprakla-
rına özlemlerini belirterek çokça 

fotoğraf çekindiklerini belirtti.’’
 Akşehir Belediye Başkanı Sa-

lih Akkaya’da yapılan ziyaret için 
teşekkür ederek,’’  Bu tür şenlik-
lere her zaman destek verecek-
lerini belirterek. TURÇEV-DER  
Yönetim Kurulu başkanı Erol 
Yayla ve yönetim kurulu üyele-
rine emeği  geçen herkese çok 
teşekkür ederek . Başkan  Akkaya  
böyle şölenlerin birlik beraberlik 
içerini öfr ve adetlerin yaşatılma-
sında uzaktaki yaşayan hemşeri-
lerimiz özlem gidermesine vesile 
oluyor inşallah böyle güzel şölen-
ler her  yıl üzerine katarak devam 
eder. ’’dedi.

TURÇEV-DER Başkanı Erol 
yayla ve yönetim kurulu  Belediye 
Başkanı Akkaya’ya tablo hediye 
ederek, toplu fotoğraf çekimin-
den sonra ziyaret son buldu.
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Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı başkanlığında Eylül 
ayı gündem maddelerini görüşmek 
üzere toplanan meclis üyeleri, ilçe 
Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı’yı 
ağırladı. 

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı 
ile 1 yıl önce Selçuklu Kaymakamı 
olarak göreve başlayan Ömer Hilmi 
Yamlı, Selçuklu Belediye meclisinin 
Eylül ayı olağan meclis toplantısına 
katıldı. Başkan yardımcıları ve daire 
müdürlerinin de hazır bulunduğu 
meclis toplantısına konuk olan Sel-
çuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, 
meclis üyeleri ile ayrı ayrı görüşerek 
üyeleri daha yakından tanıma imkanı 
buldu. 

Selçuklunun 650 bin nüfusu ile 
Türkiye’nin 50 ilini geride bıraktığına 
dikkat çeken Selçuklu Kaymakamı 
Ömer Hilmi Yamlı,  “Selçuklu, beledi-
yecilikte güzel bir noktada bulunuyor.  
Güzel bir ismi var. Yaptığı çalışmalar-
la gerçekten isminin hakkını veriyor. 
Belediyecilik noktasında bir çok Av-
rupa ülkesinden daha iyi durumda 
olduğunu düşünüyorum. Böylesine 
büyük bir merkez ilçede büyük bir 
aile bilinciyle tüm hemşehrilerimiz 
için çalışmak, Selçuklunun yarınları 
için el ele vererek güzel eserler çı-
karmak bizlere gurur veriyor, mut-
luluk veriyor. Geniş bir yüzölçüme 
sahip alanda hizmet veriyoruz. Yerel 
yönetimlerde ilçenin her noktasına 
her alanda hizmet veren yetkili ku-
rumlarımız var. Bunların başında da 
belediyelerimiz geliyor. Selçuklunun 
ihtiyacı bulunan altyapıdan imara, 
kültürden sanata her alanda hizmet 
aldığını biliyoruz. Bütün bu hizmet-

lerin aktif hale gelmesinde elbette siz 
değerli meclis üyelerimizin önemli 
çalışmaları geniş yer tutuyor. Beledi-
ye başkanımız da hizmet noktasında 
sizlerin de desteği ile güzel eserlerin 
ortaya çıkmasında çok gayretli, çok 
başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. 
Hemşehrilerimize sunulan her hiz-
met hem ilçemize, hem şehrimize 
hem de ülkemize büyük katma değer 
sağlamaktadır. Bu dönemde 5 yıllık 
süre zarfında, genç ve dinamik bir 

nüfusumuzun bulunduğu ilçemize 
daha nice hayırlı hizmetlerin kazan-
dırılmasını temenni ediyorum. Bu 
vesile ile daha önceki dönemlerde 
görev yapan ve ilçemizin bugünlere 
gelmesinde büyük emekleri bulunan 
belediye başkanlarımıza, meclis üye-
lerimize de hassaten teşekkür ediyor, 
yine bu meclis çatısı altında birlik ve 
beraberlik içinde başarılı çalışmalar 
diliyorum” dedi. 

Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi 

Yamlı’yı meclis toplantısında konuk 
etmekten dolayı çok mutlu olduk-
larını ifade eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mec-
lis çalışmaları konusunda bilgi ver-
di. Selçuklu Belediye Meclisinin en 
büyük özelliğinin birlik ve beraberlik 
içinde çalışan, örnek yapıda kurumsal 
kapasiteye sahip olduğunu ifade eden 
Başkan Pekyatırmacı, “Bu sene Sel-
çuklu Belediyemizin 30. kuruluş yıl-
dönümüdür. 30. yılımızda yeni meclis 
üyelerimizle birlikte göreve başlamış 
olduk. Toplam 45 meclis üyemiz var. 
Meclis üyelerimiz, hemşehrilerimi-
zin istifadesi için her işte her konuda 
büyük bir gayret ve özveri ile çalış-
maktalar. Hiçbir mazeret üretmeden 
mesai mefhumu gözetmeden ilçemiz 
için yoğun bir şekilde ve samimiyetle 
hareket etmektedirler. Meclis yapısı 
itibariyle Selçuklu Belediye Meclisi-
nin her dönemde huzurlu, birlik ve 
beraberlik içinde hizmet ürettiğini 
biliyoruz. Hem ülkemizde, hem de 
şehrimizde pek çok alanda ve pek 
çok konuda örneklik teşkil eden işler 
yapıldı. Yapılan hizmetler ve üretilen 
işlerle sadece ilçemize değil, Konya-
mıza değer katan güzel eserleri de or-
taya koymuş olduk. Bu yeni dönemde 
de öncelikli ihtiyaçların dikkate alın-
dığı ve yediden yetmişe her yaştan 
bireyin faydalandığı sosyal, kültürel 
ve fiziki hizmetlerin yerine getirilmesi 
için büyük gayretle çalışıyoruz”dedi.  

Yapılan konuşmaların ardından 
meclis toplantısı kaldığı yerden de-
vam ederken, Eylül ayı meclis günde-
mine ilişkin maddeler tek tek görüşü-
lerek karara bağlandı.
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‘Kamu malını korumak
hepimizin ortak görevi’

TURÇEVDER’den Başkan
Salih Akkaya’ya ziyaret

Selçuklu Belediye Meclisinin toplantısına konuk olan Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, yapılan tüm 
çalışmaların Selçuklu’ya hayırlı olmasını diledi. Yamlı, Selçuklunun belediyecilikte güzel bir noktada olduğunu söyledi

‘Selçuklu, belediyecilikte
güzel bir noktaya geldi’

‘Esnafın yüzü gülerse, Meram güler’
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, Konya Çalışan Gençlik 
Platformunun organizasyonuyla 
Meram Sanayi esnaflarıyla bir araya 
geldi.  ‘Simitler Başkandan, çaylar 
esnaftan’ sloganıyla gerçekleştir-
diği esnaf buluşmalarının üçüncü 
durağında Başkan Kavuş, esnafla-
rın sıkıntılarını, isteklerini, öneri ve 
beklentilerini dinledi, yapılacak ça-
lışmalar ve projeler hakkında bilgi 
verdi. 

‘ESNAFIN SIKINTISI BENİM 
SIKINTIMDIR’

Aşının ve ekmeğinin peşinde, 
gündüzden geceye canla başla gay-
ret gösteren tüm esnafların yanında 
olduklarını kaydeden Başkan Mus-
tafa Kavuş, toplumun adeta direği 
ve en dinamik kesimlerinden biri 
olan esnaflara rahat bir çalışma 
ortamı sağlamanın kendilerinin 
en önemli görevlerinden biri oldu-
ğunun altını çizdi.  Türkiye ekono-
misinin manipülasyonlarla hedef 
alındığı günlerin, esnafın sabrı ve 

basiretiyle atlatılmaya başlandığı-
nı belirten Başkan Kavuş, sözle-
rini şöyle sürdürdü; “Türkiye’nin 
önünde ne zaman bir fırsat doğsa, 
görünmez bir el devreye giriyor, su-
dan sebeplerle ülkeyi kaosa sürük-
lemeye çalışıyor. Türkiye’nin önüne 
çıkan bu fırsat bu kez Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan 
oldu. Ama artık Türkiye eski Türki-
ye değil. Bu ülkenin tüm evlatları el 
ele verdi ve gelen her saldırıyı boşa 
çıkardı.  Bunun en önemli kanıtı, 

Türkiye’nin son 17 yılda gelişmesi-
ni hep yukarı yönde ilerletmesidir. 
Kardeşlerim, el ele verip hem Me-
ram için hem de Türkiye için bu 
ilerlemeyi daha da yukarılara hep 
birlikte taşıyacağız”

‘ESNAFIN YÜZÜ GÜLERSE 
MAKAMIN HAKKINI VERMİŞ 

OLURUZ’
Meram İlçesinin iki önemli sa-

nayisinden biri olan Meram Sanayi 
esnaflarıyla göreve gelmesinden 
bugüne ikinci kez böyle bir buluşma 

gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan 
Kavuş, “Seçim çalışmalarım süre-
cinde, ‘Beni her zaman aranızda gö-
receksiniz’ diye sözümüz vardı. Bu 
söze her daim sadık kalacağımdan 
en küçük şüpheniz olmasın. Çünkü 
biliyorum ki, sizin yüzünüz gülerse 
Meram güler. Meram’ın gülmesi bi-
zim görevimizi layıkıyla yaptığımız 
anlamı taşır. İşte biz bu makama 
tamda bu sebeple oturduk. Sorun-
larınız birer birer hallolacak. Sizle-
rin çalışma ortamınız güzelleşecek, 
müşterilerinizin memnuniyeti arta-
cak. Bunun için her birimizin üze-
rine düşen görevler var. Ben Me-
ram’ın şehr-i Emin’i olarak üzerime 
düşenleri imkanlarımız dahilinde 
yaparak sizleri rahat ettirmeye söz 
verdim, sözüme sonuna kadar da 
sadık kalacağım. Sizlerden beklen-
timiz de, bu yolda bize vereceğiniz 
destek ve göstereceğiniz fedakarlık. 
İşte yalnız bu şekilde istediğimiz so-
nucu elde edebiliriz” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ
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Muskat cevizi halk arasında çok 
da bilinmese de birçok yararı olan 
besindir.

Lezzet arttırıcı bir baharat olarak 
kullanılıyor. Tropik bir bitkinin meyve-
sinden çıkan çekirdek ağacın uçuk sarı 
renkli çiçeklerinden oluşan meyveler 
olgunlaştığında içindeki ceviz benzeri 
oval tohumlar çıkarılır ve sert olduğu 
için rendelenerek kullanılır. Baharat 
için kullanan toplumlar varken etli 

kısmını meyve olarak kullanan toplum-
larda oldukça fazla. Keskin kokusuyla et 
yemeklerinin lezzetini arttırıyor. Lif içeriği 
sayesinde, sindirim sistemine yardımcı 
olur. Mide rahatsızlıklarını tedavi ederken 
oldukça iştah acıcı bir besindir. Beyin gü-
cünü arttıran stres ve psikolojik yorgun-
luklara karşı beyin fonksiyonlarını uyarıcı 
bir yönü bulunuyor. Hafif ve rahatlatıcı bir 
etkisi olduğu için uykusuzluk problemle-
ri yaşayanlara iyi bir destek olabildiğiyle 
ilgili araştırmalar mevcuttur. Antioksidan 
içeriği sayesinde cildi koruyor. Antibakte-
riyel özellikleri fazla olduğu için ağız ko-

kusuna iyi geliyor. Meyvesi şekil itibariyle 
cevize benzeyen zeytinden bir tık büyük 
olan meyve yemeklerinize tatlılarınıza ve 
içeceklerinize aroma verir. Her ürünün 
fazlası ya da her ürünün karışımı tabi ki 
de zarar olduğunu hatırlatarak sütle bir-
likte kullanılmaması gerekiyor. Kabızlık, 
mide bulantısı, idrar yapamama gibi 
sorunlara yol açar ayrıca beyinde hasara 
sebep olabilir.

Yemeklerinize lezzet için mutfakları-
nız da yer verebilirsiniz.

Sağlıcakla kalın…
www.nuraclan.com

MUSKAT CEVİZİ MEYVESİ

Milli Mücadele döneminde Konya’nın önemli bir misyonu üstlendiğine işaret eden Gazeteci Yazar 
İhsan Kayseri, Milli Mücadele ve İzmir’in kurtuluşunda Konya’nın lider şehir olduğuna işaret etti

‘Milli Mücadelenin
başkenti Konya’dır’

Konya Fikir Sanat Kültür Adam-
ları Birliği Derneği tarafından Bölge 
Yazma Eserler Kütüphanesi Salo-
nunda düzenlenen ‘Milli Mücade-
lede Konya’nın Rolü’ konulu kon-
feransta konuşan Gazeteci Yazar 
İhsan Kayseri “Konya Milli Mücade-
lenin Başkentidir” dedi.

Konferansın açış konuşmasını 
yapan Dernek Başkanı Prof. Dr. Yu-
suf Küçükdağ katılımcılara teşekkür 
ederek, “Kısa bir aradan sonra prog-
ramlarımıza devam ediyoruz. Tertip 
edeceğimiz etkinliklerde Konya’nın 
kültür ve sanat insanlarıyla bir araya 
gelerek özel ve güzel konuları gün-
deme getirmeye gayret edeceğiz” 
dedi. Oturum Başkanlığını yapan 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi Ta-
rih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Caner Arabacı’da, Milli Mücadeleye 
dair toplumun bilgilendirilmesine 
ihtiyaç duyulduğunu ve bu konu-
da çalışmalar yapılması gerektiğini 
söyledi.

BİR BAŞKENT HER 
ZAMAN BAŞKENTTİR

Sözlerine, katılımcılara teşek-
kür ederek başlayan İhsan Kayseri, 
“Konya Lisesi’nde öğretmenlik de 
yapmış olan yazar Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın dediği gibi bir başkent 
her zaman başkenttir. Selçuklu 
Devletine 200 yıldan fazla başkent-
lik yapan Konya tarihte önemini 
hiçbir zaman yitirmemiş ve İngi-
liz organizasyonuyla Anadolu’nun 
düşman işgaline uğradığı yıllarda da 
Milli Mücadelenin başkenti olmuş-
tur. Bugün halen tarımda olsun, 
iktisatta olsun; Konya’nın başkent 
özelliklerini taşıdığını söyleyebiliriz” 
dedi.

BÜYÜK TAARRUZ 
AKŞEHİR’DEN BAŞLADI

Mustafa Kemal’in Batı Cephesi 
Karargâhını Akşehir’de kurdurarak, 
tarihe altın harflerle yazdırılacak 
olan Büyük Taarruzun temellerini 
attığını kaydeden Kayseri, “Kon-
ya’ya karşı özel bir sevgisi olan 
Mustafa Kemal her şeyden önce 
bu şehrin insanına son derece gü-
veniyordu. Büyük bir gizlilik içinde 
geldiği Konya’da tanınmamaya, 
görülmemeye ve duyulmamaya 
ehemmiyet gösterirken Telgraf İda-
resine gidip ‘Benim geldiğimi An-
kara’ya dahi, şifre ile de olsa sakın 
bildirmeyin’ diye talimat vermiştir. 
Keza İstasyon Müdürü evinin ka-
pısını çalan kişinin Gazi olduğunu 
görünce büyük şaşkınlık ve telaş ya-

şamış; o ise, ‘Gizli geldim, geldiğimi 
kimse bilmesin. İki saat uyumam 
gerekiyor, sonra Akşehir’e geçece-
ğim ki; burada olduğumu ve Akşe-
hir’e gittiğimi kimseye söylemeyin’ 
demiştir” şeklinde konuştu.

Atatürk ve İsmet İnönü’nün 
kılıçla çekilmiş fotoğraflarının da 
Konya menşeli olduğunu ifade eden 
Kayseri, “Rus ve Azerbaycan askeri 
temsilcileriyle Ilgın ve Konya’da gö-
rüşmüştür. Ilgın-Akşehir hattında 
Büyük Taarruza hazırlanan askerle-
rimizin silah mühimmatları da ilçe-
nin esnaf tezgâhlarında üretilmiştir. 
Ordumuz Akşehir Ulu Camii de kılı-
nan sabah namazının ardından du-
alar, tekbirler ve gözyaşlarıyla Bü-
yük Taarruza uğurlanmıştır” dedi.

ZAFER İÇİN DAİMA CESARET
Mustafa Kemal’in zafer için 

daima cesareti öğütlediğine örnek 
veren Kayseri, “Çanakkale cephele-
rinde harbin devam ettiği günlerde, 
bir yerde, Türk askerlerinin geriye 
çekildiğini tesadüfen gören Musta-
fa Kemal, mermisiz kalan askerin 
çaresizlikten mevzileri düşmana bı-
rakarak kaçmaya çalıştığını öğrendi. 
‘Mermi yoksa süngü var; yat’ emri 

vermiş, ardından süngü taktırıp, 
aralarında az bir mesafe kalan düş-
man üzerine hücum emri vermiş ve 
kaybedilen mevzileri bu harekâtla 
kazanmıştır” diyerek sözlerini sür-
dürdü.

İZMİR’E İLK BAYRAĞI
 KONYALI BİR ASKER ASTI
Büyük Taarruzun İzmir’in kur-

tuluşuyla taçlandığını da anlatan 
Kayseri şöyle konuştu: “Türk or-
dusunun 30 Ağustos’ta kazandığı 
tarihi zaferle Yunanlılar İzmir’e ka-
dar kaçtı. Yunan askerini kovalayan 
Yüzbaşı Şerafettin komutasındaki 
2. Süvari Alayında 4. Bölük Onba-
şısı Konyalı Ali Atar; Mustafa Ke-
mal’in Şerafettin’e verdiği görevle, 
9 Eylül sabahı şafak vaktinde İzmir 
Hükümet Konağına Türk bayrağını 
çekme şerefine erişmiştir. Konyalı 
Gazi bu tarihi hatırayı naklederken, 
‘Mustafa Kemal, Şerafettin yüzba-
şıya berberinde 30 askerle tan yeri 
ağarmadan İzmir Hükümet kona-
ğına bayrak asma görevi verdi. Ben 
de birliğimizden askerleri seçtim. 
Yolda bir ara kurşun yağmuruna tu-
tulduk ama zarar görmedik. İzmir’e 
girerken bir yerde de üzerimize 

kaynar su döktüler. Hükümet ko-
nağının önüne varınca Yüzbaşımın 
emriyle balkona çıkıp Yunan Bay-
rağını söktüm ve belime sardığım 
bayrağımızı direğe astım” demiştir. 
Bu hatıralardan, İzmir’e ilk Türk 
bayrağının Konyalı bir asker tarafın-
dan asıldığını öğreniyoruz.”

GAZİ: KONYA BÜYÜK
 BİR NURUN OCAĞIDIR

Yazar Muharrem Balatekin ise 
Hazreti Mevlana’nın ‘Konya’nın 
kutsiyetine dair’ sözlerini naklet-
tikten sonra Mustafa Kemal’in 20 
Mart 1923 tarihinde ziyarete ettiği 
Konya Türk Ocağı’nın Şeref Defteri-
ne yazdığı, “Konya çeşitli Türk dev-
letleri yaşamış, öz Türk vatanıdır. 
Konya, asırlardan beri tüten büyük 
bir nurun ocağıdır. Türk kültürünün 
esaslı kaynaklarından biridir. Konya 
Türk Ocağı, Konya Türklüğünün 
hakiki bir timsali olmalıdır. Bu ocak-
tan milletin duygusunu, ülküsünü 
daima ısıtacak, nurlandıracak par-
lak alevler gökyüzüne yükselme-
lidir, çok yükselmelidir. O kadar ki 
bu alev, vatanın bütün ufukların-
da aydınlıklar vücuda getirebilsin. 
Konya’nın genç dimağları, atılgan, 
cesur, sebatkar çocukları, Ocağınıza 
sahip olunuz. Bütün engeller, Oca-
ğınızın ateşi karşısında derhal yanıp 
karaduman olmağa mahkumdur” 
şeklindeki satırları dile getirdi.

Yazar Mustafa Üstün ve Hane-
fi Aytekin’in Milli Mücadeleye dair 
paylaştıkları anekdotların ardından 
şair İsmail Detseli İhsan Kayseri için 
kaleme aldığı akrostiş şiiri okudu. 
Program Dernek Başkanı Küçük-
dağ’ın Kayseri’ye ve Oturum Baş-
kanı Arabacı’nın Balatekin’e günün 
anısına kitap takdimiyle son buldu.
n HABER MERKEZİ

Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü’ne, 
daha önce Orman Genel Mü-
dürü olarak da görev yapan 
Konyalı bürokrat İsmail Üz-
mez atandı. Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdür-
lüğü görevine atanan Üz-
mez, Ankara’da düzenlenen 
görev devir teslim töreninin 
ardından yeni görevine baş-
ladı. Üzmez, Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlüğü görevini bir süredir 

genel müdür olarak görev ya-
pan Yusuf Kandazoğlu’ndan 
devraldı.  Beyşehir Belediye 
Başkanı Adil Bayındır, yap-
tığı açıklamada, daha önce 
bakanlık bünyesinde Orman 
Genel Müdürü olarak da gö-
rev yapan İsmail Üzmez’i 
kutlarken, “Hemşehrimize  
Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürü olarak başla-
dığı yeni görevinde üstün ba-
şarılar diliyorum” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Hayırsever İşadamı Tanju 
Altay tarafından yapımı ger-
çekleştirilen Doğanhisar Ce-
mile-Osman Altay 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri İstasyonu 
hizmete açıldı. İstasyonun 1 
yıl gibi kısa sürede bitirilme-
sinde ve hizmete girmesinde 
gösterdiği katkı ve destek 
nedeni ile Hayırsever İş ada-
mı Altay’a, AK Parti Konya 
Milletvekili Hacı Ahmet Öz-
demir, Doğanhisar Belediye 
Başkanı Süleyman Pekmez 
ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç tarafından te-
şekkür plaketi takdim edildi.

Plaket töreni öncesi kısa 
bir konuşma yapan Millet-
vekili Özdemir, Konya’da 
devlet-vatandaş işbirliğinin 
küçümsenmeyecek boyutlar-
da olduğunu söyledi. Doğan-
hisar ilçesine kazandırılan 
112 istasyonu ile birlikte Do-
ğanhisar’da önemli bir sağlık 
tesisi eksikliğinin giderildi-
ğini vurgulayan Milletvekili 
Özdemir, AK Parti hüküme-
tinin iktidara geldiği günden 
bu yana sağlık alanında çok 
güzel işler başardığının altını 
çizdi. Özdemir, “Vatandaş-
larımızın sağlık hizmetleri 
konusundaki teveccühünü 
görmek bizleri mutlu ediyor” 
diyerek yapmış olduğu hayır 
hizmeti nedeniyle İş adamı 
Altay’a teşekkür etti.

2019 yılı içerisinde açılan 
yeni 112 istasyonları ile bir-
likte Konya genelinde toplam 
73 adet 112 Acil Sağlık Hiz-
metleri İstasyonunun hizmet 
sunduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Koç, “Sağlık çalışanla-
rımız 24 saat gece, gündüz 
demeden çok ağır şartlarda 
hizmet sunuyorlar. Bizler de 
onlara sağlıklı ortamlar sağ-
lamaya gayret ediyor ve bu 

hedef doğrultusunda çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Bu 
anlamda şu ana kadar 18 is-
tasyonumuzu yeni yerlerine 
taşımayı başardık. İnşallah 
amacımız bu sayıyı 50’li ra-
kamlara ulaştırmaktır. Ha-
yırsever vatandaşlarımızın 
ve devletimizin bizlere verdi-
ği destekle bu hedefe kısa bir 
süre içerisinde ulaşacağımıza 
inanıyorum” dedi. Prof. Dr. 
Koç, “Konya sağlık alanında 
adından ciddi düzeyde söz 
ettiren bir şehir konumunda-
dır, bu başarıda hayırsever-
lerimizin de katkısı oldukça 
güzel bir seviyededir. Bizler 
yapılan bu yardımlardan do-
layı tüm hayırseverlerimize 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Allah yardımlarınızı kabul 
etsin, kazançlarınızı bereket-
li kılsın” dedi. 

Hayırsever İş Adamı Al-
tay’da “Şehrimize ve doğdu-
ğum ilçeme sağlık alanında 
katkı sağlıyor olmanın gu-
rurunu yaşıyorum. Projemizi 
kısa bir süre içerisinde ta-
mamlayarak teslim ettiğimiz 
için de son derece mutlu-
yum. Rabbim hayırlı hizmet-
lerde kullanmayı nasip etsin” 
dedi.  

Yapılan konuşmaların 
ardından Hayırsever Altay’a 
teşekkür plaketi verildi. Dü-
zenlenen programda Acil 
Sağlık Hizmetleri Başkanı 
Dr. Ahmet Ergin, Başkan 
Yardımcısı Dr. Alper Çelik-
delen, 112 Komuta Kontrol 
Merkezi Başhekimi Dr. Erkan 
Aşık, Doğanhisar İlçe Sağ-
lık Müdürü Dr. Sinan Uğuz, 
Hastane Başhekimi Uz. Dr. 
Necmi Kılınç ve Doğanhisar 
112 ASHİ çalışanları da hazır 
bulundular.
n HABER MERKEZİ

Doğa Koruma ve Milli 
Parklar’a Konyalı bürokrat

Doğanhisar 112 Acil 
istasyonu yeni binasında

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

Eczacılar Odası’nda Açıkgöz güven tazeledi
Türk Eczacılar Birliği 5. Bölge 

Konya Eczacılar Odası olağan genel 
kurulu geçtiğimiz hafta sonu Konya 
Eczacılar Odası Merhum Ahmet Ke-
leşoğlu Sosyal tesislerinde yer alan 
Uzm. Ecz Harun Kızılay Konferans 
salonunda geçtiğimiz hafta sonu ger-
çekleştirilirken, mevcut başkan Ecz. 
Adem Açıkgöz seçime katılan delege-
lerin oyunu alarak yeniden başkanlığa 
seçilirken, aynı zamanda güven taze-
ledi.

Konya Eczacılar Odası Sosyal te-
sislerinde Uzman Eczacı Harun Kızı-
lay Konferans Salonunda gerçekleş-
tirilen 5. Bölge Konya Eczacılar Odası 
olağan genel kurulu 7-8 Eylül 2019 
tarihlerinde yapıldı. Tek liste halinde 
gidilen seçimde mevcut başkan Ecz. 
Adem Açıkgöz, 1046 delegeden seçi-
me katılan delegelerin çoğunun oyu-

nu alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Yeniden 5. Bölge Konya Eczacı-

lar Odası Başkanlığına seçilen Adem 
Açıkgöz’ün yönetiminde yer alan 
isimler şöyle; Âdem Açıkgöz( Başkan) 
Melek Karaman, Ahmet Hakan Koru, 
Çiğdem Kızılay, Sema Durmaz Traş, 

Levent Aksoy ve Zeynep Özdemir
Yönetim kurulu yedek üyeler ise 

Emre Küçükbağrıaçık, Mustafa Şeref 
Yavuz, Duygu Küçükyılmaz, Kübra 
Ümit, Burak Mete, Alper Ozan Turan, 
Burak Akbuğa 

Genel Kurul sonrası yeniden seçi-

lerek güven tazeleyen 5. Bölge Konya 
Eczacılar Odası Başkanı Ecz Âdem 
Açıkgöz  “5. Bölge Konya Eczacılar 
Odası olağan genel kurulu seçimleri-
mize yüksek bir katılım olmuş ve tek 
liste halinde gidilen seçimde delege-
lerin oyunun alarak yeniden göreve 
geldik.       

Seçimlere katılarak teveccüh ve 
desteğini esirgemeyen meslektaşla-
rıma yönetim kurulum adına çok te-
şekkür ederim.

 Önümüzdeki dönemde tüm 
meslektaşlarımızın katılımıyla mes-
leğimiz adına faydalı projeler hayata 
geçireceğimizden hiç şüphem yok.  
Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. 
Meslektaşlarımızın daha rahat ve fe-
rah çalışmaları için her alanda görev 
yapmaya hazırız” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Bu haftaki ya-
zımda, ihracat ana 
planı içerisinde yer 
alan ve ihracatçıya 
finansman imkânı 
sağlayan ihracat 
teşvikleri ve kredi-
lerini değerlendire-
ceğim.  

İHRACAT 
TEŞVİKLERİ 
Daha önceden kaleme al-

dığım, Dış Ticarette yapısal 
reformlar başlığında detaylıca 
izah ettiğim gibi ihracat teş-
viklerinde performans odaklı 
bir yaklaşım getirilmesi ge-
rekmekte. Diğer bir ifadeyle 
ihracatçı almış olduğu teşvik 
kapsamında ihracata başlamış 
mı?  Veya ihracat miktar- de-
ğer ve pazarlarını genişletmiş 
mi?  bu kısımlara bakmak ve 
ilk teşvikten sonra bu perfor-
manslar değerlendirilerek, teş-
vik mekanizmasındaki oranlar 
ya sabit kalmalı ya da kademeli 
olarak artırılmalı. 

Örneklendirerek gidelim. 
İhracatçı firma bir yıl içerisin-
de 10 tane ülke ziyareti kap-
samında yaptığı ulaşım ve ko-
naklama masrafları için teşvik 
almakta ama 10 tane ülkeye 
gidip, ihracat yapan veya ih-
racatını artıran firma ile 10 ül-
keye gidip, ihracat yapmayan 
veya pazarını genişletemeyen 
firmada aynı teşvik meka-
nizmasından faydalanmakta.  
Sonuçta iki firmaya da aynı 
oranda teşvik vermek, açık bir 
şekilde kaynak israfından bir 
şey değildir. Devlet açısından 
düşündüğümüzde ise X yılında 
ihracatçımıza şu kadar teşvik 
verdik demekte başarı değildir. 

NE DEMEK İSTİYORUM
Yine yurtdışı seyahat des-

teğinden yola çıkarsam, teş-
vik mekanizması minimum 
düzeyde başlasın. Süreçte 
firma, ihracat yaptıkça veya 
önceki ihracat yaptığı ülkede 
ihracatını artırırsa sonraki ala-
cağı seyahat teşvikleri kade-
meli olarak artılısın. Peki, hiç 
ihracat yapamayan firma ne 
olacak derseniz. Bu firmalar 
teşviklerini yine alsınlar ama 
başlangıçta belirlenen mini-
mum düzeyde teşvik almaya 
devam etsin. 

DAHA DA 
SOMUTLAŞTIRAYIM

Mevcut teşvik bu kapsam-
da neler veriyor? Bir yıl içeri-
sinde ülke başına 5000 ABD ve 
bu değer, toplam harcamanın 
% 70’ine kadar verilmekte. 
Düz mantıktan yola çıkarsak, 
10 ülke için maksimum de-
ğer oranının % 70’ini kullan-
dığını varsayarak, 10 ülke için 
5000*10= 50.000 dolar eder. 
10 ülkeye giden ve ihracat ya-
pamayan firmaya da 50.000 
doları teşvik veriyorsunuz, 
aslanlar gibi ihracata başlayan 
her ülkede pazarını artıran fir-
maya da aynı teşviki veriyor-
sunuz. Böyle teşvik sistemine 
maalesef ki ben karşıyım. 

NASIL OLMASI GEREKİR?  
Önceki örneğimizden de-

vam edersek; 
• Ülke başına minimum 

oran belirle (Örneğin, 2000 
ABD doları ve % 40) 

• Seyahatten sonraki 1 
yıl içerisinde (6’şar aylık peri-
yotlara da izin verilebilir. Ama 
üst süre sınırı bir yıl olma şartı 
getirilmesi gerekir) ilgili ülkeye 
ihracat yaptığı zaman önceki-
ne başvurunda aldığı teşvike + 
1000 ABD doları getir ve oranı 
öncekini aldığı teşviki de baz 
alarak% 60’a artır.

• 6 ‘şar aylık periyotlar-
da kontrolünü yaptın.  Baktın 
ki firma pazarını artırıyor ge-
rekirse öncekilere ilave ederek 
teşvik oranını % 100’e çıkar. 
Yeter ki teşvik doğru ellerde 
değerlensin. 

• Peki, seyahatler so-
nunda hiç ihracat yapamayan 

firma ne olacak? 
Derseniz. İlgili fir-
manın önü ebetteki 
tıkanmayacak ama 
teşviki minimum 
düzeyde almaya 
devam edecek. Do-
layısıyla alamadığı 
kısım, doğru firma-
lara aktarılmış ola-
cak. 

• Dolayısıyla devletimiz 
de artık vermiş olduğu teşvikin 
etkinliğini ölçmüş olacak ve 
teşvikler doğru ellere gidecek. 

Bu örneklerin mevcut di-
ğer ihracat teşvikleri içinde 
modelleyebilirim. Orası artık 
detaylı rapora girer ki amacı-
mız burada sorunu göz önüne 
çıkarmak. Tekrar başa gelir ve 
İhracat Ana Planı içerisinde 
mevcut teşviklerde perfor-
mans değerlendirilmesi getiril-
miş mi? Sorusuna cevabımız 
= Hayır. Dolayısıyla bundan 
sonraki teşvik değerlendirme-
lerinde yine ihracatçımıza şu 
kadar teşvik verdik denecek ve 
bu söylem başarı olarak adlan-
dırılacak. (Bu söylem kısmen 
başarıyı belirtirken, başarının 
performansını belirmez.) 

Bu arada Ticaret Bakanlı-
ğı’mızın diğer paydaşlarla isti-
şare etmelerini oldukça önem-
siyor ve doğru buluyorum 
ama çoğu ihracatçı da almış 
olduğu teşviklerin performans 
değerlendirmesine girmesini 
istemez ve bu doğrultuda ba-
kanlığa talepte bulunmaz. Bu 
gibi konularda Ticaret Bakan-
lığımız, süreci kendi açısından 
ve kaynağı oluşturan- vergi 
veren vatandaş açısından bak-
ması gerekmekte. 

Diğer taraftan baktığımızda 
ise teşvik modellemelerinde 
yeni enstrümanların çıktığını 
da görüyoruz. Verilen teşvik-
lerin çeşitlendirilmesini ise 
olumlu olarak değerlendir-
mekteyim.

EXIMBANK KREDİLERİ 
İhracat Ana Planı içerisinde 

iyi çalışılmış bölümlerden biri 
olarak bu kısmı görmekteyim. 
Hem çeşitlilik açısından hem 
de etkinlik açısından dolayısı 
ile bu çalışmada ki başarıyı 
ehline diğer bir ifadeyle Tica-
ret Bakanlığına teslim etmek 
gerekir. Bunlar içerisinde;  Kur 
riskine karşı Eximbank kalkanı 
veya E Teminat projesi uygula-
maya yönelik önemli paramet-
reler. Hizmet ihracatı için yeni 
modellenin de yapılması ayrı-
ca önem arz etmekte. Diğerleri 
malumunuz finansman için 
kredilendirmeyi kapsıyor. Bu-
rada finansman süreçlerindeki 
vadelerin uzatılıp - maliyetleri-
nin düşürülmesi tüm sürecin 
ana konusu diye düşünmekte-
yim ki zaten kapsam içerisine 
alınmış. 

BİR ÖNERİM VAR
Malumunuz kredi süreci-

nin maliyetini elbette ki FAİZ 
oluşturulmakta. Örneğin teş-
vik ve kredi sistemi tekrar ana-
liz edilse, bazı teşvik oranları, 
belli başlı teşviklerden kesilse 
ve orada ki kaynak, ihracatı-
nın finansmanın da kullanılan 
Eximbank kredileri bağlamın-
da ihracatçımıza FAİZSİZ açıl-
sa çok güzel olmaz mı? Ülke-
mize bu modelle hem döviz 
hem de bereket gelse. 

Türkiye’nin 7 bölgesinde 
de ihracat kapsamında semi-
ner- eğitim - danışmanlık ver-
miş ve iyi kötü bu toprakları 
bildiğini zanneden kardeşiniz 
olarak şunu söyleyebilirim ki 
gerçekten sistemin getirdiği 
faize en azında bu sürece gir-
meyelim diyerek Eximbank 
kredisi kullanmayan birçok 
firmamız var.

SONUÇ: Hem döviz gel-
sin, hem kar gelsin. Tüm bu 
gelenler de bereketin yolu 
açılmış bir şekilde,  bereket ile 
gelsin. 

İHRACAT ANA PLANI  (2) 

Lise ve üniversite öğrencilerinin ürettiği roketler, Tuz Gölü’nden gökyüzüne fırlatıldı. Bakan 
Varank, “Bu sene 1 milyonu aşkın katılımcının Teknofest’i ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi

Tuz Gölü’nde roket 
yarışları nefes kesti

Türkiye’de ikinci kez düzenle-
nen Teknofest Roket Yarışması ne-
fes kesti. İlki geçen yıl düzenlenen 
ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle 
dünyanın en büyük ikinci havacılık 
etkinliği olan Teknofest Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali için geri 
sayım başladı. ‘Ayakları yere bas-
mayan festival’ olarak nitelendiri-
len Teknofest kapsamında, Roket-
san sponsorluğunda ve TÜBİTAK 
SAGE ile birlikte düzenlenen Roket 
Yarışması bu yıl rekor seviyede ilgi 
gördü. Öğrencilerin uzay teknolo-
jileri alanına ilgilerini artırarak ka-
biliyetlerini geliştirmek amacıyla 
yapılan yarışmada yine öğrencilerin 
aylarca üzerinde çalıştığı roketler 
Tuz Gölü’nden gökyüzüne fırlatıldı. 
Heyecanlı anlara sahne olan atışlar 
nefes kesti.

Düzenlenen yarışma kapsa-
mında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlı-
ğı Savunma Sanayi Başkanı İsmail 
Demir, Aksaray Valisi Ali Mantı, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Türkiye Tek-
noloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Selçuk Bayraktar, Tekno-
fest İcra Kurulu Başkanı Mehmet 
Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı 
Hasan Mandal ile Roketsan Genel 
Müdürü Selçuk Yaşar çalışmaları 
ve roket atışlarını yerinde izleyerek 
gençlerin heyecanına ortak oldular.

Teknofest çerçevesinde, 81 il 
122 ülke 17 bin 373 takım ve 50 
bin başvuru arasından 10 bin fina-
listin belirlendiği 19 farklı katego-
ride, öğrenciler birbiriyle kıyasıya 
rekabet içerisinde. Aksaray’da bu-
lunan Hisar Atış Alanında 4 - 10 
Eylül tarihleri arasında yapılan roket 
yarışmasına alçak irtifa için 341, 
yüksek irtifa için 230 olmak üzere 
katılım sağlayan 571 takım arasın-
dan ön değerlendirme süreçlerini 
başarıyla geçen 79 takım yarışmaya 
katılmaya hak kazandı. Lise, lisans 
ve lisansüstü öğrencilerinin katıldığı 
yarışmada bugün, Erzurum Atatürk 
Üniversitesi TTURKS takımı hem 
alçak hem yüksek irtifada, Çukuro-
va Üniversitesinden Bir Buçuk Ada-
na Takımı ise yüksek irtifada roket 
atışlarını gerçekleştirdi.

Roketlerin fırlatılmasından son-
ra konuşan Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank, “Teknofest’in 
ilkini geçen sene düzenledik. Bizim 
tabirimizle, ‘ayakları yerden kesen 
festival’ ve geçen sene 550 bin 
vatandaşımız Türkiye’nin her ta-

rafından Teknofest’e gelerek, hem 
Teknofest kapsamında düzenlenen 
etkinlikleri izledi hem de orada ser-
gilenen araçlara şahitlik etmiş oldu. 
Bu sene Teknofest’in ikincisini 17-
22 Eylül tarihleri arasında İstanbul 
Atatürk Havalimanı’nda gerçekleş-
tiriyoruz. Bu sene 1 milyonu aşkın 
katılımcının Teknofest’i ziyaret et-
mesini bekliyoruz” diye konuştu.

Teknofest’in uzay, havacılık ve 
teknoloji alanında gençlerin ve ço-
cukların merakını uyandırmak için 
düzenlenen bir festival olduğunu 
aktaran Bakan Varank, şunları kay-
detti:

“Bu festivalin en önemli ayakla-
rından bir tanesi elbette yarışmalar, 
19 kategoride yarışmalar düzenleni-
yor. Drone yarışmalarından insansız 
sualtı araçlarına kadar Hack İstan-
bul’a kadar çok farklı kategorilerde 
Türkiye’nin her tarafından gençler 
ve çocuklar bu yarışmalara hazırla-
nıyorlar ve bu yarışmalarda kendi 
ürettikleri ürünlerle yarışıyorlar, bu 
sene finalde 2 binden fazla takım, 

10 binden fazla yarışmacımız var. 
Tabi roket yarışları bunun en önem-
li ayaklarından bir tanesi, burada 
gençlerimiz alçak ve yüksek irtifa 
kategorilerinde kendileri tasarlaya-
rak ürettikleri roketlerle yarışıyorlar, 
bin 500 ve 3 bin metre bir mesafe 
çıkarak roketlerdeki faydalı yükü 
sağ salim aşağı indirmeye çalışıyor-
lar. Bugün hem hazırlık hem de atış 
aşamalarında takımlarla beraber 
olduk. Lise takımları var, üniver-
site takımları var. Burada bu basit 
roketi tasarlayan gençlerimiz ileri-
de Türkiye’nin son teknoloji hava 
araçlarını, uzay araçlarını tasarla-
yacaklar. Türkiye’nin akıllı şehirle-
rini tasarlayacaklar, biz şuna inanı-
yoruz; geleceğe yapılan en önemli 
yatırım insana yapılan yatırımdır. 
Siz istediğiniz sistemi kurabilirsiniz. 
Ama onu işletecek insan kaynağınız 
yoksa maalesef başarılı olamazsı-
nız. Bizimde amacımız Türkiye’nin 
geleceğini yönlendirecek bilim, 
teknoloji ve havacılık alanında yete-
nekli gençleri çıkararak gençlerimizi 

ilk yaşlarından itibaren bu alanlara 
yönlendirerek Türkiye’yi ileri tekno-
loji üreten bir ülke haline getirmek.”

İlk seneye göre katılımın üç 
kat arttığından bahseden Bakan 
Varank, “Geçen sene 175 takım 
katılmıştı, bu sene 571 takım katıl-
dı. Bir önceki yıl finallerde roketini 
ateşleyebilen takım sayısı 28’di bu 
sene 79, ilgi çok fazla, üçe katlamış 
durumda, bazı öğrencilerle konuş-
tuğumuzda; aslında teknik anlam-
da hiçbir şey yapmamalarına rağ-
men bu alanı o kadar iştiyakla ilgi 
duyduklarını söylediler ki kendileri 
sıfırdan takım oluşturmuşlar, gel-
mişler burada SAGE’nin ve Roket-
san’ın katkılarıyla kendi roketlerini 
tasarlayıp finale ulaşabilmişler, bu 
sene heyecan daha fazla tabi ki re-
kabet daha fazla, inşallah sonuçları 
göreceğiz. 11 Eylül’e kadar burada 
atışlar devam edecek” şeklinde ko-
nuştu.

Tüm Türkiye’yi 17-22 Eylül 
tarihleri arasında İstanbul Atatürk 
Havalimanı’nda düzenlenecek Tek-
nofest’e davet eden Varank, “Gel-
sinler, uzay ve havacılık alanında 
Türkiye’nin neler başardığını ken-
dileri bizzat görsünler. Türkiye’nin 
teknoloji üretme anlamında neler 
yapabildiğini, oradaki stantları ge-
zerek görsünler. Aynı zamanda 
havacılık gösterileri olacak, onlara 
şahitlik etsinler. Rusya ve Ukray-
na’dan havacılık araçları gelecek 
onları görsünler. Çocuklarıyla bera-
ber hem eğlensinler hem de ülke-
leriyle gurur duysunlar” ifadelerini 
kullandı.
n İHA
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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir adlı eserinde ‘Tiftikten dokunmuş büyük sultan çadırı’ olarak 
bahsettiği Konya’daki İnce Minareli Medrese, üzerindeki 755 yıllık süslemelerle tarihe meydan okuyor

Okul alışverişini son güne bırakanlar mağazaları doldurdu
Konya’da okul kıyafeti ve kır-

tasiye ürünleri satan mağazalar, 
okul alışverişini son güne bıra-
kan veliler ve öğrencilerle doldu.

2019-2020 eğitim-öğretim 
yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlı-
yor. Öğrenciler yaz tatilini geride 
bırakıp okula gitmeye hazırla-
nırken, velileri ise alıveriş telaşı 
sardı. Okul alışverişini son güne 
bırakanlar mağazalara akın etti. 
Kimisi okul kıyafeti, kimisi kır-
tasiye ürünleri alabilmek için 
alışverişe çıkarken, mağazalarda 
adeta adım atacak yer kalmadı. 
Mağazalardaki yoğunluk okulla-
rın açılmasının son gününde es-
nafın yüzünü güldürdü.

‘BU HER YIL YAŞANIYOR’
Konya’da okul kıyafetleri 

satan bir mağazanın sahibi ve 
Konya Okul Forma İmalat ve Sa-

tıcıları Dayanışma Derneği Baş-
kanı Mehmet Serin, okulların bir 
hafta önce açılmasından dolayı 
velilerin habersiz olduğunu ya da 
haberleri olmasına rağmen ilgi-
siz olabileceklerini söyledi. Serin, 

“Şimdi aklına gelince firmalara 
geldiler. Biraz geç kaldılar ama 
ne yapalım? Bu her yıl yaşanıyor. 
Biz genellikle velilerimize bir haf-
ta, on gün önceden alışverişinizi 
rahat rahat yapın dememize rağ-

men ama tabii ister istemez haklı 
olarak veli ay başını hesaplıyor, 
kredi kartının hesap dönemlerini 
hesaplıyor. Ondan dolayı da böy-
le bir yoğunluk yaşanıyor” dedi.

‘MİKRO ESNAF OLARAK ÇOK 

EZİLİYORUZ’
Kırtasiye ürünleri satan Os-

man Kaplan da, son gün aşırı bir 
yoğunluk olduğunu ifade ederek, 
“Bizimkilerin halidir son günü 
beklemek. Ramazan’da ve bay-

ramda olduğu gibi her şeyi son 
güne bırakırlar. Bir de veliler, 
öğretmenlere bağımlı kaldığı için 
onların dediklerinden dışarıya 
çıkmıyorlar. Biraz da onun etkisi 
vardır” şeklinde konuştu.

Finansman olarak güçlü olan 
zincir mağazalarla rekabet etme 
şanslarının olmadığına da dikkat 
çeken Kaplan, küçük yani mikro 
esnaf olarak çok ezildiklerini kay-
detti.

Veliler, alışveriş gibi bazı şey-
leri son güne bırakmanın bir alış-
kanlık olduğunu ve bu yüzden 
son gün telaşı yaşadıklarını dile 
getirdiler. Öğrenciler ise, alışve-
rişin son güne bırakılmasından 
dolayı alınması gerekenleri zor 
bulduklarını ve hala alınmamış 
ihtiyaçları olduğunu söylediler.
n İHA

Çadır geleneğinin
en güzel örnekleri

Selçuklu Veziri Sahib Ata 
Fahreddin Ali tarafından inşa 
ettirildiği bilinen İnce Minareli 
Medrese’nin taç kapısı üzerinde 
bitki motifleri ve süslemelerin 
yanında sülüs ile ‘Fetih’ ve ‘Ya-
sin’ sureleri bulunuyor. Tarihi 
medrese ile ilgili bilgi veren Sel-
çuklu Kültür ve Medeniyeti Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 
taç kapıların Selçuklu Devleti’n-
de yönetim otoritesinin gücünü 
ortaya koymak için yapıldığını 
söyledi. Selçuklu’nun bu yapılar 
üzerinden kendi siyasi ve eko-
nomik yapısını dışa vurduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Çaycı, süs-
lemelerin devletin sanat boyu-
tunu ortaya koyduğunu ifade 
etti.

‘ORTA ASYA ÇADIR 
GELENEĞİNİN ÖRNEĞİ’

İnce Minareli Medrese’yi şa-
irlerin çoğunun çadıra benzet-
tiğini aktaran Prof. Dr. Çaycı, 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bu 
eseri gördüğü zaman Orta Asya 
çadır geleneğinin örneği olarak 
tarif ettiğini belirtti. İslami an-
layışın burada cennet özlemi 
ve bir anlamda plastik sanatlar 
üzerindeki yansıması olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Ahmet Çay-
cı, “Taç kapı İslam mimarisinin 
karakteristiklerindendir. Yani 
Sivas, Kayseri, Konya, Aksaray, 
Tokat, gibi illere gittiğiniz za-

man taç kapı örneklerini ziyade-
siyle bulursunuz, dahası sadece 
şehirler değil şehirler dışında 
inşa edilen kervansaraylarda da 
bunların büyük ölçekli büyük 
örneklerini görmek mümkün. 
Dolayısıyla Selçuklu mimarisi 
demek aslında taç kapı mima-
risinin zuhuratıdır demek doğru 
olur” diye konuştu.

‘SARAYIN GÜCÜNÜN SİYASİ 
GÖSTERGESİDİR’

Taç kapıların her şeyden 
önce ekonomik bir gösterge ol-
duğunu belirten Prof. Dr. Çaycı, 
“Eğer siz bu kadar büyük ve abi-
devi bir eser ortaya koyabiliyor-
sanız bu sizin her şeyden önce 
sizin mimarlık alanında geldi-
ğiniz seviyenin göstergesidir. 
İkincisi sizin ekonomik anlam-
daki içinde bulunduğunuz sevi-

yenin göstergesidir. Dolayısıyla 
biz bugün bunların restorasyo-
nundan bile yoruluyoruz. İkinci-
si sarayın ya da yönetim tarzının 
gücünün siyasi göstergesidir. 
Yani sultanın buradaki yapılarla 
birlikte mimariye ve eğitime ve 
onun ötesindeki İslam’ın unsur-
larına ne kadar önem verdiğinin 
göstergesidir” dedi.
ENGİNAR YA DA HAYAT AĞACI

Yasin ve Fetih surelerinin 
kuşak şeklinde kıvrılarak yukarı 
doğru işlendiğini anlatan Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı, “Bunların her 
biri taş üzerine kazınıyor, kolay 
işler değil. Onun dışında köşe-
lerde bitkisel unsurlar var. Biz 
orada çeşitli yorumlar yaparız, 
kimisi enginar bitkisi der, kimisi 
hayat ağacı. Ama esasına ba-
karsanız stilize edilmiş bir motif 

orada söz konusudur. Bunun se-
bebi de zaten İslam ve tezyinat 
sanatının stilize edilmesinden 
kaynaklanan bir durumdur. Sti-
lize edilerek verilmesi cennet 
tasavvuru ve cennet özleminin 
mimari ve tezyinat üzerindeki 
yansımasıdır demek doğru olur” 
şeklinde konuştu.
‘İLK ÖRNEKLERİ İSLAM ÖNCESİ 

DÖNEMDE GÖRÜLÜYOR’
Taç kapının ilk örneklerinin 

İslam öncesi dönemde görül-
düğünü ifade eden Prof. Dr. 
Çaycı, “Daha erken dönemlere 
gidilerek Sasani dönemi ve Orta 
Asya, İran coğrafyasının ince-
lenmesi gerekiyor. Dolayısıyla 
ilk örneklerini İslam öncesi dö-
nemde gördüğümüz kapıların 
İslami dönemle birlikte aslın-
da zirve yaptığını, mimarinin 
vazgeçilmez bir parçası haline 
geldiğini söyleyebiliriz. İşte bu-
rada bunun daha çok sembolik 
boyutu devreye girmektedir. O 
sembolik boyutta üzerinde gör-
düğümüz motifler, figürler ve 
diğer yapılan soruları ile birlikte 
bunların donatıldığını görüyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Konya’da bilinen en önem-
li taç kapı örnekleri arasında 
Karatay Medresesi, Sahip Ata 
Medresesi, İnce Minareli Med-
rese ve Sırçalı Mescit gibi eser-
ler yer alıyor.
n HABER MERKEZİ

Çumra ilçesinde arıların sal-
dırısına uğrayan 19 tarım işçisi, 
hastanede tedavi altına alındı. 
İlçeye bağlı Küçükköy Mahalle-
si’nde mevsimlik tarım işçiler, 
arıların saldırısına uğradı. İhbar 
üzerine bölgeye çok sayıda am-
bulans sevk edildi. Sağlık ekiple-
rinin de arı saldırısından dolayı bir 
süre müdahale edemediği yere, 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri ça-
ğırıldı. Ekiplerin müdahalesinin 
ardından güvenli hale getirilen 
bölgede sağlık görevlileri, arıla-
rın soktuğu 19 işçiye ulaştı. İşçi-
ler, ambulanslarla Çumra Devlet 

Hastanesinde tedavi altına alındı. 
İşçilerden 13’ü tedavisinin ar-
dından taburcu edildi. Doktorlar, 
yaraların vücudundan arı iğnele-
rini uzun uğraşlar sonucu, teker 
teker çıkardığı bildirildi.  Taburcu 
edilen işçilerden Mithat Atmaca, 
tarlada çalıştıkları sırada bir anda 
arıların saldırısına uğradıklarını 
belirterek, “Tarlada 35 kişiydik. 
Arılar kovanlardan çıktı ve çocuk-
lar bağrışmaya başladı. Kıyamet 
gibi bir şekil oldu, herkes bir ta-
rafa koşuşturmaya başladı. Anla-
tılmaz bir olay yaşadık. Arılar her-
kese saldırdı, soktu” dedi.
n AA

Arıların saldırısına uğrayan 
19 tarım işçisi yaralandı Kazada yaralanan çocuk için helikopter havalandı

Konya’da meydana gelen trafik 
kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralan-
dı. Kaza, sabah saatlerinde Konya - 
Antalya Karayolu İnlice mevkisinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Ağrı’da bir hastanede doktor olduğu 
öğrenilen A.H. (37) idaresindeki 04 
DE 006 plakalı otomobil, sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride 
geçen otomobil yol kenarına takla 
attı. Kazada, otomobil sürücüsü ile 
araçta bulunan eşi H.H. (28) ve ço-
cukları B.H. (9) ve M.H. (5) yaralandı. 
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık 
ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıla-
ra ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 

Durumu ağır olan 9 yaşındaki B.H. 
helikopter ambulansla Konya’ya sevk 

edilirken, diğer yaralılar Seydişehir ve 
Konya’daki hastanelere kaldırıldı. Ka-

zayla ilgili soruşturma başlatıldı..
n İHA

Liyakat, medeniyet, 
adalet  hepimizin dilinden 
düşürmediği, arzu ettiği 
kavramlar ama gerçekten 
biz bu kavramlara sahip 
olmak,yaşamak  istiyor 
muyuz?

Mesela toplumda 
hedeflerimizi açık seçik 
belirlemiş, bu hedefi nasıl 
gerçekleştireceğimize  ka-
rar verdik mi?

Bu hedefi  gerçekleş-
tirmek için gerekli ilkeleri is-
tişarelerle, güçlü iletişimlerle belirleyebiliyor 
muyuz?

Bu ilkeleri uygularken adaleti  gözetebi-
liyor muyuz?

Bu ilkeleri liyakat sahibi insanlara  gö-
rev vererek mi  yapıyoruz?

Benim görüşüm maalesef .
Toplumsal çatışmalarımızın hepsinde  

bu eksikliğimizi görebilmek mümkün.
Bu çatışmalar aileden,toplumun en 

tepe yöneticisine kadar  kendisini bütün yo-
ğunluğu ile  gösteriyor.

İşin ilginç yanı hiç kimse kendisinin 
bu çarpık iletişimdeki  rolünü çok da net 
düşünmüyor.

Öz eleştiri kabiliyetimiz çok zayıf.
Sadece diğerinin ve ötekilerin eksiklik-

leri ile uğraşıyoruz.
Hatta sanki varlığımızı ve gücümüzü de 

bu davranışın üzerine bina ediyoruz.
Medeniyetin en önemli  kavramları,-

davranış biçimleri ;  iş bölümü, dayanışma, 
ilkelere göre yaşama,adaleti gözetme gibi 
erdemleri hafife alma, işi ehline verme  gibi 
becerilerimizin çok az geliştiği bir toplumsal 
yaşama biçimi ile ne kadar medeniyet üre-
tebiliriz.

En dindarımız bir işe insan yerleşti-
rirken  kuralları belirlenmiş  sınavlar yerine 
bizim cemaat,bizim köylü, bizim tanıdığı 
aramıyor muyuz?

En ahlaklımız da farklı değil, bizim okul, 
bizim arkadaşlar, bizim dernek  diyerek bi-
zim olanı düşünmüyor muyuz? 

Eğer bu doğru ise bir yere bir insanı 
kendi tanıdıklarımızla yerleştirirsek o görevi 
hak edebilecek beklide ondan da yetenekli 
insanın hakkı yenmiyor mu?

Peki bunu yapmayan  insanımız ço-
ğunlukta mı azınlıkta mı?

Eğer toplum olarak böyle davranıyor-
sak bizim  seçtiğimiz insanlar,bizim görev-
lendirdiğimiz insanlar böyle davranmazlar 
mı?

Yıllarca kurtulamadığımız yönetme bi-
çimlerimiz bunu teyit etmiyor mu?

Bunu iktidarımız yapıyor mu? Yapıyor.
Muhalefetimiz yapıyor mu? Yapıyor.
O zaman nasıl çözeceğiz bunu?
Çözemeyeceksek nasıl medeniyet üre-

teceğiz?
Bence biz önce bu temel noktalarda 

anlaşmalıyız.
Ortak paydalar,ilkeler 

,yöntemler oluşturabilme ye-
teneğimizi güçlendirmeliyiz.

Hem de aileden başla-
mak üzere.

Şimdi iktidarı da muha-
lefeti de izliyorum; maalesef  
insan görevlendirme şekilleri 
hiç samimi değil.

Liyakate göre bir şey ya-
pıyor görünüyorlarsa da  bu 
sadece göstermelik.

Yerel yönetimdeki iktidar 
ve muhalefet yöneticilerinin tavrı bu olduğu 
gibi, iktidarımızın da ülke yönetiminde tavrı 
bu.

Toplum olarak da çok farklı değiliz.
Çünkü iktidar ve muhalefet yanlıları bir 

insan görevlendirme işleri oldu mu, torpili 
yapmazsa  kendi tarafını hain ilan ediyor, 
beceriksizlikle suçluyoruz.

O zaman şu sonuç ortaya çıkıyor; ada-
let de ,hak da, liyakatte eğer benim faydama 
ise olmalı yoksa gereği yok zihniyeti ilikleri-
mize kadar işlemiş.

Sonuç olarak,diğer bir  yaklaşım tarzı 
doğuyor. Eğer kendi tarafı haksızlık adalet-
sizlik yaptı mı  net bir eleştiri olmuyor. Kına-
yamıyor.  Veya siz de falan zaman yaptınız 
diye kendi tarafının yaptığını meşrulaştırma-
ya çalışıyor.

Bunu toplumun en temel varlığı birey-
lerde de  çoğunlukla görüyoruz. İki kişi  tar-
tışırken eğer bir taraf diğer tarafı eleştirdi mi 
olayın doğrumu yanlış mı olduğunu fazlaca 
irdelemeden, hemen sen de falan zaman 
yapmıştın veya senin geçenlerde yaptığın 
daha mı iyiydi diyerek kendini masumlaştır-
maya çalışmıyor mu? Çalışmıyor muyuz?

Peki böyle tavırlar içindeki insanların il-
keler oluşturup onun etrafında yaşayabilme 
becerisi istenen seviyede gelişebilir mi? 

Bence gelişemez. 
İlkesizliğimiz medeni yaşamımızı zayıf-

latırken dinen takvamızı, ahlaken erdemimi-
zi de gözler önüne seriyor.

Asıl olan kimin suçlu olduğundan çok 
ne kadar ilkeli davranabiliyoruz? 

İlkeler koyabilecek ilişkilerimiz ve iletişi-
mizi  gözden geçirir, adalet ve hak cetveline 
göre doğrumuzu belirler ve belirlediğimiz 
hedeflerin görevlerini liyakat sahibine vere-
bilirsek ancak o zaman yaşamımızda mede-
niyet üretebiliriz.

Bireyden toplumun her kesimine baş-
kalarında suç bulmadan öz eleştiri kabiliyeti-
mizi geliştirebilirsek medeni yaşama gerçek 
katkıyı sağlamış olur.

Öyle hatasızlık iddiası ile başkalarını 
suçlu ilan ederek ancak bulunduğumuz 
konumda oluruz.

Kendimize,çevremize, yerel yönetim, 
yerel yaşam, ülke yönetimine bir bakıvere-
lim adalet cetveline göre ne kadar doğru-
yuz?

LİYAKAT,MEDENİYET VE HEDEFLERİMİZ

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Şerife-Ali Durak çiftinin kızları Hatice ve Nursel-Yusuf Selek 
çiftinin oğulları Ali Sefa mutluluğa ‘Evet’ dedi 

Hidayet Alanlı’nın kızı Emine ile Hasan Hüseyin 
Kipritci’nin oğlu Mehmet Ali bir ömür mutluluğa ‘Evet’ dedi

Gülpembe ailesi çifte mutluluk yaşadı. Seyit Mehmet ve Enes Kadir erkekliğe ilk 
adımı atarken, Seyit Mehmet Gülpembe ve eşi Aliye Gülpembe ise haçtan geldi 

Tahir-Emine çiftinin kızları Seda ile Mahmut-Gülten Koman 
çiftinin oğulları Mustafa dünyaevine girdi

Ali Durak ile Yusuf 
Selek dünür oldu 

Alanlı ve Kipritci aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı

Gülpembe ailesinde
çifte mutluluk 

Polat ve Koman 
aileleri akraba oldu

Milliyetçi Hareket Par-
tisi (MHP) camiasının sevi-
len isimlerinden, eski Mec-
lis Üyesi işadamı Ali Durak, 
kızını evlendirdi. Şerife-Ali 
Durak çiftinin kızları Hati-
ce ve Nursel-Yusuf Selek 
çiftinin oğulları Ali Sefa 
mutluluğa ‘Evet’ dedi. 
İkonia Garden Düğün ve 
Kongre Merkezi’nde ger-
çekleştirilen düğüne; Du-
rak ve Selek ailelerinin 
akrabaları, sevenleri ve 

dostları katıldı. Düğünde 
davetlilere geleneksel Kon-
ya düğün pilavı ikramında 
bulunuldu. Davetlilerle tek 
tek ilgilenen Durak ve Se-
lek aileleri, davetlilerin ha-
yırlı olsun dileklerini kabul 
etti. Yenigün Gazetesi ola-
rak gen çifte bir ömür boyu 
mutluluklar diliyor, Durak 
ve Selek ailelerine hayırlı 
olsun temennisinde bulu-
nuyoruz.
n EMİNE ÖZDEMİR  

Alanlı ve Kipritci aileleri 
akraba oldu. Hidayet Alan-
lı’nın kızı Emine ile Hasan 
Hüseyin Kipritci’nin oğlu 
Mehmet Ali bir ömür mut-
luluğa ‘Evet’ dedi. Genç çift 
için Baykara Gold Düğün 
Salonu’nda düğün merasi-
mi gerçekleştirildi. Düğüne 
Kipritci ailesinin akrabaları, 
sevenleri ve dostları katıldı. 

Davetlilere geleneksel Kon-
ya düğün pilavı ikramında 
bulunuldu. Kipritci ailesi da-
vetlileri kapıda karşılarken, 
davetlilerin hayırlı olsun te-
mennilerini kabul etti. Yeni-
gün Gazetesi olarak Alanlı ve 
Kipritci ailelerine hayırlı ol-
sun diyor, genç çifte bir ömür 
boyu mutluluklar diliyoruz.
n MEVLÜT EGİN 

Hatice- Fatih Gülpembe çifti-
nin oğulları Seyit Mehmet ve Enes 
Kadir’i sünnet ettirmenin mutlu-
luğunu yaşadı. Nadire Sultan Kas-
rında düzenlenen sünnet düğünü-
ne Gülpembe ailesinin sevenleri 
ve yakınları katıldı. Ayrıca Hac gö-
revini yerine getiren Seyit Mehmet 
Gülpembe ve eşi Aliye Gülpembe, 
dostlarını hac yemeğinde ağırladı. 
Hac vazifesini yerine getiren Seyit 
Mehmet ve Aliye Gülpembe çifti, 
“Hac vazifemizi Allah’ın izni ve 
kabulüyle gerçekleştirdik. Kurban 
Bayramı’nı da kutsal topraklarda 
geçirerek memleketimize dönüş 
yaptık. Daha sonra hac yemeği-
mizde akraba ve dostlarımızla bir 

araya geldik. Bu güzel günde bizi 
yalnız bırakmayan herkese teşek-
kür ederiz” dedi. Yenigün Gaze-
tesi olarak Seyit Mehmet ve Enes 
Kadir’e geçmiş olsun dileklerimizi 

iletirken, hac vazifesini yerine ge-
tiren Seyit Mehmet ve Aliye Gül-
pembe çiftine “Allah kabul etsin” 
diyoruz.
n MEVLÜT EGİN

Konya’nın tanınmış ailelerin-
den Koman ve Polat aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. Tahir-Emine çif-
tinin kızları Seda ile Mahmut-Gül-
ten Koman çiftinin oğulları Mustafa 
dünyaevine girdi. İkoni Garden 
Düğün ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen düğüne Polat ev 
Koman ailelerinin akrabaları, se-
venleri ve dostları katıldı. Düğün-
de davetlilere geleneksel Konya 
düğün pilavı ikramında bulunuldu. 
Polat ve Koman aileleri davetlileri 
kapıda karşılarken, davetlilerin ha-
yırlı olsun temennilerini kabul etti. 

Mutlulukları gözlerinden okunan 
genç çift ise alkışlarla sahneye çıka-
rak, bir ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ 
dedi. Yenigün Gazetesi olarak genç 

çifte iki cihan saadeti diliyor, Polat 
ve Koman ailelerine hayırlı olsun 
temennilerimizi iletiyoruz.
n FAHRİ ALTINOK 

Çadır geleneğinin
en güzel örnekleri
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KARNAVAL HAVASINDA BİR SEZON!

Futbolun özü eğlence olsa da 
bu oyunu eğlenceli kılan en önemli 
unsur kazanmaktır. Kazanmayı zo-
runlu kılan bir diğer hayati etmen ise 
futbol ekonomisinin geldiği korkunç 
nokta. Endüstride telaffuz edilen ra-
kamlar kulüpleri tehdit eder seviye-
ye ulaşınca, kazanmayı sağlayacak 
bütün dinamiklerde profesyonelleş-
me artık bir zorunluluk. 

Oysa 90 dakikanın sonunda 
tabelada yazan sonuca etki eden o 
kadar çok farklı dinamik var ki… Alt 
yapıdan kurumsallaşmaya, tesisleş-
meden marka ve ekonomi yönetimi-
ne, oyuncu kalitesinden taraftara… 
Bunlar belki de ana etmenler. Daha 
detaya inildikçe yönetilmesi gere-
ken daha ayrıntılı süreçler de kar-
şımıza çıkıyor. Sadece scouting ya 
da sporcu sağlığı, hatta iletişim gibi 
sonuçlara dolaylı yoldan etki eden 
alanlara kulüplerin yaptığı devasa 
yatırımları hatırlamak bile bu işin 
ciddiyetini kavramaya yeterli.

Artık futbol birkaç kişinin karar 
alarak yöneteceği önemsizlikte bir 
alan değil. O yüzden bütün bilimler-
den yararlanmak zorunda.  

KONTROL EDİLEMEYENLER
Ancak evrensel kulüp kültürü ya-

vaş yavaş bütün dünyaya yayılıyor. 
Yönetilmesi çok zor süreçler başa-
rılı pratiklerle formüle edilip, kulla-
nılabilir hale geldi. Eğer yeterince 
kapsayıcı bir vizyona sahipseniz, 
deneme yanılmaya gerek kalmadan 
kısa süre içinde kulübünüze sınıf at-
latabiliyorsunuz. 

Ancak bazı dinamikler var ki 
dünyanın en önemli profesyoneli de 
olsanız yönetilmesi mümkün değil. 
Taraftarlar. Binlerce farklı dünyanın 
bir araya gelip tek bir vücut olması. 
Mucizevi bir senkronizasyon. Her 
şeyi kontrol edebilirsiniz ama taraf-
tarı asla. Çünkü doğal bir bağlılık 
gibi görünen devasa yapı dışarıdan 
gelecek herhangi bir müdahale ile 
şekillenebilecek bir şey değil. 

Deneyenler oldu elbette. Ta-
raftarı olmayan proje kulüplere ta-
raftar kitlesi oluşturma çabası. Ya 
da mevcut taraftarın reflekslerini 
yönlendirme uğraşı. Hepsi ters tepti. 
Milyonlar harcanan ve boş tribünle-
re oynayan kulüpler, yönlendirme 
çabasına karşı yönetimleri dize 
getiren taraftar grupları. Örnekler o 
kadar çok ki… 

BAZILARI ŞANSLIDIR
Ancak bu konuda bazıları şanslı-

dır. Sonuçlara direkt etki eden dina-
miklerden biri olan taraftar faktörü 
konusunda şanslı olanlardan biri de 
elbette Konyaspor. Türkiye Kupa-
sı finalini hatırlayın. Saha içindeki 
mücadele ile bu kadar bütünleşen, 
kendi takımının oyun sistemine göre 
şekil alabilen, rakibi tanıma ve onun 
planlarını bozma konusunda yetkin 
olan kaç örnek sayılabilir ki dünya-
da. 

Binlerce insanın oluşturduğu ve 
aynı amaca yönelik planı tatbik ede-
bilen hayranlık verici bir tablo. 

ONLAR ŞİMDİDEN HAZIR
Konyaspor taraftarı Anadolu 

Kartalı’nın geçmiş başarılanın hep-
sinde direkt pozitif katkı sunan asıl 
dinamiklerden. 2 yıllık fetret döne-
minden sonra yeniden şahlanışa 
hazırlanan yeşil beyazlıların belki de 
en hazır dinamiği de onlar. Anadolu 
takımları arasında en fazla kombine 
alan taraftar bu sene yine onlar. 

Onca antrenman ve toplantıdan 
sonra bile Aykut Kocaman’ı anlaya-
mayan oyuncuların olduğu kulüpte, 
taraftar şimdiden 12. Adam olarak 

görevini biliyor ve yerine getirmeye 
hazır. Konyaspor eğer yeni bir başarı 
hikayesi yazacaksa Konyaspor taraf-
tarını bu hikayedeki rolü şimdiden 
belli. 

Yeni sezon öncesi Konyaspor ta-
raftarının orkestra şefi Nalçacılılar’ın 
tribün lideri İbrahim Apalı önemli 
açıklamalarda bulundu. İşte Apa-
lı’nın o umut veren ifadeleri;

YÖNETİME TEŞEKKÜR 
EDİYORUM

Geçtiğimiz sezonun sona ermesi 
ile yönetimimiz ile istişare ederek 
kombine fiyatları belirlendi. Geçen 
sezon maratonu tribününde (Doğu) 
kombineler için yanlış bir politika 
uygulanmıştı. Bunu da göz önünde 
bulundurarak ortak bir çözüm ile fi-
yatlar belirlendi. Diğer Anadolu ku-
lüplerine göre Konyaspor’a kombine 
fiyatları daha uygun. Yönetimimize 
bu konuda teşekkür ediyorum.

25 BİN KOMBİNE
Şu an kombine biletlerde 16 

bini geçen bir satış gerçekleşti. Se-
zon başladı ve bu sayının 25 bini 
bulacağını tahmin ediyoruz. Sezon 
başlamadan önce Nalçacılılar Grubu 
olarak 6 bin kombine yüklemesi yap-
tık. Bu sezon Kuzey Alt tribününün 
tamamı, Doğu tribününde 3 blok, 
Kuzey Üst tribününden de bin kişilik 
bölüm Nalçacılılar Grubu’nda ola-
cak. Bu şekilde daha organize olarak 
sahaya daha iyi baskı kuracağımızı 
düşünüyoruz. 

HEDEF ŞAMPİYONLUK
Biz Nalçacılılar Grubu olarak 

Aykut hocamıza ve takımımız gü-
veniyoruz. Bizim hedefimiz Aykut 
Kocaman hocamız ile birlikte lig 
şampiyonluğu. Konya, şehir olarak 
da bu şampiyonluğu hak ediyor. İn-
şallah önümüzdeki yıllarda bir şam-
piyonluk hedefliyoruz. Bu 2022 veya 
2023 olur belki ama Konya’nın ve 
Konyaspor’un bunu başarabileceği-
ni biliyoruz. 

KARNAVAL HAVASINDA 
OLACAK

Yeni sezonda da her zaman ol-
duğu gibi ilk görevimiz Konyaspor’u 
desteklemek olacak. İç sahada ve 
dış sahada sezon boyunca takımı-
mızın yanında olacağız. Herkesin 
malumu bir 6222 yasası var. Bu 
yasanın cezaları çok ağırlaştı. Biz 
de bunun bilincince olarak arkadaş-
larımıza sürekli olarak uyarılarda 
bulunuyoruz. Zaten önceki yıllarda 
verdiğimiz destekle bunu gösterdik, 
ne olursa olsun sadece takımımızın 
yanında olduk. Yine şovlarımızla, 
koreografilerimizle karnaval hava-
sında bir sezon geçireceğiz. Kore-
ografi konusunda düşündüğümüz 
projeler var. Bunlar şimdilik sürpriz, 
zamanı geldiğinde yine yaptığımız 
işlerle hem takımımıza destek ol-
muş olacağız hem de koreografilerle 
önemli mesajlar vereceğiz. Tabi biz 
aynı zamanda Konya’nın en büyük 
sivil toplum örgütlerinden biriyiz. 
Bizim her zaman olduğu gibi sosyal 
projelerimiz de olacak. Arkadaş-
larımız bunun üzerinde çalışıyor. 
Tamamladığımız zaman kamuoyu 
ile paylaşacağız. Yeni sezonda da 
herkes örnek bir Konyaspor taraftarı 
ve Nalçacılılar Grubu görecek. 

GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ
Konyaspor yönetimi üzerine dü-

şeni yaptı, fiyatları çok uygun tuttu. 
Aykut Kocaman ve ekibine aynı za-
manda oyuncularımıza güveniyoruz. 
12. adam taraftar gücünü Türkiye’ye 
ve dünyaya göstermek için herkesi 
kombine almaya davet ediyorum. 
n MUHAMMED SAYDAM

Konyaspor yeni bir maceraya başlamışken, 12. Adam taraftar da heyecanla yeni sezona giriş yaptı. Konyaspor’un 
geçmiş başarılarında büyük katkısı olan yeşil beyazlı renklere gönül verenler, yeni başarılar için üzerine düşen 

görevi yaptı. Taraftar grupları ile birlikte yeni sezon kombine satışının 25 bin olması bekleniyor



159 EYLÜL 2019SPOR 2

‘Pilot’ içerde uçtu!
TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, sezonun ikinci maçında Gümüşhanespor’u konuk 

etti. İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında 10 kişi kalan rakibine karşı bir gol daha 
bulan temsilcimiz karşılaşmayı 2-1 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı

Ligin ilk maçında deplasmanda 
Yeni Çorumspor’a mağlup olan TFF 
2. Lig Beyaz Grup temsilcimiz 1922 
Konyaspor, 2.hafta maçında Gümüş-
hanespor’u konuk etti. Maça iyi baş-
layan yeşil beyazlı takım aradığı golü 
11.dakikada Doğan Can Gölpek’in 
kafa golü ile buldu. Golün ardından 
rakip kalede etkili olmaya devam 
eden temsilcimiz, farkı attıramadı. İlk 
yarının sonlarında ender gelişen Gü-
müşhanespor atağında konuk takım, 
1922 Konyaspor defansının hatasını 
değerlendirerek beraberliği yakaladı. 
Kırmızı beyazlı takımın golünü Raif 
Gündoğdu kaydetti. Mücadelenin ikin-
ci yarısının hemen başında Gümüşha-
nespor’dan Raif Gündoğdu ikinci sarı 
kartı görerek kırmızı kart ile oyun dışı 
kaldı. Bu dakikadan itibaren rakip sa-
haya yerleşen temsilcimiz ikinci gol 
için baskı kurdu. Bu baskı 72.dakikada 
sonuç verdi. İbrahim Serdar Aydın’ın 
sağdan ortasında ceza sahası içinde 
yükselen Samet Bulut’un kafa vuru-
şunda yaşanan karambolde top yine 
Samet’in önünde kaldı. Genç oyuncu 
boş kaleye topu göndererek takımını 
2-1 öne geçirdi. Maçta başka gol ol-
madı ve yeşil beyazlı takım karşılaş-
mayı 2-1 kazanarak ligdeki ilk galibi-
yetini aldı. 

İLK YARI BERABERLİKLE 
SONUÇLANDI

Karşılaşmanın ilk yarısına temsil-
cimiz 1922 Konyaspor etkili başladı. 
Rakip kaleyi abluka altına alan yeşil 
beyazlılar 11.dakikada Doğan Can 
Gölpek’in golü ile öne geçmeyi başar-
dı. Sağ kanattan gelişen atakta Seddar 
Karaman’ın ceza sahası içinden orta-
sında boş pozisyondan olan Doğan 
Can Gölpek kafa vuruşu ile takımını 
1-0 öne geçirdi. Golün ardından da 
ataklar bulan 1922 Konyaspor, farkı at-
tırmayı başaramadı. Konuk takım Gü-
müşhanespor, ilk yarının sonlarında 
rakip defansın ve kalecinin hatası ile 
beraberlik golünü buldu. Raif Gündoğ-
du’nun golü ile 1-1 eşitlik sağlandı. 
Beraberliğin ardından uzaktan şutlarla 
ve etkili ataklarla tekrar öne geçmeye 

çalışan 1922 Konyaspor, aradığı golü 
bulamadı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA BASKI ARTTI
Mücadelenin ikinci yarısının he-

men başında Gümüşhanespor’dan 
Raif Gündoğdu kendi ceza sahası 
önünde yaptığı müdahale sonrasın 
ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart-
la oyun dışında kaldı. 46.dakikadan 
sonra konuk takım Gümüşhane 10 kişi 
oynadı. Bu dakikadan sonra rakip ka-

lede etkili olan 1922 Konyaspor, ara-
dığı golü 72.dakikada Samet Bulut ile 
buldu. 2-1 öne geçen temsilcimiz farkı 
arttırmak için birçok pozisyon bulma-
sına rağmen farkı açamadı. 90 dakika 
1922 Konyaspor’un üstünlüğü ile sona 
erdi. Konya ekibi ligdeki ilk galibiyeti-
ni ligin ikinci haftasında aldı ve 2.haf-
tayı 3 puanla kapattı.

TARAFTAR DESTEĞİ 
GALİBİYET GETİRDİ

1922 Konyaspor’un ligde iç saha-
da oynadığı ilk maçta Konyalı futbol-
severler pilot takımı yalnız bırakmadı. 
Başta Nalçacılılar Grubu olmak üzere 
futbolseverler yeşil beyazlı takımı 90 
dakika boyunca destekledi. Rakip ta-
kımı baskı altına alan taraftarlar atılan 
gollerde etkili oldu. Kazanılan maçın 
ardından taraftarlar ve futbolcular ga-
libiyeti birlikte kutladı.
n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar’a 
başarı ödülü verildi

Futbol okulları yaz 
kampı tamamlandı

Konyaspor Futbol Akademisi tarafından gerçek-
leştirilen ‘Yaz Kampı’ tamamlandı. Konyaspor Futbol 
Okulları bünyesinde ilk kez gerçekleştirilen Yaz Kampı 
antrenmanlar, farklı birçok aktivite, eğlence dolu bir-
çok güzel hatıra ile geride kaldı. Futbol okullarında 
faaliyet gösteren çocukların sosyal, kültürel ve fiziksel 
gelişimlerine katkı sağlamanın yanında maç tecrübe-
lerini artırmak için düzenlendi. Ankara Anadolu Hotels 
Esenboğa Thermal’de 2-5 Eylül 2019 tarihleri arasında 
4 gün süren Yaz Kampı’nda akademisinde görev alan 
antrenörler de sporcuların gelişimi yakından gözlem-
leme imkanı buldu. Günlük antrenman programları ve 
düzenlenen turnuva ile akademik olarak eğitimlerini 
sürdüren öğrenciler, Anıtkabir ziyareti, havuz günü, 
eğlence zamanları ve kültür gezileri ile bilgi, görgü ve 
tecrübelerini artırdı.    n SPOR SERVİSİ

TFF 2018-2019 Futbol Sezonu’nda U19, U17, U16, 
U15 ve U14 altyapı kategorileri Türkiye şampiyonala-
rında başarılı olan amatör kulüplere Türkiye Amatör 
Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından başarı ödülü 
verdi. Bu bağlamda 110 puanla Türkiye 5. si olmayı 
başaran temsilcimiz Meram Kara Kartallar kulübü ödü-
lü olan 9.000 TL’yi aldı. Konya Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu’nda gerçekleşen programda Meram Kara 
Kartallar Kulübü Başkanı Mustafa Metin’e ödül çekini, 
Federasyon Başkanı Remzi Ay ve yönetim kurulu üyele-
ri Faruk Hatipoğlu ile Yakup Sezgin birlikte takdim etti. 
Konya ASKF yaptığı açıklamada, Meram Kara Kartallar 
kulübümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” 
denildi.    n SPOR SERVİSİ

Milli judocu Koç: Takım olarak dünyada ses getiriyoruz
Ümitler Dünya Şampiyona-

sı’nda üçüncülüğü, Avrupa Olim-
pik Gençlik Yaz Festivali’nde 
şampiyonluğu bulunan milli judo-
cu Muhammed Mustafa Koç, Türk 
Milli Takımı olarak judoda iler-
leme katettiklerini vurgulayarak, 
“Dünyada ses getiriyoruz.” dedi. 
Finlandiya’da 12-15 Eylül’de ya-
pılacak Gençler Avrupa Şampiyo-
nası için çalışmalarını sürdüren 
milli sporcu Koç, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, uluslararası 
şampiyonalarda yabancı sporcu-
ların Türk judoculardan çekindi-
ğini söyledi.

Koç, judoyla küçük yaşta ta-
nıştığını ifade ederek, “2017 yı-
lında Avrupa Olimpik Gençlik Yaz 
Festivali’nde şampiyon oldum. 
Yine aynı yıl Ümitler Dünya Şam-

piyonası’nda 73 kiloda üçüncü 
olup bronz madalya kazandım. 
Ocak ayından bu yana büyüklerde 
milli takımla çalışmalarımı sür-
dürüyorum. Japonya ve Rusya’da 
kamplara, Fas’ta düzenlenen 
Judo Grand Prix’sine, Türkiye’de 
de farklı illerde kamplara katıl-

dım.” diye konuştu.
“DÜNYADA SESİMİZ 
ÇIKMAYA BAŞLADI”

Muhammed Mustafa Koç, son 
yıllarda Türkiye’nin judoda güzel 
dereceler elde ettiğini dile getir-
di. Türkiye’nin bu sporda dünya-
da söz sahibi olduğunu vurgula-

yan Koç, “Sürekli çalışmalara, 
kamplara devam edip Avrupa ve 
Dünya Şampiyonalarına hazır-
lanıyorum. Milli takım olarak 
Güney Kore, Japonya ve Fransa 
başta olmak üzere birçok ülkeden 
bize kamp için teklif geliyor. Türk 
Milli Takımı olarak judoda güzel 

bir ilerleme katettik. Dünyada se-
simiz çıkmaya başladı. Bazı ülke-
ler sizi kolay kolay kabul etmiyor. 
Bazı ülkeler bizi derece durumu-
na göre kabul ediyor ve biz bun-
ları aştık artık. Takım olarak dün-
yada ses getiriyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Koç, Türk Milli Takımı’nın ju-
doda çoğu sıklette ilk 20’de oldu-
ğunu vurgulayarak, olimpiyatla-
rın çok zorlu bir turnuva olduğunu, 
takım olarak güzel sonuçlar al-
mak için çalışmalarını sürdürdük-
lerini aktardı. Tekirdağ Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Nel-
da Şilli de Koç’un sürekli kendini 
geliştiren bir sporcu olduğunu 
kaydetti. Şilli, mart ayından itiba-
ren Muhammed Mustafa Koç’un 
kamplarda olduğunu aktararak, 
“Katıldığı kamplar onun için çok 
verimli oldu. 30. Dünya Üniversi-
teler Yaz Spor Oyunları’na katıldı. 
Avrupa ve Dünya Şampiyonaları 
için de çalışmalarını sürdürüyor. 
Kendisinden güzel dereceler bek-
liyoruz.” dedi. 
n AA

Gençlik Spor’dan başarılı sporculara tebrik

İsveç’te yapılan U21 Avrupa Tekvan-
do Şampiyonası’nda Konya TOHM spor-
cularından Fatma Keleş ve Havva Nur 
Çoban gümüş kazandı. Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı 
açıklama ile madalya kazanan sporcu-
ları tebrik etti. 05-08 Eylül 2019 tarihleri 
arasında Polonya’da yapılan olan Ümit-
ler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda 
Konya TOHM sporcularından 46 kiloda 
Fatma Keleş ve 49 kiloda Havva Nur 
Çoban 2.olarak gümüş madalya kazan-

dı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 
“Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
olarak Avrupa Şampiyonasında gümüş 
madalya kazanan sporcularımızı ve ant-
renörleri Ali Yıldız ile M. Gökhan Ergün’ü 
tebrik eder, başarılarının devamını dile-
riz” ifadeleri yer aldı.
MİLLİLERDEN AVRUPA ÜMİTLER 
TEKVANDO ŞAMPİYONASI’NDA 2 

MADALYA
Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando 

Şampiyonası’nın üçüncü gününde 1 gü-
müş ve 1 bronz madalya kazandı. Avru-
pa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İs-
veç’in Helsingborg kentinde düzenlenen 
ve 35 ülkeden 458 sporcunun mücadele 
ettiği şampiyonanın üçüncü gününde, 
erkeklerde 74 ve 80, kadınlarda ise 62 
ve 67 kilolarda kilolarda müsabakalar 
yapılırken 8 Türk tekvandocu tatamiye 
çıktı. Türkiye, günü 1 gümüş ve 1 bronz 
madalya ile tamamladı. Kadınlar 62 
kiloda İkra Kayır gümüş madalyanın sa-

hibi olurken, erkekler 80 kiloda Hüseyin 
Kartal bronz madalya elde etti. Şampi-
yonanın ilk iki gününde 1 altın, 3 gümüş 
ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, 
üçüncü gün sonunda 1’i altın 4’ü gümüş 
ve 3’ü bronz olmak üzere 8 madalyaya 
ulaştı. Şampiyonanın son gününde er-
keklerde 87 ve +87, kadınlarda ise 73 ve 
+73 kilolarda müsabakalar yapılacak. 8 
Türk tekvandocu madalya mücadelesi 
verecek.
 n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 2 2 0 0 7 1 6 6
2.AFJET AFYONSPOR 2 1 1 0 6 3 3 4
3.H. TRABZON 2 1 1 0 5 3 2 4
4.BAK SK 1 1 0 0 2 0 2 3
5.SAMSUNSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
6.SANCAKTEPE FK 1 1 0 0 2 1 1 3
7.SARIYER 1 1 0 0 1 0 1 3
8.YENİ ÇORUMSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
9.1922 KONYASPOR 2 1 0 1 2 2 0 3
10.ZONGULDAK 2 1 0 1 1 1 0 3
11.İNEGÖLSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
12.KIRKLARELİSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
13.PENDİKSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
14.AMED SPORTİF 2 0 0 2 1 3 -2 0
15.TARSUS İ. Y. 1 0 0 1 1 3 -2 0
16.GÜMÜŞHANESPOR 2 0 0 2 1 4 -3 0
17.HACETTEPE SPOR 2 0 0 2 2 10 -8 0
18.ŞANLIURFASPOR 1 0 0 1 0 2 -2 -6

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU



Kazanma zamanı!
Sezonun ilk 3 maçında berabere kalan ve son 10 maçta 9 kez sahadan beraberlikle ayrılan Konyaspor, 

artık kazanmak istiyor. Hazırlık maçında Keçiörengücü’nü 3-0 ile geçen Anadolu Kartalı, bu hafta 
karşılaşacağı Denizlispor’u mağlup ederek beraberlik serisine son vermeyi amaçlıyor

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Kon-
yaspor’da gözler, Pazar günü deplasmanda 
karşılaşacağı Denizlispor’a çevrildi. Bu se-
zon henüz galibiyetle tanışamayan Anadolu 
Kartalı, lige iyi bir başlangıç yapan rakibini 
mağlup ederek şansızlığını kırmak istiyor. 
Son olarak hazırlık maçında Keçiörengü-
cü’nü 3-0 mağlup eden yeşil beyazlılar, son 
10 maçında 9 kez berabere kaldı. 

KEÇİÖRENGÜCÜ’NÜ FARKLI GEÇTİ
Mili maçlar için verilen arada Kon-

yaspor TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile 
karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Sta-
dı’nda oynanan maçta taraftarlar için Doğu 
Alt Tribünü açıldı.

Konyaspor maça, Ertuğrul, Savaş Polat, 
Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Volkan 
Fındıklı, Ali Çamdalı, Amir, Miya, Ali Yaşar, 
Mücahit Can Akçay 11’i ile çıktı. 

Anadolu Kartalı 25. dakikada Miya’nın 
golüyle 1-0 öne geçti. 38. Dakikada Müca-
hit farkı ikiye çıkardı. İlk yarı böylelikle 2-0 
Konyaspor üstünlüğü ile sona erdi. 

İkinci yarıda yapılan değişikliklerle üs-
tün oyununa devam eden Konyaspor’da 72. 
dakikada Yevhen Opanasenko maçın skoru-
nu tayin etti ve müsabaka 3-0 sona erdi.

DENİZLİ ÇIKIŞINI 
SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Konyaspor beraberlik serisini Deniz-
lispor’u yenerek sonlandırmak istese de, ra-
kip Denizlispor sezona iyi başlangıç yapan 
ekiplerden. İlk 3 maçta 7 puan toplayan Ege 
temsilcisi, Galatasaray ve Antalyaspor’u 
yenmeyi başarırken, Göztepe ile de bera-
bere kaldı. 

Bu sezon Süper Lig’e yükselen Denizli 
temsilcisi bu iyi başlangıcını Konyaspor’u 
yenerek devam ettirmek istiyor. 

MAÇLARIN TARİHLERİ AÇIKLANDI
Konyaspor’un ilk yarıda oynayacağı 

karşılaşmaların tarihleri belli oldu. Deniz-
lispor karşılaşması 15 Eylül Pazar günü saat 
20.00’de oynanacak. Türkiye Futbol Fede-
rasyonu (TFF), Süper Lig’de 4. haftadan ilk 
yarının 17. haftasına kadar olan maç prog-
ramını açıkladı. Federasyondan yapılan 
açıklamaya göre ilk yarıda kalan 14 maçın 
programı şöyle:

15 Eylül Pazar: 20.00 Yukatel Deniz-
lispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

20 Eylül Cuma: 20.30 Göztepe-Kon-
yaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Eylül Pazar: 14.00 Konyaspor-İstik-

bal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir 
Belediye)

5 Ekim Cumartesi: 15.00 Kasımpa-
şa-Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip 
Erdoğan)

21 Ekim Pazartesi: 20.00 Konyaspor-Bt-
cTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir 
Belediye)

26 Ekim Cumartesi: 20.00 Fenerbah-
çe-Konyaspor (Ülker)

2 Kasım Cumartesi: 15.00 Kon-
yaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir 
Belediye)

9 Kasım Cumartesi: 17.30 Demir Grup 
Sivasspor-Konyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

23 Kasım Cumartesi:  20.00 Kon-
yaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Beledi-
yesi)

30 Kasım Cumartesi: 15.00 Çaykur Ri-
zespor-Konyaspor (Çaykur Didi)

8 Aralık Pazar: 14.00 Konyaspor-Gazi-
şehir Gaziantep (Konya Büyükşehir Beledi-
ye)

16 Aralık Pazartesi: 20.00 Medipol 
Başakşehir-Konyaspor (Başakşehir Fatih 
Terim)

23 Aralık Pazartesi: 20.00 Kon-
yaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir 
Belediye)

29 Aralık Pazar: 16.30 Alanyaspor-Kon-
yaspor (Bahçeşehir Okulları)
n AA

İldiz: Konyaspor’un savunma yaptığı algısına katılmıyorum
Süper Lig ekiplerinden Yukatel 

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İl-
diz, ligin 4. haftasında oynayacakları 
Konyaspor maçı ile ilgili olarak, “Çok 
zor bir maç oynayacağımızı söyle-
yebilirim ama biz de iyi başladık ve 
sahamızda kayıp vermek istemiyo-
ruz. Kolay bir maç olmayacak ama 
inşallah taraftarımızın desteği ile ka-
zanacağız” dedi.

Konyaspor maçı ile ilgili gazete-
cilere açıklamalarda bulunan Yücel 
İldiz, ligin ilk periyodunu istedikleri 
gibi geçirdiklerini kaydetti. Doğru 
işler ve transferler yaptıklarını vur-
gulayan İldiz, “Göztepe maçı sonrası 
3 gün izin verdik arkadaşlarımıza ve 
geçtiğimiz Çarşamba günü itibari 
ile çalışmalarımıza başladık. Çalış-
malarda eksikliklerimizi gidermeye 
çalışıyoruz. Ligde ilk periyoda baktı-
ğımızda istediğimizi yapmış gibiyiz. 
Hem yakım toparlamak hem de ek-
siklikleri giderme konusunda uğraşır-
ken bir anda da lig başladı, çok zorlu 
bir süreçti bizim adımıza. Doğru işler 

yaptığımızı düşünüyorum ama tabi 
doğru giderken de eksiklikleri görme-
miz gerekiyor. Bir anlamda takımı ta-
mamlamaya çalıştık, bir oyuncu daha 
alsak daha iyi olacaktı belki ama şu 
ana kadar yaptığımız transferler de iyi 
diye düşünüyorum” dedi.

“4 ZORLU MÜSABAKA 
OYNAYACAĞIZ”

Konyaspor maçına yüksek bir 
tempo ile çalıştıklarını dile getiren, 
ikinci milli takımlar arasına kadar 
4 zorluk müsabaka oynayacaklarını 
aktaran İldiz, “Milli takım arası bizim 
açımızdan iyi oldu hem sakat oyun-
cularımızın hem de yeni aldığımız 
oyuncuların eksiklerinin giderilmesi 
açısından iyi oldu. Yoğun bir çalışma 
dönemindeyiz. Konyaspor maçının 
hangi gün olacağı da belli değil ama 
yüksek tempoda çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Hafta başından itibaren 
de Konyaspor maçı hazırlıklarımızı 
sürdüreceğiz. Birinci periyodu istedi-
ğimiz geçtik, ikinci periyot çok daha 
zorlu olacak çünkü ikinci milli takımlar 

arasına kadar 4 zorlu müsabaka oyna-
yacağız. Üçüncü periyoda ise Fener-
bahçe maçı ile başlayacağız. Bunlar 
önemli şeyler bu yüzden daha kuvvetli 
girmek zorundayız ikinci periyoda” 
diye konuştu.

“ÇOK ZOR BİR MAÇ 
OYNAYACAĞIZ”

Konyaspor’un genelde defansif 
anlamda oynadığı yönündeki algıya 
katılmadığını vurgulayan İldiz açıkla-
malarını şöyle sürdürdü:

“Ben bu algıya katılmıyorum. Ke-
sinlikle çok önemli ve zorlu bir müsa-
baka oynayacağız. Ne yaptığınız bilen 
bir takımla oynayacağız. Her ne kadar 
Konyaspor ‘defansif oynuyor’ deni-
liyorsa da, öyle bir şey yok. Bugüne 
kadar yaptığımız analizlerde de bunu 
görmedik. Çok zor bir maç oynayaca-
ğımızı söyleyebilirim ama biz de iyi 
başladık ve sahamızda kayıp vermek 
istemiyoruz. Kolay bir maç olmayacak 
ama inşallah taraftarımızın desteği ile 
kazanacağız.”
n İHA

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

Konyaspor forma sözünü 
tutanları açıklayacak

Geçtiğimiz günlerde Konyaspor taraftarınca başla-
tılan forma kampanyasına büyük katılım olmuştu. Pek 
çok kişi ve kurum Konyaspor’un forma kampanyasına 
katılarak destek sözü vermişti. Bazı isimler sözlerini 
tutarken, bazıları ise taahhütlerini yerine getirmedi. 
Konyaspor yönetimi bununu üzerine harekete geçti ve 
liste yayınlama kararı aldı. 

Konu ile ilgili Konyaspor’dan yapılan açıklamada, 
“Forma kampanyamız için taahhütte bulunan ve taah-
hütlerini yerine getirenlerin listesi, 9 Eylül 2019 Pa-
zartesi günü resmi hesaplarımızdan yayınlanacaktır.” 
denildi.  n  SPOR SERVİSİ

A Milli Futbol Takımı’nın grubun zayıf ekiplerinden 
Andorra karşısında son dakikalarda bulduğu golle zar 
zor galip gelmesinin yankıları sürüyor. İstanbul’da oy-
nanan maçta taraftarın maça etki edememesi, millileri 
ateşleyememesi en çok tartışılan konulardan biri oldu. 
Futbol severler Konya’da oynanan maçlardaki atmosfe-
ri örnek göstererek, milli maçların İstanbul’da oynan-
maması çağrısı yaptı. 

Konu ile ilgili Konyaspor da millilere Mevlana şiiri 
ile seslendi. Konyaspor resmi sitesinden yapılan açık-
lamada, “Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, 
ETME. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, 
ETME. Ne zaman Konya’ya yolunuz düşerse, iyi günde 
kötü günde sizinle üzülüp, sizinle sevinmeye hazırız. 
Çünkü; birlikte güçlü, birlikte güzel” ifadeleri kullanıldı.
 n  SPOR SERVİSİ

Denizlispor’da gözler Konyaspor maçına çevrildi
Süper Lig’de sezona iyi bir başlangıç 

yapan Yukatel Denizlispor’un futbolcuları 
Tiago Lopes, Isaac Sackey ve Zakarya 
Bergdich, 4. haftadaki Konyaspor maçıy-
la başarılı sonuçlar almaya devam etmek 
istediklerini söyledi. Haluk Ulusoy Tesis-
leri’nde basın mensuplarına açıklamada 
bulunan oyunculardan Tiago Lopes, Kon-
yaspor maçını kazanarak ligdeki çıkışlarını 
sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Yukatel Denizlispor’a transferi nede-
niyle mutlu olduğunu dile getiren Lopes, 
Göztepe maçında gördüğü kırmızı kartı 
adil bulmadığını aktarırken, “Pozisyonda 
hakem Suat Arslanboğa yanlış karar verdi. 
Kasıtlı bir hareketim yoktu. Penaltı veril-
mesi hataydı. Hakemin daha önce böyle 
bir penaltı verdiğini zannetmiyorum. Çok 
çalışarak evimizdeki maçta gülen taraf ol-
mak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

SACKEY: “BAŞARILI GİDİŞİMİZİ 
SÜRDÜRMELİYİZ”

Yeşil-siyahlı oyuncu Isaac Sackey, ka-
liteli bir ekibe geldiğini ve takımın başarısı 

için elinden geleni yapmak istediğini an-
lattı. Sezona iyi başlayan bir takım olduk-
larına dikkati çeken Sackey, “Başarılı gidi-
şimizi sürdürmeliyiz. Takımın başarısı için 
çok çalışacağım. Süper Lig’de oynamak 
büyük bir keyif. Buraya gelmeyi çok istiyor-
dum. Transferimde yardımcı olan yönetici 
ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum.” 
diye konuştu.

BERGDİCH: “TAKIMIN BAŞARISI 
BENİM İÇİN ÖN PLANDA”

Yukatel Denizlisporlu futbolcu Zakar-
ya Bergdich, sahada elinden gelenin en 
iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, 
“Takımın başarısı benim için ön planda.” 
şeklinde konuştu.

Milli maç arasında daha çok çalıştıkla-
rını ve en iyi şekilde tekrar lige başlamak 
istediklerini aktaran Bergdich, “Göztepe 
maçında çizgiden gol çıkarmayı başardım. 
Çok hızlı bir pozisyondu. Hızlı müdahale 
ederek golü önlemeye çalıştım. Önemli 
olan da pozisyonun gol olmamasıydı. O 
yüzden Göztepe maçından 1 puanla dön-

düğümüz için mutluyum.” değerlendirme-
sinde bulundu.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin 4. haftasında 
Konyaspor’u ağırlayacağı maçın hazırlık-
larını sürdürdü.

Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teknik di-
rektör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleşti-
rilen idmanda futbolcular, pas ve taktik ça-
lışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
  n AA
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