
Konya iş dünyası ‘Devlet’ dedi 
Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası, MÜSİAD Konya Şubesi ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına destek 
verdi. Yapılan açıklamada, “Konya iş dünyası; esnafıyla, tüccarıyla, sanayicisiyle her zaman olduğu gibi yine, devletinin ve 

milletinin yanında olacak, Türkiye’nin başlattığı iktisadi mücadeleye en güçlü desteği verecektir” denildi. n SAYFA 4’TE

ÖRNEK MİMARİYİ 
BOZACAK DÜZENLEME!

ZORUNLULUK DEĞİL, 
ARACIN TEMEL PARÇASI!

HZ. MEVLANA ‘SELAM
VAKTİ’YLE ANILACAK

Bu hatadan dönülmeli!

Kış lastiğini önemseyin

745. Vuslat Yıldönümü’ne hazırlanılıyor

Uzun yıllardır hizmet veren Konya Büyükşehir Bele-
diyesi hizmet binası, büyük bir yanlışa kurban gidi-
yor. Hizmet binasının ana giriş kısmında yapımına 
başlanan ve çalışma ofislerinin olacağı öğrenilen 
düzenlemeden biran önce dönülmesi isteniyor.

Kış mevsimi yaklaşırken araçların kışlık bakımlarını 
düzenli bir şekilde yaptırmak gerekiyor. Kış bakımı 
içerisinde de kış lastiğini yabana atmamak gerekti-
ğini belirten Cemaloğlu Lastik Sahibi Mustafa Ka-
bar, “Kış lastiği, yasal bir zorunluluktan öte aracın 
temel parçasıdır. Kış lastiğini önemseyin” çağrısın-
da bulundu.

7-17 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenecek Hz. 
Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası 
Anma Törenleri kapsamında gerçekleştirilecek 
toplam 3649 etkinlikte, “Selam Vakti” ana teması-
nın kullanılması kararlaştırıldı. İl Kültür Müdürü Ab-
düssettar Yarar, temanın,  Hz. Mevlana’nın “Selam 
(Sulh) Denizi Coştuğunda, Gönüllerden Kini Gide-
rir.” sözünden yola çıkılarak belirlendiğini söyledi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE

Enflasyona karşı 
yüzde 10 indirim

Konya Şeker’den
çiftçiye avans

Vatan nöbeti 
için hazır!

Armut, 200 yıldır 
ekmek oluyor

Enflasyonla 
Topyekun 
Mücadele 
Programı’na 
Büyükşehir Be-
lediyesi destek 
verdi. Başkan 
Uğur İbrahim 
Altay, KOSKİ abonelerinin su 
bedelleri, otoparklar, BEYSU, 
KAFEM ve Konya Mutfağı’nda 
yüzde 10’luk indirim müjdesi 
verdi.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Şeker çiftçiye 38.282.930 
TL’lik motorin avansı ödemesi 
yaptı. PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk, “Konya 
Şeker varlığı ile en az 100 bin 
ailenin ekmek kapısıdır. Bir 
milli değerdir” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Ağrı İl Jandar-
ma Komutanlığı 
emrinde gönül-
lü güvenlik ko-
rucusu olarak 
zaman zaman 
görev yapan 
Konyalı şehidin 
eşi, devlet 
yetkililerinden bu görevin 
sürekli verilmesini arzu ediyor. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Konya’nın Toros Dağları’nın 
eteklerinde yer alan ilçesi Ha-
dim’de 55 yaşındaki Meryem 
Sevinç, yaban armutlarını kuru-
tarak elde ettiği un ile ekmek, 
kek ve yufka yapıyor. Sevinç, 
200 yıllık bir geleneği de yaşatı-
yor. n HABERİ SAYFA 7’DE

Şehir Hastanesi
çıtayı yükseltecek

Konya’nın sağlık turizmindeki 
katma değerini artırmanın 
gayreti içerisinde olduklarını 
belirten İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, yeni açılacak 
Şehir Hastanesi ile birlikte 
Konya’nın sağlık turizminde 
çıtasının yükseleceğini ifade 
etti. n HABERİ SAYFA 11’DE
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Milyonlar hurdada!
Günlük  hayatta hurda denip önemsenmeyen atık malzemeler, geri dönüşümle ekonomiye yeniden 

kazandırılıyor. Ayrıca demir, bakır, alüminyum ve benzeri hurda malzemelerin fiyatları da artmış durumda
HURDACILAR 

GÖNÜLLÜ ÇEVRECİ!
Günlük  hayatta hurda denip 
önemsenmeyen atık malzemeler, 
geri dönüşümle ekonomiye ye-
niden kazandırılıyor. Her geçen 
gün, çevrenin ve doğanın değe-
rinin ne kadar önemli olduğunu 
belirten Hurdacılar Odası Başkanı 
Muammer Verim, “Her biri gönül-
lü çevreci olan hurdacılar ve geri 
dönüşümcüler, ekonomiye her 
sene milyonlarca TL kazandır-
maktadır” diye konuştu.

FİYATLARDA YÜZDE
30 ARTIŞ YAŞANDI 

Piyasada hurda teşviki ile beraber 
hurda araç sayısının arttığını ifade 
eden Verim, “Hurdanın yüzde 60’ı 
erimeye gidiyor, kalan yüzde 40 
ise tüketiciye gidiyor. Hurda teş-
vikinden dolayı hurda araç sayısı 
arttı.  Hurdalar Türkiye’nin dört bir 
tarafında fabrikalarda değerlendi-
riyor” dedi. Ayrıca Başkan Verim, 
Doların yükselmesi sebebi ile 
hurda fiyatlarında da yüzde 30 ar-
tış olduğunu söyledi.   n SAYFA 2’DE

Projeler Selçuklu’yla hayat bulacak ‘İnançlı, fedakar gençler yetişecek’
Selçuklu Belediyesi tarafından 
Selçuklu’nun yaşam kalitesine 
katkı sağlamak amacıyla yürütülen 
“Proje Destek Programı” için yeni 
dönem başvuruları 15 Ekim’de 
başlayıp 15 Kasım’da son bula-
cak. Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “ Proje 
destek programı şehrin yöne-
timine ve şehirde yaşayan-
ların hayat kalitesine katkı 
sağlamak isteyenler için 
önemli bir fırsat” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Meram Belediyesi tara-
fından yapımı tamamla-

nan Mehmet Ali Özbuğday 
Gençlik Merkezi’nin açılışı 

gerçekleştirildi.  Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, 

şehrin müstesna insanlarından 
birisi olan merhum Mehmet 

Ali Özbuğday ismini, böylesine 
önemli bir merkeze vermekle 

sevinirken, merhumu, ömrünün 
en verimli çağında kaybetmenin 

hüznünü yaşadıklarını söyledi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Reklamcılardan
enflasyona 
karşı indirim  
n HABERİ SAYFA 5’TE

Damper açıldı
direkler ve 
TIR devrildi
n HABERİ SAYFA 6’DA

AGD Konya 
yeni döneme
namazla başladı 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Hz. Mevlana 
aşığı Feyzi 
Halıcı anıldı
n HABERİ SAYFA 11’DE

Muammer Verim

Yol verildi ama levhası yok!

Konya Ankara Yolu üzerinde bulunan Havaalanı girişi üst üste 
yaşanan trafik kazalarının ardından kapatılmış, Havaalanı’nda 
şehir merkezi istikametinden giriş yaklaşık 1 kilometre ileride 
bulunan OSB Kavşağı’ndan verilmişti. Havaalanı’ndan çıkanların 
ise Ankara Yolu ya da OSB istikametinde gidebilmesi için Aksaray 
Yolu Kavşağı’na kadar gitmesi gerekiyordu. 

Havaalanı’nın çıkışından sola açılan ve Aliya İzzet Begoviç Caddesi 
üzerinden OSB’nin girişine kadar uzanan yol ile bu sorun ortadan 
kalkmış oldu. Yeni yol ile çözüm üretilmiş olsa da sorun tamamen 
bitmiş değil. Konya Havaalanı’ndan çıkışta yeni açılan yola ‘Ankara 
Yolu’ ve / veya ‘OSB’ yönünde bir levha koyulmadığı için sürücülerin 
çoğu bu yolu bilmiyor.  n HABERİ SAYFA 2’DE
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Günlük  hayatta hurda denip önemsenmeyen atık malzemeler, geri dönüşümle ekonomiye yeniden ka-
zandırılıyor. Ancak, demir, bakır, alüminyum ve benzeri hurda malzemelerin fiyatları da arttı

Demirin hurdası da kıymetlendi!

Günlük  hayatta hurda denip 
önemsenmeyen atık malzeme-
ler, geri dönüşümle ekonomiye 
yeniden kazandırılıyor. Her ge-
çen gün, çevrenin ve doğanın 
değerinin ne kadar önemli oldu-
ğunun, yaşanan doğal afetlerden 
ve yaşananlardan anlaşıldığını 
belirten Hurdacılar Odası Başka-
nı Muammer Verim, “Gelişigüzel 
kullanılan ormanlarımızın, ma-

denlerimizin yok olması, bunların 
birer örnekleri olmaktadır. Bun-
ları tekrar kullanılır bir hale geti-
ren, her biri gönüllü çevreci olan 
hurdacılar ve geri dönüşümcüler, 
ekonomiye her sene milyonlarca 
TL kazandırmaktadır” dedi.

HURDA FİYATLARINDA 
YÜZDE 30 ARTIŞ OLDU 

Doların yükselmesi sebebi ile 
hurda fiyatlarında da yüzde 30 

artış olduğunu ifade eden Mu-
ammer Verim , “ Dolarda yaşa-
nan yükselme sebebi ile hurdada 
bir yükselme söz konusu. Hurda 
fiyatlarında 1 TL’lik yükselme 
söz konusu.  Hurdada yüzde 30 
bir artış var. Konya genelinde 
geri dönüşümcü arkadaşlarımız 
tarafından toplanan Hurdalar İs-
tanbul, Ankara, İzmir’e eritilme-
ye gidiyor. Hurda oldukça önemli 

bir milli servet.  Hurda olarak çık-
mış kamyon, motosiklet, traktör 
ve arabalar içerisinde kullanıl-
mayan malzemeler araç hurdaya 
çıktıktan sonra değerlendiriliyor” 
ifadelerini kullandı.

HURDA TEŞVİKİNDEN 
DOLAYI HURDAYA VERİLEN

 ARAÇ SAYISI ARTTI
Piyasada hurda teşviki ile be-

raber hurda araç sayısının arttığı-

nı ifade eden Verim, “Hurdanın 
yüzde 60’ı erimeye gidiyor, kalan 
yüzde 40 ise tüketiciye gidiyor. 
Hurda teşvikinden dolayı hurda 
araç sayısı arttı.  Hurdalar Tür-
kiye’nin dört bir tarafında fabri-
kalarda değerlendiriyor. Hurda 
ihalesine girebilmek için geri 
dönüşüm belgesi  olanlar gire-
biliyor. Hurda aracı yada hurdası 
olan vatandaşlar bizlere gelerek 

fikir alıyorlar, bizlerde o konuda 
onlara yardımcı oluyoruz. Hurda 
dönüşümün ülke ekonomisine 
ciddi katkısı mevcut. Konya ve 
Ankara arasında hurda fiyatla-
rı arasında farklılıklar olabiliyor. 
Bunun sebebi ise nakliye. Dolar 
yükselmeden önce hurdanın ki-
losu 1 liraysa, şimdi 2 lira oldu” 
dedi.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hurdacılar Odası Başkanı
Muammer Verim

Ankara Yolu üzerinden Konya Havaalanı’na girişin kapatılmasının ardından doğrudan OSB’ye ulaşabilmek 
için havaalanı çıkışından yan yol verildi. Ancak yönlendirme levhalarının olmaması kafaları karıştırıyor

Havaalanı OSB’ye bağlandı

Konya Ankara Yolu üzerin-
de bulunan Havaalanı girişi üst 
üste yaşanan trafik kazalarının 
ardından kapatılmış, Havaala-
nı’nda şehir merkezi istikame-
tinden giriş yaklaşık 1 kilometre 
ileride bulunan OSB Kavşağı’n-
dan verilmişti. Havaalanı’ndan 
çıkanların ise Ankara Yolu ya da 
OSB istikametinde gidebilmesi 
için Aksaray Yolu Kavşağı’na ka-
dar gitmesi gerekiyordu. Havaa-
lanı’nın çıkışından sola açılan ve 
OSB’nin girişine kadar uzanan 
yol ile bu sorun ortadan kalkmış 
oldu. 

ÜST ÜSTE YAŞANAN KAZALAR 

NEDENİYLE KAPATILDI
Şehir merkezinden Ankara 

Yolu istikametindeki Havaala-
nı Kavşağı’nda üst üste trafik 
kazası meydana geliyordu. Ço-
ğunluğu maddi hasarlı olsa da 
yaşanan kazalara bir son vermek 
için UKOME’nin aldığı kararla 
Havaalanı Kavşağı kapatılarak, 
Havaalanı’na giriş, yaklaşık 1 
kilometre ileride bulunan OSB 
Ankara Yolu Köprülü Kavşağı’n-
dan yapılabilir hale geldi. Konya 
Havaalanı’ndan çıkıp, Ankara ve 
OSB istikametinde gitmek iste-
yenler ise bu yolu kullanamaz 
hale gelmişti. 

KAVŞAĞIN KAPATILMASI 
KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI
Havaalanı Kavşağı’nın trafi-

ğe kapatılmasının ardından Kon-
ya Havaalanı’ndan çıkıp, Anka-
ra istikametinde ya da OSB’ye 
gitmek isteyenler ise alternatif 
bir yol arayışına girdi. Ankara 
ve OSB istikametinde gidebil-
mek için Havaalanı’ndan çıkan 
araçların, Aksaray Yolu Köprülü 
Kavşağı’na kadar gidip, buradan 
dönüş yapması gerekiyordu. Bu 
durum ise özellikle Konya’ya 
gelen yabancılarda kafa karışık-
lığına yol açıyor ve bir çıkış yolu 
aranıyordu. 

HAVAALANI’NI OSB KAVŞAĞI’NA 
BAĞLAYAN YOL ÇÖZÜM OLDU

Konya Havaalanı’ndan çıkıp 
Ankara istikametinde gitmek ya 
da en kısa yoldan OSB’ye girmek 
isteyenler için ise yeni bir güzer-
gah oluşturuldu. Konya Hava-
alanı’ndan çıktıktan sonra An-
kara Yolu’na çıkmadan yeni bir 
kavşak açılarak hem sağa, hem 
de sola dönüş verildi. Kayacık 
Mahallesi istikametinde sola dö-
nüş verilerek bu yol Aliya İzzet 
Begoviç Caddesi üzerinden An-
kara Yolu OSB Köprülü Kavşa-
ğı’na bağlandı. Bu sayede Hava-
alanı’ndan çıkanların Ankara ve 

OSB istikametine daha rahat bir 
şekilde ulaşabilmeleri sağlandı. 

YÖNLENDİRME LEVHALARI 
EKSİK, YOL HALÂ AÇIK

Trafikteki kafa karışıklığını 
giderecek çözümler üretilmiş 
olsa da sorun tamamen bitmiş 
değil. Konya Havaalanı’ndan 
çıkışta yeni açılan yola ‘Ankara 
Yolu’ ve / veya ‘OSB’ yönünde 
bir levha koyulmadığı için Hava-
alanı’ndan özel araçlarıyla çıkan-
lar Ankara Yolu’na kadar gidip, 
oradan geri dönmek zorunda 
kalıyor. Ayrıca, Havaalanı’nın 
çıkışında eskiden var olan ve 
kapatılan kavşakla ilgili olarak 

orta refüj kapatılırken, Havaa-
lanı çıkışı Ankara istikametinde 
halen açık duruyor. Yönlendir-
me tabelaları olmadığı için yola 
kadar gelen vatandaşlar, re-
füjün kapalı olduğunu görünce 
ya ters yoldan ilerlemek; ya da 
geri dönmek zorunda kalıyor. 
Yönlendirme tabelalarının ol-
maması nedeniyle özellikle gece 
saatlerinde büyük risk yaşandığı 
belirtilirken; olası kazaları ya-
şanmadan önlemek için acilen 
yönlendirme tabelalarının yapıl-
ması ve Hava Alanı’nın Ankara 
Yolu’na çıkan kısmının trafiğe 
tamamen kapatılması öneriliyor. 
n METE ALİ MAVİŞ

Ankara Yolu üzerinden Konya Havaalanı’na girişte bulunan kavşak,
 meydana gelen kazalar nedeniyle kapatılmıştı.

Havaalanı çıkışından verilen yan yolla kısa yoldan Ankara Yolu’na ve
OSB’ye giriş sağlanmış oldu.

Şehir merkezinden havaalanına giriş için yaklaşık 1 kilometre 
ileride bulunan Organize Köprülü Kavşağı kullanılıyor.

Havaalanı çıkışının kapatılmaması ve yönlendirme levhalarının olmaması kafaları karıştırıyor. 

Havaalanı’ndan çıkan ve Ankara ya da OSB istikametinde gitmek isteyenlerin 
Aksaray Yolu Köprülü Kavşağı’nı dolaşması gerekiyordu.
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Selçuklu’ya projenle gel, desteği al
Selçuklu Belediyesi tarafından 

Selçuklu’nun yaşam kalitesine kat-
kı sağlamak amacıyla yürütülen 
“Proje Destek Programı” için yeni 
dönem başvuruları 15 Ekim’de 
başlayıp 15 Kasım’da son bulacak. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, bu yıl 4.’sü gerçek-
leştirilecek olan Proje Destek Prog-
ramı için tanıtım toplantısı düzen-
ledi. 

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen programa AK Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Ha-
kan Özer, Selçuklu İlçe Başkan Yar-
dımcısı Fatih Özboyacı, Selçuklu 
Belediyesi başkan yardımcıları ve 
yöneticileri ile Konya Sivil Toplum 
Kuruluşları Başkanı Muhsin Gör-
gülügil katıldı. Programda Pekya-
tırmacı, Selçuklu Belediyesi’nin 3 
yıldır destek sağlanan projeleri hak-
kında bilgi vererek, yeni dönemde 
proje desteklerinin nasıl verileceği-
ni açıkladı. 

YÖNETİME KATILMAK İÇİN ÖNEMLİ 
BİR FIRSAT

Selçuklu Belediyesi’nin mev-
cut faaliyetlerinin, hizmetlerinin 
ve yatırımlarının hız kesmeden 
devam ettiğini söyleyen Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, “Hizmetlerimize devam 
ederken, kurum ve kuruluşlarımı-
zın, STK’larımızın görüş ve öneri-

lerine her zaman itibar ediyoruz. 
Ortak akılla şehrimizi yönetmeye 
çalışıyoruz. Proje Destek Progra-
mı’ndan çok olumlu neticeler aldık, 
almaya devam ediyoruz. 2019 yılı-
na ait planlamamızı yaptık. Duyuru 
aşamasına geldik. Kişiler, kurum 
ve kuruluşlar, öğrenci toplulukları, 
STK’lar, proje başvurusunda bu-
lunabilecekler. Proje destek prog-

ramı şehrin yönetimine ve şehirde 
yaşayanların hayat kalitesine katkı 
sağlamak isteyenler için önemli bir 
fırsat” diye konuştu.

NAKDİ DEĞİL AYNİ DESTEK 
SAĞLANACAK

Projelere belediye olarak nakdi 
destek vermeyeceklerini, destekle-
rin ayni olacağını dile getiren Baş-
kan Pekyatırmacı, “Komisyonumuz 

tarafından kabul edilen projenin 
uygulama aşamalarında ilgili har-
cama kaleminden desteklenmesi 
şeklinde çalışma yürütülecek. Pro-
je içeriği belediyemiz tarafından 
gerçekleştirilecek. Programımızın 
amacı kişilerin, öğrenci toplulukla-
rının, kamu kurum ve kuruluşla-
rının ve STK’ların projelerini des-
teklemektir. Destek tutarı, oranı ve 

her programa mahsus şartları be-
lediyemiz tarafından belirlenecek. 
Program ile ilçede yaşayanların yö-
netime katılımı ve ilçemizin gelişi-
mine katkı sağlamalarını hedefliyo-
ruz. Programa bağımsız veya ortak 
olma durumuna bakılmaksızın en 
fazla iki projeyle başvuru yapılabili-
yor. Projeler Ocak 2019 tarihinden 
itibaren inşallah uygulanmaya baş-
layacak. Belediyenin görev ve so-
rumlulukları kapsamında Selçuklu 
kültür ve medeniyeti ile Selçuklu 
ilçesinin tanıtımını da hedefleyen 
bir çalışma olacak. Bu çalışmanın 
şehrimize katma değer sağlayaca-
ğına inanıyorum. Başvuru şartlarını 
taşıyan kişi, topluluk ve kurumları 
projeleriyle belediyemize başvur-
malarını ve bu imkanı en iyi şekil-
de değerlendirmelerini istiyorum. 
Proje destek programının ilçemiz 
için Konya’mız için hayırlı olmasını 
diliyorum” ifadelerini kullandı.
n EMİNE ÖZDEMİR

Büyükşehir Belediyesi
bu hatadan dönmeli!

Büyükşehir Belediyesi hizmet 
binasının ana giriş kısmında başla-
tılan ve binanın mimari estetiğine 
uygun olmayacağı düşünülen ça-
lışmadan vazgeçilmesi isteniyor. 
Uzun yıllardır hizmet veren Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi hizmet 
binası, büyük bir yanlışa kurban 
gidiyor. Hizmet binasının ana giriş 
kısmında yapımına başlanan ve 
çalışma ofislerinin olacağı öğreni-
len düzenlemeden biran önce dö-
nülmesi isteniyor.

Önceki dönem Belediye Baş-
kanlarından Ahmet Öksüz döne-
minde yapımı tamamlanan Bü-
yükşehir Belediyesi binası, yıllardır 
Konya’ya hizmet veriyor. Zaman 
zaman yıpranmış olmasıyla da 
gündeme gelen bina, buna rağ-
men yapıldığı dönemden bu yana 

Konya’nın örnek mimariye sahip 
önemli binaları arasında yer alıyor. 
Başkanlık, Belediye İdare Binası ve 
KOSKİ Müdürlüğü’nü kapsayan 
hizmet binası, bugünlerde bir yan-
lışa kurban gidiyor. Binanın ana 
giriş kapısı ile KOSKİ giriş kapısı 
arasında bulunan alanda başlatılan 
düzenlemeyle, yeni çalışma ofisle-
rinin oluşturulacağı öğrenildi. An-
cak örnek bir mimariye sahip olan 
binada yapılan ve ana giriş kısmını 
kapsayan bu çalışma, tepkilere yol 
açtı. Ortaya çıkan durumla ilgili 
“Büyükşehir Belediyesi bunu ya-
parsa vatandaş ne yapsın?” sorusu 
akıllara gelirken, binanın siluetini 
bozacağı düşünülen bu çalışmanın 
durdurularak yapılan yanlıştan dö-
nülmesi bekleniyor. 
n SAMİ KAYALAR

Meram Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, tesisin, ismiyle müsemma gençler yetiştireceğini dile getirdi

Mehmet Ali Özbuğday
Gençlik Merkezi hizmette

Meram’da bir taraftan tarihi, do-
ğal ve kültürel zenginlikler korunur-
ken diğer taraftan peş peşe modern 
tesisler kazandırılıyor. Bu kapsamda 
son iki hafta içinde Havzan Sosyal 
Tesisi ve Millet Kıraathanesi gibi 
önemli yatırımlar Meram’a kazandı-
rılırken son olarak Yenice Mahalle-
sinde yapımı tamamlanan Mehmet 
Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nin 
açılışı gerçekleştirildi.  Duygusal 
anların yaşandığı açılış programına, 
Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram 
Kaymakamı Resul Çelik, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, MÜSİAD Konya 
Şubesi Başkanı Ömer Faruk Okka, 
MÜSİAD üyeleri, Meram Belediye 
Meclis Üyeleri, STK Üyeleri, merke-
ze adını veren Mehmet Ali Özbuğ-
day’ın annesi, babası ve eşi ile tesi-
sin kütüphanesine ismi verilen şehit 
Şükrü Çakar’ın ailesi ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Program, İstiklal 
Marşı, Saygı Duruşu ile Mehmet Ali 
Özbuğday’ın hayatının anlatıldığı ve 
yine hafız olan Mehmet Ali Özbuğ-
day’ın kendisinin okuduğu Kur’an-ı 
Kerim tilavetinin yer aldığı videola-
rın izlenmesi ile başladı. 

BAŞKAN TORU, 
“ÖMRÜMÜZÜ HİZMET YOLUNDA 
HARCAMAKTAN ŞEREF DUYDUK” 

Konuşmasında hüznü ve sevin-
ci bir arada yaşadıklarını kaydeden 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, şehrin müstesna insanların-
dan birisi olan merhum Mehmet Ali 
Özbuğday ismini, böylesine önemli 
bir merkeze vermekle sevinirken, 
merhumu, ömrünün en verimli 
çağında kaybetmenin hüznünü ya-
şadıklarını söyledi.  Özbuğday’ın, 
memleket sevdalısı bir isim olduğu-
nu hatırlatan Başkan Fatma Toru, 
“Bizler; halka hizmet için bu davaya 
baş koyarken, ömrümüzü bu yolda 
harcamaktan hep şeref duyduk. Siz-
lere hizmet ederken önümüze çıkan 
engelleri yine sizlerle birlikte aştık.  
Sizler yanımızda olduğunuz müd-
detçe, hep birlikte başaramayacağı-
mız hiçbir şey yoktur” diye konuştu.  

AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular ise ülke olarak en 
büyük değerimizin ve sermaye-
mizin gençliğimiz olduğunu hatır-
lattı. Bu değerin en güzel şekilde 
işlenmesi, yetiştirilmesi, eğitilmesi 
ve bilimsel, kültürel, sanatsal yön-
den geliştirilmesinin partilerinin en 
önemli hedeflerinden biri olduğu-
nu belirten Dolular, açılan tesisi bu 
yönde atılmış değerli bir adım olarak 
nitelendirdi.  Meram Belediyesinin 
bu yönde önemli yatırımları oldu-
ğunu kaydeden Dolular, bu genelde 
tüm yatırımlar özelde de bu Gençlik 

Merkezinin ismiyle müsemma ola-
rak inançlı, millet sevdalısı, fedakar 
gençler yetiştireceğinin altını çizdi. 
Bu özel ve güzel tesisi kazandıran 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru ve ekibine teşekkür ederek 
sözlerine başlayan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
kendisinin yıllarca Mehmet Ali Öz-
buğday ile omuz omuza çalıştığını 
anımsattı. Gençlerin kendine duy-
duğu özgüvenin geleceğimizin hu-
zur ve güven içinde olacağının işare-
ti olduğunu belirten Okka, gençleri 
ve geleceği planlayan her projeye 
gönülden destek verdiklerini ifade 
etti. Meram Kaymakamı Resul Çelik 
ise konuşmasında, gençliğin önünü 
açmak ve onların geleceği adına 

imkanlar sunmak adına hayata ge-
çirilen bu tesisin onları hayata hazır-
layacağını, özgüven kazandıracağını 
ve kötü alışkanlıklardan koruyacağı-
nın altını çizdi. 

BÜYÜK VEFA ÖRNEĞİ 
GÖSTEREN BAŞKAN TORU’YA 

TEŞEKKÜR EDİYORUM 
İnsanın hayatta iyi eserler bırak-

ması için çok uzun süre yaşamasının 
gerekmediğine dikkat çeken Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Mehmet Ali Özbuğ-
day’ın hayatının ve bu kısa hayatına 
sığdırdığı başarıların bunun kanıtı 
olduğunu söyledi. Siyasetin vefa 
olduğunu ifade eden Altay konuş-
masını şöyle sürdürdü “Böyle de-
ğerli bir tesise böyle değerli birinin 

ismini vererek vefa örneği gösteren 
Meram Belediye Başkanı Fatma To-
ru’ya teşekkürlerimi sunuyorum. 
Ülkemiz her dönem saldırı altında. 
Bu saldırılara karşı tek sermayemiz-
de çocuklarımız, gençlerimiz. Onları 
ne kadar iyi yetiştirirsek bu müca-
deleyi kazanma şansımız o kadar 
artıyor. Onların iyi yetişmeleri için 
bu ve buna benzer yatırımlar iyi bir 
fırsattır.” 
HASAN ANGI KONUŞMASIYLA HEM 

DUYGULANDI HEM DUYGULANDIRDI 
Konuşmasında oldukça duygu-

lanan ve dinleyenleri duygulandıran 
Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Gençlik Merkezi’nin gelece-
ğimiz adına önemli bir yatırım ol-
duğunu belirtti. “Bu tesisten nice 
Mehmet Ali Özbuğdaylar yetişecek-
tir” diyen Angı konuşmasına şöyle 
devam etti; “Böylesine önemli bir 
vefa örneği gösteren Başkan Fatma 
Toru’ya teşekkür etmek istiyorum. 
Gençliğimiz bu güzel imkanları kul-
lanarak yetişecek. Onların iyi yetiş-
mesi bugün için yapılabilecek en 
iyi yatırımdır. Türkiye yüzyıllardır 
yürüdüğü bu yolda nice mücadele-
ler verdi. İşte insan olmanın ve yeni 
bir medeniyet inşa ve ihya etmenin 
maalesef bedelleri oluyor. Biz o be-
delleri ödeye ödeye geldik bugünle-
re. Ama biliyoruz ki hepsi birer imti-
han ve imtihanımız devam ediyor” 
şeklinde konuştu. 

MİSAFİRLER TESİSE
 HAYRAN KALDI! 

Konuşmaların ardından Meh-
met Ali Özbuğday’ın annesi Hatice 
Özbuğday, babası Muammer Öz-
buğday ve eşi Şeyma Özbuğday ile 
tesisin kütüphanesine ismi verilen 
Bitlis’te şehit düşen Şükrü Çakar’ın 
ailesine plaket verildi. Konya eski 
Müftüsü ve Mehmet Ali Özbuğ-
day’ın amcası Şükrü Özbuğday’ın 
yaptığı duanın ardından gerçekleşti-
rilen açılıştan sonra misafirler tesisi 
gezdiler. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Proje Destek Programı çerçevesinde 2019 yılında başlayacak desteklemeler için projesi olanları belediyeye başvurmaya davet etti.
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‘Devletimizin ve milletimizin yanındayız’

Konya Ticaret Odası, Konya Ti-
caret Borsası, Konya Sanayi Odası, 
MÜSİAD Konya Şubesi ile Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak tarafından açıklanan Enflas-
yonla Topyekun Mücadele Progra-
mına destek verdi. 

Konya Ticaret Odası, Konya Ti-
caret Borsası, Konya Sanayi Odası, 
MÜSİAD Konya Şubesi ile Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
tarafından yapılan ortak açıklamada, 
enflasyonla mücadelenin maliyet 

artışı başta olmak üzere, işsizlikle ve 
yüksek faizle mücadele anlamı da 
taşıdığının altı çizildi. 

Konya iş dünyasını temsil eden 
kurumlar tarafından yapılan açıkla-
ma, “Ülkemiz ekonomide olağanüs-
tü gelişmelerin yaşandığı bu dönem-
de, her alanda çetin bir mücadele 
başlatmıştır. Enflasyonla mücadele 
konusu ise, bu alanların en başında 
yer almaktadır. Biliyoruz ki, enflas-
yon ekonomideki en önemli tehdit-
tir. Geçmişte uzun yıllar enflasyonla 
mücadele eden bir ülke olarak, enf-

lasyonun ekonomimizin nitelikli bü-
yümesini nasıl sekteye uğrattığına 
pek çok defa şahitlik ettik. Dolayısıy-
la enflasyonun ekonomik dinamiz-
mimizi yeniden sekteye uğratmasını 
engellemek, hepimizin ortak sorum-
luluğudur. Bu anlamda Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak tara-
fından açıklanan Enflasyonla Top-
yekun Mücadele Programını çok 
anlamlı buluyor, bu mücadeleye 
tam destek veriyoruz. Enflasyonla, 
toplumun tüm kesimlerinin ortak 
sorumluluğu ve ortak fedakârlıkla-

rıyla daha etkin mücadele edileceği-
ne inanıyoruz. Konya iş dünyası; es-
nafıyla, tüccarıyla, sanayicisiyle her 
zaman olduğu gibi yine, devletinin 
ve milletinin yanında olacak, Türki-
ye’nin başlattığı iktisadi mücadeleye 
en güçlü desteği verecektir. Bu top-
yekun kararlılıkla kamu, özel sektör 
ve tüketicilerle sağlanacak güçlü iş-
birliği ve koordinasyonla, zorlu süre-
cin geride bırakılacağına ve yeniden 
yüksek tempolu ve istikralı büyüme 
sürecine girileceğine inanıyoruz” 
denildi.   n HABER MERKEZİ 

Konya Trabzonlular Kültür 
Dayanışma ve Yardımlaşma Der-
neği Yönetim Kurulu Üyeleri,Ü-
nal Karaman ve ailesine taziye zi-
yaretinde bulundu. Trabzonspor 
Teknik Direktörü Ünal Kara-

man’ın Konya’da yaşayan annesi 
Şefika Karaman kalp yetmezliği 
şikayetiyle tedavi gördüğü has-
tanede hayatını kaybetmiş ve 
Konya’da Musalla Mezarlığı’nda 
toprağa verilmişti.Konya Trab-

zonlular Kültür Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Ünal Karaman ve 
ailesine taziye ziyaretinde bulun-
du. 

Taziye çadırında okunan 

Kur’an-ı Kerim ve yapılan dua-
ların ardından, Ünal Karaman ile 
bir süre görüşen Dernek Başkanı 
Celalettin Çiftçi, Karaman ailesi-
ne başsağlığı dileğinde bulundu.
n HABER MERKEZİ

MHP Akşehir’e
Salih Akça atandı

Özel Enderun’da gelenek 
ve görenekler unutulmuyor

Açıklamasında, Ümit Şa-
fak’ın yaklaşan yerel seçimlerde 
Akşehir Belediye Başkan Aday 
Adaylığı başvurusu yapacak ol-
ması nedeniyle görevinden isti-
fa ettiğini ve yeni İlçe Başkanı 
olarak kendisinin görevlendiril-
diğini belirten Av.Salih Akça; 
“Yeni yönetim olarak; Akşehir 
Halkımızın mutlak iradesinin 
emrindeyiz. Bölge insanımız-
la beraber; ayrıştırıcı olmayan, 
kucaklayıcı ve birlik beraberlik 
anlayışını en üst seviyede tutan 
bir anlayış içerisinde bir çalışma 
sergileyeceğiz. İlçemiz ve İlçe-
mize bağlı mahallelerimizin so-
runları ile yakından ilgilenerek, 
saygıdeğer halkımızla beraber 
sorunlara çözüm yolu geliştire-
ceğiz. Güzelliği ile Evliya Çele-
bi’nin yazıtlarına mazhar olmuş, 
Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephe-
si Karargahı’na ev sahipliği ya-
parak, kurtuluş mücadelemizin 
şanlı sayfalarında müstesna yeri-
ni almış olan güzel Akşehir’imiz 
her şeyin en güzeline, en iyisine 
layıktır. Bu güzel Şehrimizin hak 
ettiği güzel yarınlara kavuşması 
için, İlçe Teşkilatımızla beraber, 
üstün görev anlayışı içerisinde 
gece gündüz demeden var gü-
cümüzle çalışacağız. Geçmişten 

beridir, Milliyetçi Hareket Par-
tisi çizgisi içerisinde olan tüm 
teşkilatlarımızla bütünlük ve fi-
kirsel birliktelik içerisinde omuz 
omuza bir çalışma anlayışı ile 
hareket edeceğiz. Bizden önce 
görevde olan, üstün bir görev 
anlayışı ile gece gündüz deme-
den teşkilatının bekası, birlik ve 
beraberliği için çaba sarf eden 
Ümit Şafak Başkanıma şahsım 
ve teşkilatım adına teşekkürü 
bir borç bilirim. Milliyetçi Hare-
ket Partisi Akşehir İlçe Teşkilatı 
yönetiminin, tüm Akşehir hal-
kımıza hayırlı uğurlu olmasını 
Cenab-ı Allah’dan niyaz ederiz.’’ 
şeklinde konuştu.     

Akça’nın açıkladığı listeye 
göre İlçe Yönetimi şu isimlerden 
oluşuyor:

Fikret Bayram, Fikri Kurt, 
Metin Uysal, Halil Dilber, Meh-
met Dipi, Muzaffer Kör, Hacı 
İbrahim Yüksel,  İbrahim Ka-
raman, Ünal Pancaroğlu,  Bahri 
Duran, Cengiz Dağlı,  Ehliman 
Yıldızhan, Elif Ağca, Mehmet Ali 
Yıldız, Şerife Çil, Numan Tuna, 
Gülşen Daldal, İbrahim Zeybek, 
Rabia Ünal, Mesut Uyar, Meh-
met Tarhan, Halil Tonbak ve 
Serdar Aytaç.
n HABER MERKEZİ

Özel Enderun Fen ve Anadolu 
Lisesi, sadece akademik başarıla-
rıyla değil; yapmış olduğu sosyal 
yardım faaliyetleriyle de öğrenci-
lerini yetiştirmeye devam ediyor. 
Öğrencilerinin kültür yozlaşması-
na maruz kalmaması için çaba sarf 
eden Özel Enderun,onlara ait ol-
duğumuz gelenek ve göreneklerin 
değerini anlatmaya çalışıyor. Bu 
bağlamda, Enderunlu öğrenciler, 
Perşembelik geleneğini yaşatmaya 
devam ediyor. Osmanlı Dönemin-
de, perşembe günleri camilerde 
yoksullar için Perşembelik adıyla 
yardımlar toplanıyordu. Camide 
toplanan yardımlar, Kur’an tila-
vetinden sonra ihtiyaç sahiplerine 
takdim ediliyordu. Enderunlu öğ-
renciler de kendi aralarında yardım 
toplayıp yoksul vatandaşlarımıza el 
uzatarak bu güzel geleneğe sahip 
çıkıyor. Özel Enderun Anadolu Li-
sesi 10-B sınıfı öğrencileri, öğret-

menleri Serdar Birekul ve Yasin 
Yaprakçı ile topladıkları yardımı, 
muhtar vesilesiyle ulaştıkları muh-
taç aileye teslim etti. Konu hakkın-
da Serdar Birekul: “Günümüzde 
giderek unutulan veya unutturu-
lan pek çok güzel hasletimiz genç-
lere kazandırılmalıyız aksi takdirde 
çığ gibi büyüyen fikir aşınmasına 
karşı sağlam durmaları zorlaşıyor. 
Bununla beraber gökyüzünden 
merhamet görmek için yeryüzün-
dekilere merhamet gösterilmesi 
gerektiğine dair pek çok hadis ve 
ayet mevcuttur. Bizlerde bu emir 
ve ilkelere uymaya çalışarak hem 
kulluk görevimizi yerine getirmeye 
hem de öğrencilerimize yardım-
laşma erdemini kazandırmaya ça-
lışıyoruz. Niyetimiz okulumuzdaki 
tüm sınıflarla bu etkinliği yaparak, 
bu güzel geleneği devam ettirebil-
mek.” İfadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na Büyükşehir Belediyesi destek 
verdi. Başkan Uğur İbrahim Altay, KOSKİ abonelerinin su bedelleri, otoparklar, 

BEYSU, KAFEM ve Konya Mutfağı’nda yüzde 10’luk indirim müjdesi verdi

Büyükşehir’den enflasyona 
karşı yüzde 10’luk indirim

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, hükümetin Enf-
lasyonla Topyekûn Mücadele Prog-
ramını desteklediklerini belirterek, 
“KOSKİ abonelerinin su bedelleri, 
otoparklar, BEYSU, KAFEM ve Kon-
ya Mutfağı ücretlerinde yüzde 10’luk 
indirime gidiyoruz. Kiracılarımızın 
kira bedellerinde artış yapmayaca-
ğız” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, hüküme-
tin Enflasyonla Topyekûn Mücadele 
Programına destek verdiklerini be-
lirtti. 
SU FİYATLARINDA YÜZDE 10 İNDİRİM 

Başkan Uğur İbrahim Altay, 
programa destek kapsamında Bü-
yükşehir Belediyesi olarak aldıkları 
kararları şöyle sıraladı: “KOSKİ’nin 
tüm su abonelerinin su bedellerinde 
yüzde 10’luk bir indirime gideceğiz. 
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 
bu yıl kiracılarımızın kira bedellerin-
de herhangi bir artış yapmayacağız. 

Belediyemize ait, KONBELTAŞ’ın 
işlettiği KAFEM ve Konya Mutfağı’n-
daki listelerde yüzde 10 indirime gi-
diyoruz. Otopark ücretlerinde yüzde 
10 indirim, yine Beysu’nun sattığı 
sularda da yüzde 10’luk bir indirim 
yapacağız. İndirimlerin Konya halkı-
na ve ülkemize hayırlı olmasını dili-
yorum.” 

Türkiye’nin topyekûn bir müca-
dele içerisinde olduğunu kaydeden 
Altay, “Türkiye büyük ve güçlü bir 
ülke. İnşallah bu süreci de en kısa 
sürede atlatacak, yeni ve büyük Tür-
kiye yolunda hep birlikte yürüyece-
ğiz. Bizler de bu mücadeleye destek 
olmaktan büyük bir mutluluk duyu-
yoruz. Türkiye bu süreci de atlata-
caktır. Kimse bundan endişe etme-
sin. Yeter ki biz birlik ve beraberlik 
içerisinde bu mücadeleyi yürütelim. 
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 
bu mücadelede hükümetimize des-
tek oluyoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Trabzonlular’dan Karaman ailesine taziye ziyareti

Geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 
Enflasyonla Topyekun Mücadele programına Konya iş dünyası destek verdi.

Uğur İbrahim Altay
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Enflasyonla mücadeleye tam destek

Organize Sanayi Bölgelerinin 
çatı kuruluşu OSBÜK, Enflasyonla 
Topyekun Mücadele Programı-
na tam destek verdi. Türkiye’nin 
en öncelikli alanlarından birisinin 
yüksek enflasyonla mücadele oldu-
ğunun altını çizen OSBÜK Başkanı 
Memiş Kütükcü, “Türkiye’nin üre-
ten gücü olarak, 325 OSB’mizle bu 
mücadeleye tam destek veriyoruz” 
dedi. Organize Sanayi Bölgelerinin 
Türkiye’nin üreten gücü olduğunu 
ve içinde bulunduğumuz süreç-
ten en fazla etkilenen kesimlerden 
birisinin de üreten kesim olduğu-
nu vurgulayan Kütükcü, “Maliye 
ve Hazine Bakanı Berat Albayrak 
tarafından açıklanan ve tüm ba-
kanlıklarımızın, STK’larımızın, iş 
dünyası temsilcilerimizin destek 
verdiği Enflasyonla Topyekun Mü-
cadele Programını son derece ye-
rinde buluyoruz. Çünkü biliyoruz 
ki, enflasyon demek, istikrarsız bir 
ekonomi demektir. Enflasyon de-
mek, maliyet artışı ve işsizlik de-
mektir. Bu anlamda OSB camiası 
olarak, bize yıllarca büyük bedeller 
ödeten enflasyon canavarını ye-
niden hortlatmamak için verilen 

tüm mücadelenin tam destekçi-
siyiz” dedi.Enflasyonla Topyekun 
Mücadele Programında Bakan 
Albayrak’ın KDV iadelerinin yılso-
nuna kadar ödeneceği, işverenlere 
istihdam desteği verileceği, elektrik 
ve doğalgaza yılbaşına kadar yeni 
zam yapılmayacağı gibi açıklama-
larının da önemli olduğunu akta-
ran Kütükcü, “Sanayi tesislerimizi 
korumak, bu dalgalı süreçten en 

az hasarla çıkarmak ülkemizin ge-
leceği açısından son derece önemli. 
Burada sanayi tesislerine verilen 
başta istihdam desteği olmak üze-
re, her türlü destek çok anlamlı. Ay-
rıca OSB’lerimizde çok ciddi enerji 
maliyet artışlarıyla karşı karşıyayız. 
Camia olarak bu konuda da, enerji 
yükünü hafifletecek destekler bek-
liyoruz” şeklinde konuştu.  
n HABER MERKEZİ

Reklamcılardan enflasyon indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın yaptığı “Enflasyonla 
Topyekûn Mücadele Programı” ar-
dından Konya Reklamcılar Derneği 
de hareket geçti. Dernek yönetimi 
aldığı karar neticesinde, üyelerinin 
yaptığı işlerde yüzde 10’luk bir indi-
rim uygulanacağını ifade etti. 

Konuyla ilgili olarak açıklama 
yapan Konya Reklamcılar Derneği 
Başkanı Osman Yavuz, ülkenin eko-
nomik sorunları atlatıp, ileriye yü-
rümesinde en büyük etkenin birlik, 
beraberlik olduğunu belirtti. Yavuz, 
herkesin elini taşına koyması gerek-
tiğini dile getirerek, “Son dönemde 
memleketimizin karşı karşıya oldu-
ğu sıkıntılı günlerin üstesinden hep 
birlikte gelebileceğimize inanıyoruz. 
Bizlerde reklamcılar olarak firmala-
rımıza yaptığımız çalışmalarla; ülke-
mizin ekonomik ve toplumsal kal-
kınmasına katkı sağlayacak zincirin 
bir parçasıyız. Şüphesiz uzun vadeli 
sürdürülebilir büyümeyi sağlama 
yolunda en öncelikli unsur ekono-
mide güven ortamının oluşmasıdır. 
Doğru politikalarla sanayimizi güç-

lendirilip, ülkemizin sahip olduğu 
potansiyeli daha da ileri taşınacak-
tır. Bizlere bu anlamda büyük işler 
düşüyor. İşimizi en iyi yaparken ül-
kemiz için yapılması gerekenlerden 
taviz vermeyeceğiz. Bu bağlamda, 
Hazine ve Maliye Bakanlığımız tara-
fından başlatılan “Enflasyonla Top-
yekûn Mücadele Programı’na biz de 
matbaa, tabela, yazılım, ajans vb. 
hizmet veren arkadaşlarımızla indi-
rim kampanyamızı başlatmış bulu-
nuyoruz. Bugün itibariyle indirimler 

başlamış bulunmaktadır” dedi. 
Kampanyaya destek veren Kon-

ya Reklamcılar Derneği üyesi firma-
lar şu şekilde: 

AC Medya, Atomedya, Arma 
Matbaa, Aras Promosyon, Bilgen 
Ajans, DP Ajans, Grotto Ajans, Ker-
vansaray Tablo, Konya Dijital,Leyan 
Tabela,Medyavuz Reklam Ajan-
sı,Point Ajans, Sentez Film, Star 
Fotokopi,Tele42Tv, Temel Bilişim, 
Üçel Tabela, Zirve Medya.
n HABER MERKEZİ

Konya Şeker çiftçiye 38.282.930 TL’lik motorin avansı ödemesi yaptı. Çiftçinin üretmesi için Konya Şeker’in desteğini sürdüreceğini be-
lirten PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Konya Şeker varlığı ile en az 100 bin ailenin ekmek kapısıdır. Bir milli değerdir” dedi

‘Konya Şeker milli bir değer’
Hayata geçirdiği projelerle tarım 

sektörünün güvencesi olan ve dün-
yanın önde gelen kuruluşları arası-
na girmeyi başaran Konya Şeker, 
üretimin sürekliliği için de çiftçiyi 
desteksiz bırakmıyor. Ekonomide-
ki dalgalanmaya rağmen verdiği 
avanslar ile üreticiyi namerde muh-
taç etmeyen Konya Şeker, tohumun 
tarlaya düşmesinden önce başlattığı 
avansı hasatta da devam ettiriyor 
ve şimdide üreticilerine 38.282.930 
TL’lik motorin avansı veriyor. Kon-
ya Şeker, 2018 - 2019 kampanya 
döneminde şu ana kadar çiftçiye 
toplamda 293.407.848 TL tutarın-
da avans ödemesi yaptı. 

KONYA ŞEKER’DEN ÇİFTÇİYE 
38.282.930 TL’LİK AVANS

Ekonomist Dergisinin yaptığı 
son araştırmaya göre gıda sektö-
ründe ilk 3’te yer alan Konya Şeker, 
faaliyete geçirdiği tesisler ve avans 
ödemeleriyle çiftçinin güvencesi 
olmaya devam ediyor. Bir taraf-
tan pancar sökümü, diğer taraftan 
da hububat ekimi yapan üretici-
nin finansman ihtiyacının arttığı 
bir dönemde üreticiyi yine yalnız 
bırakmayan Konya Şeker, bugün 
(11 Ekim 2018 Perşembe) çiftçiye 
38.282.930 TL’lik motorin desteği 
verdi. Bu da toplamda, 5.981.708 
litre mazot anlamına geliyor.  

Dün gerçekleştirilen mazot 
avansı ile birlikte Konya Şeker, pan-
car üreticisine 2018 – 2019 kam-
panya döneminde şu ana kadar 
toplamda 293.407.848 TL ayni ve 
nakdi avans ödemesi gerçekleştir-
di. Spekülatif hareketler sonrasında 
ülkemizde yaşanan ekonomik so-
runlara rağmen avans ödemelerini 
aksatmayan Konya Şeker, varlık 
sebebi olarak gördüğü Anadolu’da-

ki tarlanın, bağın bahçenin, ağılın 
ahırın üretmeye devam etmesini 
sağlamış oldu.  

ÜRETİCİ DAHA FAZLA 
ÜRETSİN DİYE VARIZ

Motorin Avansı ile ilgili yaptığı 
değerlendirmede Türkiye’nin gele-
ceği olarak gördükleri üretimi her 
halükarda desteklemeye devam 
edeceklerini belirten 25. ve 26. dö-
nem AK Parti Karaman Milletvekili 
ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, “ Ekonomi Yönetimi-
miz spekülatif ataklara karşı bir dizi 
önlemler aldı. Yeni Ekonomi Prog-
ramı ve son olarak da Enflasyonla 
Topyekûn Mücadele programı açık-
landı. Hepsinin merkezinde üretim 
yaklaşımı var. Üretimi artırmanın 
yolu da üretenin yanında olmaktan 
geçiyor. Konya Şeker olarak bizim 
tarafımız belli, spekülatif ataklara 
karşı devletimizin yanında, daha 
ucuz üretsin diye de çiftçimizin ya-
nındayız. Mazot avansı da bu gay-
retimizin parçalarından biri. Üre-
tim, üretim, üretim diyoruz. Bunu 
söylerken de gereğini yapıyor, hem 
üretiyor, hem de üretimin sürekli 
olması için desteklerimize devam 
ediyoruz. Paranın maliyetinin arttı-
ğı bu konjonktürde üretime verilen 
destek çok daha anlamlıdır. Çünkü 
paranın maliyeti sadece finans ku-
ruluşları için artmıyor, üretici için de 
artıyor. Üreticinin finansman soru-
nu nedeniyle tarladaki ürünü hasat 
edememesi veya bazı ürünlerin eki-
leceği bu dönemde sıkıntı yaşaması, 
ülkemiz için daha büyük sıkıntılara 
sebep olur. O nedenle şimdi üreti-
ciyi ayakta tutacağımız, tarlanın, ta-
panın, ahırın, ağılın, bağın bahçenin 
boş kalmaması, üretmeye devam 
etmesi için elimizden geleni yapma-

mız gereken bir dönemdeyiz. Çiftçi 
üretmeye devam edecek ki, gele-
cek yılımızı ve yıllarımızı garantiye 
alacağız. Biz gıda güvenliğini milli 
güvenlik meselesi olarak görüyo-
ruz. Biz ne yapıp edeceğiz, ekono-
mik dalgalanmanın tarlaya sirayet 
etmesinin önüne geçeceğiz. Bunu 
sağlarsak, her meselenin üstesin-
den geliriz. Ancak tarla üretemez-
se risklere karşı korumasız kalırız. 
O nedenle Konya Şeker olarak biz 
üstümüze düşeni eksiksiz yerine 
getirmeye gayret ediyoruz. Bu sene 
6-7 ay gibi kısa bir süre içinde ver-
diğimiz 293.407.848 TL tutarındaki 
ayni ve nakdi avans bizim bu konu-
daki hassasiyetimizin ve koşullar 
her ne olursa olsun üretenin yanın-
da olma kararlılığımızın ve kurumu-
muzun gücünün göstergesidir.  Biz 
kriz söylentilerine, spekülasyonlara 
kulağımızı tıkadık, üreticiyi destek-
siz bırakmadık. Avans desteğini ke-
sintisiz devam ettirdik. Niye? Çün-

kü krizin ülkemizin en büyük silahı 
olan üretimi etkilememesini istedik. 
Biz dar günde var günden daha çok 
üreticinin yanındayız. Biz üretici 
daha fazla üretsin diye varız. Konya 
Şeker destekleyecek, üreticimiz de 
daha fazla üretecek, topraklarımıza 
sahip çıkacak. Biz dedikoduya, fit-
neye, hasete kulaklarımızı kapattık, 
önümüze bakıyoruz. Avans olarak 
çiftçimize bugün tam 38.282.930 
TL tutarında mazot dağıtımı yapı-
yoruz. Toplamda ise şu anda kadar 
293.407.848 TL’lik ayni ve nakdi 
avans ödemesi yapmışız. Bu rakam-
lara elbette ki doğrudan alım yapar-
ken ödediğimiz bedeller dâhil de-
ğil. Bu rakamları da eklediğimizde 
Konya Şeker’in, Konya’nın dağı taşı, 
tarlası, takkası, bağı bahçesi, çarşısı 
pazarı için ne anlama geldiği daha 
iyi anlaşılır” dedi. 
KONYA ŞEKER, MİLLİ BİR DEĞERDİR

Konya Şeker’in, Konya ve böl-
gesi için çok önemli bir ekonomik 

değer olduğunu vurgulayan Başkan 
Recep Konuk, “Konya Şeker varlı-
ğı ile en az 100 bin ailenin ekmek 
kapısıdır. Bir milli değerdir, Kon-
yamızın devasa bir kuruluşudur. 
Yüzde yüz çiftçilerindir. Böyle bir 
kurumun varlığı, ülkemiz ekono-
misi açısından da hem yol gösterici, 
hem de dinamizm oluşturan önemli 
bir unsurdur. Konya Şeker üretimi 
destekler, piyasada regülasyon gö-
revi üstlenerek üreticiyi destekler, 
direk ürün alarak üreteni destekler. 
Aracı katmaz araya, direk çiftçiden 
alır ürünü ve çiftçinin kazanmasını, 
çiftçinin malının değerli olmasını 
sağlar. Anadolu çiftçisinin üretti-
ğini, kurduğu sanayi tesislerinde, 
devasa fabrikalarda işler, dünyanın 
dört bir tarafına ihracat yapar. İşiy-
le konuşur, bahane değil iş üretir. 
Türkiye’nin önündeki sağlam reçete 
üreterek büyümektir. Ekonomimiz, 
spekülatif ataklara karşı ancak üre-
tim ekonomisi ile karşı koyabilir” 
şeklinde konuştu. 

MESELEMİZ, TÜRKİYE’NİN DAHA 
FAZLA ÜRETMESİNİ SAĞLAMAKTIR

Üretimin desteksiz bırakılma-
ması gerektiğine dikkat çeken Baş-
kan Recep Konuk, “üretici daha 
fazla üretmek istiyor. Her ortamda 
ifade ediyorum; bizim çiftçimiz dün-
yanın en fedakâr çiftçisidir. Dün-
yanın en maharetli üreticisine, en 
karakterli milletine, en verimli top-
raklarına sahibiz. Bu ülkede başka 
seçeneğimiz yok, çünkü bizim altın 
madenlerimiz, petrol kuyularımız 
yok, bizim tek seçeneğimiz; üre-
tim, üretim, üretim. Bunu da tek 
yolu üretene ve üretime destek. Bu 
konuda devletimiz elinden geleni 
yapıyor, daha fazlasını yapmak için 
de gayret gösteriyor.  Biz şunu bi-

liyoruz, bu ülkenin birinci meselesi, 
bu ülkenin her vatandaşının birinci 
vazifesi bu ülkeye sahip çıkmaktır. 
Ülkeye sahip çıkmak sadece sözle 
olmaz, ülkenin bayrağına, kurum-
larına, işletmelerine, markalarına 
sahip çıkmakla olur, tarlasına tapa-
nına, ahırına ağılına sahip çıkmakla 
olur. Bu vatanı en çok seven, bu va-
tan için en çok üretendir. Bu ülkenin 
laf üretenden daha çok iş üretene 
ihtiyacı var” dedi.

TÜRKİYE İÇİN BİZ DE VARIZ 
Bunun yanında Konya Şeker, 

“Türkiye Kazanacak” ifadesiyle he-
defi tayin edilen Enflasyonla Top-
yekün Mücadelede Programı’na 
destek vereceğini açıkladı. Torku 
markasıyla verilecek destekle ilgili 
yapılan açıklamada, “Torku marka-
lı ürünler içinde maliyet analizleri 
çerçevesinde indirime (maliyet veya 
maliyet altı) uygun ürünler ve ürün 
guruplarıyla %10 indirim kampan-
yasında yer alacaktır. 

Gurubumuz tüketim ayağına 
yönelik yerine getireceği bu so-
rumluluğunun yanı sıra üretime ve 
üreticiye yönelik sorumluluğunu 
da deruhte ederek gelecek yılın arz 
güvenliğine katkı sunmak için de 
harekete geçmiş ve bu çerçevede 
gurubumuz tarafından üretilen bazı 
tarımsal ekipman ve girdilerden de 
maliyetleri uygun olanlarda aynı 
oran ve sürede indirime gitme ka-
rarı almıştır.

“Bu topraklara kökten bağlı-
yız, Türkiye’nin kazanması için biz 
de varız” diyor, Hazine ve Maliye 
Bakanlığımız tarafından başlatılan 
“Enflasyonla Topyekûn Mücadele 
Programı”na katılım ve desteğimizi 
belirtiyoruz” ifadelerine yer verildi.
n HABER MERKEZİ 

Memiş Kütükcü

Konya Şeker, çiftçiyi desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Konya Şeker, çiftçiye 
motorin avans ödemesi yaptı. Ayrıca Konya Şeker, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele 
Programı”na Torku markasıyla yüzde 10’luk indirimle destek vereceklerini açıkladı.



Kafede oturup masada re-
sim çizen ressam Mehmet Gö-
koğlu’nun otomobili, anahtarı-
nı alan M.T.Ö. (16) tarafından 
çalındı. Polis, aracın bulunması 
için çalışma başlatırken, Gökoğ-
lu, aradığı aracını seyir halinde 
görüp, takip ettikten sonra şüp-
heliyi polise yakalattı.

Olay, 22.30 sıralarında mer-
kez Meram ilçesi Sahipata Ma-
hallesi’nde bir kafede meydana 
geldi. Ressam Mehmet Gökoğ-
lu, kafede oturup resim çizdiği 
sırada yanına M.T.Ö., yaklaştı. 
Bir süre çizdiği resme bakan 
M.T.Ö., Gökoğlu’na farkettirme-
den masada duran otomobilinin 
anahtarını aldı. Ardından da 10 
YT 705 plakalı otomobili çaldı. 
Kısa bir süre sonra kafeden ayrı-
lan Gökoğlu, anahtarın masanın 

üzerinde, aracının da park etti-
ği yerde olmadığını fark edince 
polise haber verdi. Polis, aracın 
bulunması için çalışma başlattı. 

Gökoğlu da, şehir merke-
zinde başka bir araçla, çalınan 
otomobilini aramaya başladı. Çi-
menlik Mahallesi’ne geldiğinde 
otomobilini seyir halindeyken 
görüp takibe başladı. Takip edil-
diğini anlayan M.T.Ö. de kaçma-
ya başladı. Kısa süren kovalama 
sonucu, araç, bir taksi durağının 
yakınında sıkıştırılıp durdurul-
du. Ardından polise haber veril-
di. Gözaltına alınan M.T.Ö.’nün 
otomobili çaldıktan sonra bir 
akaryakıt istasyonundan sigara 
ve madeni paraları da çalarak, 
evine gittiği öğrenildi. Olayla il-
gili soruşturma sürüyor.
n DHA
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Damper açılınca çarptığı direkler ve TIR devrildi
TIR’ın aniden açılıp, havaya 

kalkan damperi, MOBESE kame-
ralarının olduğu direklere çarptı. 
Sürücü Abdullah Maraş, TIR ile 
direklerin devrildiği kazadan yara 
almadan kurtuldu. Kaza, saat 
05.30 sıralarında, merkez Selçuk-
lu ilçesi İstanbul Yolu 1’inci Orga-
nize Sanayi yakınlarında meydana 
geldi. Abdullah Maraş yönetimin-
deki 42 FKR 36 plakalı TIR’ın 
damperi, aniden açılıp, havaya 
kalkarak, MOBESE kameralarının 
olduğu direklere çarptı. Kazada, 
TIR ile direkler devrilirken, yol-
da sürücü ya da yaya olmaması, 
olası faciayı önledi. Kazadan yara 
almadan kurtulan Maraş, devrilen 
TIR’dan kendisi çıktı. Kaza sonrası 
bir süre kapanan yol, devrilen di-
rekler ile TIR’ın kaldırılmasının ar-
dından ulaşıma açıldı. 
n DHA

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı emrinde gönüllü güvenlik korucusu olarak zaman zaman görev 
yapan Konyalı şehidin eşi, devlet yetkililerinden bu görevin sürekli verilmesini arzu ediyor

Eşinin vatan nöbetini
devralmak istiyor!

Pancar tarlasındaki cinayetin davasında karar çıkmadı

Ağrı’nın Tendürek Dağı böl-
gesinde bölücü terör örgütü PKK 
ile çıkan çatışmada şehit olan 
Jandarma Uzman Çavuş Mehmet 
Gücüyetmez’in 23 yaşındaki eşi 
Tuba Gücüyetmez, eşinin hasre-
tini gönüllü güvenlik koruculuğu 
yaparak dindirmek istiyor.

Eşinin yokluğunda onun eşya-
ları ve hatıralarıyla teselli bulan 
Gücüyetmez, vatanın bölünmez-
liği için mücadele etmeyi dört 
gözle bekliyor. Ağrı İl Jandarma 
Komutanlığı emrinde gönüllü gü-
venlik korucusu olarak zaman za-
man görev yapan şehit eşi, yetki-
lilerden bu görevin sürekli olarak 
verilmesini talep etti. 

Gücüyetmez, 2016 yılında zor 
şartlar altında evlendiği eşinin 
Ağrı’da PKK’lı teröristlerle girdiği 
çatışmada şehit olduğunu anlata-
rak, “Eşim bu mesleği para için 
yapmadı. O, 23 yaşında bu topra-
ğa kanıyla renk veren bir bedendi. 
Eşim bu vatan için elinden gele-
ni yapmışsa ben de yapabilirim” 
dedi. 

Devlet büyüklerinden des-
tek beklediğini vurgulayan şehit 
eşi, gönüllü güvenlik koruculuğu 
yapmanın yanı sıra üniversiteden 
mezun olduktan sonra subay ya 
da astsubay olarak vatan görevini 
yapma hayalinin olduğunu aktar-

dı.
Üniversiteden mezun olana 

kadar sürekli gönüllü güvenlik ko-
ruculuğu yapmak istediğine deği-
nen Gücüyetmez, “Eşim bu vatan 
için elinden geleni yapmışsa ben 
de yapabilirim. Orada etrafımdaki 
herkes üniformalı. Hani o da ora-
larda bir yerde gibi hissediyorum. 
Bu isteğim yerine getirilirse acımı 
biraz olsun dindirebileceğimi his-
sediyorum.” diye konuştu.

EVİ, ŞEHİDİNİN 
HATIRALARIYLA DOLU

Gücüyetmez, hayat arkada-
şı şehit olduktan sonra Ağrı’daki 

hatıralarının tamamını Konya’ya 
getirdiğini ifade etti. Eşinin eşya-
larına gözü gibi baktığını belirten 
Gücüyetmez, şöyle devam etti: 
“Eşim şehit olduktan sonra salon 
takımı, bekar odası eşyaları, kıya-
fetlerini Konya’ya getirdim. Ağ-
rı’da nasılsa, burada da o şekilde 
yerleştirdim. O odaya oturmak da 
yasak. Çünkü orada en son eşim 
yattı, oturdu. En son biz oturduk. 
Kullandığı kamuflajından jilete 
kadar her şeyi duruyor. Mehmet 
sık sık şehadetin öneminden bah-
seder, bunun çok yüksek bir ma-
kam olduğunu anlatırdı. Bir gün 

bana, ‘Tuba, eğer şehit olursam 
üzülme, hayatını yaşa, tamam 
mı?’ dedi. Boğazım düğümlendi. 
‘Neden böyle söylüyorsun, sensiz 
hayat, hayat olmaz ki’ diye karşı-
lık verdim. Eşim, ‘Eğer şehit olur-
sam beni annemin yanına defne-
din.’ demişti. Annesi eşim daha 
çocukken vefat etmiş. Onu çok 
özlediğini söylerdi. Eminim anne-
siyle kavuştu.”

‘HATIRALARI İLE YAŞAMAYA 
DEVAM EDİYORUM’

Gücüyetmez, 1 yıl 5 ay önce 
şehadete erişse de eşinin varlığını 
daima yanında hissettiğine işaret 
ederek, şunları kaydetti: “Onu 
kalbimden bir an bile çıkarma-
dım. Onun hatıraları ile yaşamaya 
devam ediyorum. Artık kapımda 
iki ayakkabı yok. 

Akşam yatağa girdiğin zaman 
gündüzler gece oluyor da geceler 
gündüz olmuyor. Ben bunu anla-
dım. Şehadetinden sonra elbisele-
rinin kokusu çıkmasın diye poşete 
koyup ağzını sıkıca bağlayıp ara 
ara kokusunu içime çekiyorum. 
Onun yastığına sarılıyorum. Ba-
zen fotoğraflarıyla konuşuyorum, 
‘Gittin, beni yalnız bıraktın.’ diyo-
rum. Ağladığım zamanlarda sanki 
omzuma dokunuyor, ‘Sakin ol ben 
buradayım.’ diyor.”
n AA

Çalınan otomobilini
bulup, hırsızı yakalattı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
11 Ekim 2018 Perşembe  • Yıl: 11 • Sayı: 3463

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

S. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Rasim ATALAY Altınekin’de bir kişinin pancar 
tarlasında başından vurularak öldü-
rülmesine ilişkin tutuklanan eşi ile 
amcasının oğlunun yargılanmasına 
başlandı. Konya 5. Ağır Ceza Mah-
kemesinde görülen davaya, tutuk-
lu sanıklar Zekiye Sarı ve İskender 
Sarı ile taraf avukatları katıldı. 

Duruşmada savunmasını yapan 
İskender Sarı,  “Selam verdim ve 
sohbet etmeye başladık. Belimdeki 
silahı her zaman yanımda taşırım. 
Silah belimi rahatsız edince eli-
me aldım. Ali de silahı merak edip 
elimden aldı. Daha sonra Ali’ye 
yengeme yaklaşmamasını, yoksa 
yuvasının dağılabileceğini söyle-
dim” diye savunma yaptı.

Ali Sarı’nın kendisine küfür et-
mesi ve elindeki tabancanın kabza-
sını kafasına vurması üzerine kavga 

etmeye başladıklarını iddia eden İs-
kender Sarı, “Kavga esnasında elin-
deki silahı alırken bir anda patladı. 
Ali’nin öldüğünü anlayınca şoka 
girdim. Fakat öldürme niyetim yok-
tu” dedi.  Tutuklu sanıklardan Zeki-
ye Sarı da öldürülen eşi Ali Sarı’nın 
başka kadınlarla ilişki yaşadığını ve 
ödeyemediği borçlarının bulundu-
ğunu öne sürdü. 

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık-
ların tutukluluk hallerinin devamı-
na karar vererek, duruşmayı erte-
ledi. Altınekin’de 2 Kasım 2017’de, 
Ali Sarı, pancar tarlasında başından 
vurularak öldürülmüş halde bulun-
muştu. Soruşturmayı yürüten jan-
darma ekiplerince gözaltına alınan 
İskender Sarı ve öldürülen Ali Sa-
rı’nın eşi Zekiye Sarı, çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklanmıştı.  n AA
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Ziyarete gittiler, ödenekle geldiler
Karapınar Kaymakamı Mus-

tafa Karaca ve beraberindeki he-
yet, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum’a hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundu.

Karapınar Kaymakamı Mus-
tafa Karaca, Karapınar Belediye 
Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti 
İlçe Başkanı Nadi Tartan, STK 
başkanları, Muhtarlar Derneği 
Başkanı Fahri Sağlık ve 42 ma-
halle muhtarı, Konya Karapınarlı-
lar Derneği Başkanı Fikret Danış 
ve yönetim kurulu üyeleri, Bakan 
Kurum’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Bakan Kurum, ziyaret-
te, sistemin gerektirdiği, hızlı, 
etkin, yerinde çözümleri bularak 
vatandaşa hizmet götürmek iste-
diklerini söyledi.

Kurum, şöyle konuştu: “Süreç 

içerisinde inşallah bu eksiklikleri 
gidereceğiz. İnşallah Büyükşehir 
Belediye Başkanımızla bu ihti-
yaçları yerinde gideriyor olaca-
ğız. Tabi bölgemiz tarım bölgesi, 
aslında en büyük sorun da su so-

runu. Obrukların ve susuzluğun 
giderek arttığı bir süreçte, sula-
ma noktasında belki bazı şeyleri 
de gözden geçirmemiz gerekiyor. 
Bu manada sulama suları 250-
300 metre belki de daha fazla 

bölgesine göre sondajlarla sağla-
nabiliyor. Bu da hem üretim hem 
de suyun maliyeti noktasında 
size ve şehre zarar veriyor. Tabi 
bu problem bölgenin genel bir 
problemi. Buna istinaden Tarım 

ve Orman Bakanımız Sayın Bekir 
Pakdemir ile istişare ederek in-
şallah genel bir çözüm yapılması 
gerekiyor.”

Bakan Kurum, Amil Önal İl-
kokulu ek bina inşaatı için 1.5 

milyon lira ve Küçüklaşlama yolu 
yapımı içinde 1 milyon lira öde-
nek çıkarılması talimatını verdi. 
Heyet Bakan Kurum’a dokuma 
seccade ile çeşitli hediyeler verdi.
n AA

AK Parti Konya Milletvekili Ab-
dullah Ağralı, AK Parti Kulu İlçe 
Teşkilatı 71. İstişare Toplantısı’na 
katıldı. Milletvekili Ağralı, toplantıda 
yaptığı konuşmada, Kızılcahamam 
toplantısının verimli geçtiğini söy-
ledi. İç ve dış politikanın yanı sıra 
son dönemlerde yaşanan ekonomik 
süreçle ilgili ciddi değerlendirmeler 
yapıldığının altını çizen Ağralı, şun-
ları kaydetti: “Geçmişte belediyecilik 
demek ideolojik bir yapılanma de-
mekti. Hizmet ön planda değildi. Bu 
yapı hep tersine işledi. Şu anda bile 
baktığımızda bazı illerimizde bu yapı 
devam ediyor ve hizmetten mah-
rum kalmış durumdalar. AK Parti 
belediyeciliğin olduğu yerde hizmet 

pik seviyede yapıldı. Bu dönem be-
lediyeciliğin önemi gönül beledi-
yeciliği, gönüllere girmemiz lazım. 
Gönüllere girmeden hizmet tek ba-
şına bir anlam ifade etmiyor. Kulu 
ilçemiz sınırlarıyla ifade edilen bir 
ilçemiz değil. Uluslararası platform-
da konuşulan Avrupa’da gündem 
olan ve vatandaşların da Avrupa’yla 
mukayese ettiği bir ilçe olunca bek-
lentide çok yüksek, istenilen stan-
dartlarda yeni dönemde gerçekleşti-
receğiz.” Daha sonra Kulu Girişimci 
İşadamları Derneği’ni ziyaret eden 
Ağralı, burada iş adamlarıyla bir ara-
ya geldi. Ağralı, dernek başkanlığına 
yeni seçilen İsa Çakmak’ı tebrik etti.
n AA

Yerköprü Şelalesi’nin
yolları asfaltlanıyor

Akşehir’de zabıta 
fiyat denetimi yaptı

Hadim Belediye Başkanı Ah-
met Hadimioğlu, ilçede devam 
eden Hadim Aladağ yolunun as-
faltlama çalışmalarını yerinde ince-
ledi. Başkan Hadimioğlu, AK Parti 
Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran 
ile birlikte ilçeye 12 kilometre me-
safedeki Hadim-Aladağ yolunda 
devam eden yol yapım çalışma-
larını inceleyerek ilgililerden bilgi 
aldı. İncelemelerinin ardından de-
ğerlendirmede bulunan Hadimi-
oğlu, ilçe sınırları içinde bulunan 
doğa harikası Yerköprü Şelalesine 
ulaşımı sağlayan Kaplanlı-Aladağ 

yolunun genişletme ve asfaltlama 
çalışmalarının tüm hızıyla devam 
ettiğini söyledi. Hadimioğlu, “Ara-
zinin engebeli olması nedeniyle 
birçok noktada istinat duvarları 
inşa edildi. Çalışmalar devam etti-
ği için ulaşım kontrollü sağlanıyor. 
Turizm için büyük öneme sahip 
olan bu yolun yapılmasında emeği 
olan AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Sayın Lütfi Elvan’a, Konya 
milletvekillerimiz sayın Ahmet 
Sorgun ve Ziya Altunyaldız’a te-
şekkür ediyorum” dedi.
n AA

Konya’nın Toros Dağları’nın eteklerinde yer alan ilçesi Hadim’de 55 yaşındaki Meryem Sevinç, yaban ar-
mutlarını kurutarak elde ettiği un ile ekmek, kek ve yufka yapıyor. Sevinç, 200 yıllık bir geleneği de yaşatıyor

Ekmeğini ‘armut
unu’ndan çıkarıyor

İlçeye bağlı 1200 nüfuslu 
Gezlevi Mahallesi’nde yaşayan 
Sevinç, 15 yaşından beri, 2 asırlık 
geleneği yaşatarak, yemeklerin-
de, ailece ürettikleri armut unu-
nu kullanıyor. Kendisinden sonra 
da bu geleneğin devam etmesini 
isteyen Sevinç, 40 yıldır dağdan 
topladığı armutları un haline ge-
tirerek ekmek yaptığını söyledi.  

Rakımı yüksek yerlerde yeti-
şen yaban armutlarını eşeklerle 
köylerine getirdiklerini anlatan 
Sevinç, “Her yıl ağustos ayı-
nın gelmesiyle ailecek dağların 
yüksek yerlerinde yetişen ya-
ban armutlarını iki saatlik yolun 
ardından eşeklerle köyümüze 
getiriyoruz. Dedemizden kalma 
tokmaklarla bu armutları dövü-
yoruz. Daha sonra kuruttuğumuz 
armutları değirmende un haline 
getiriyoruz” dedi.

Artık armut unundan ekmek 
yapan kimsenin kalmadığını dile 
getiren Sevinç, “Tadı çok güzel 
oluyor. Yaklaşık 200 yıldır anne-
lerimiz, ninelerimiz armut unun-
dan ekmek yaparmış. Kuşaktan 
kuşağa geldiği için de şimdi ben 
sürdürüyorum. Köyde de bir tek 
ben yapıyorum. Çevremizdeki-
ler yemek istediklerinde onlara 
ikram ediyorum. Yeğenlerime 
de öğrettim, inşallah kendimden 
sonra bunu yapacak birilerinin 
olmasını istiyorum.” diye konuş-
tu.

Sevinç, armut unundan ek-
meğin, zorlu hayat şartları ne-
deniyle ortaya çıktığını belirte-
rek, “Kıtlık olduğu zamanlarda 
ekmek yapacak buğday olmadığı 
için akıllarına yaban armudunu 
kurutmak gelmiş. Yani kıtlıkla 
bitlikte gelen bir lezzet. Sadece 
armut yemişler, doymayınca ek-
mek yapmayı denemişler. Daha 
sonra beğenince bu yaygınlaş-
mış, bir gelenek haline gelmiş” 
ifadelerini kullandı.
ŞEKER HASTALARINA İYİ GELİYOR

Armut unuyla yapılan ekme-

ğin şeker hastalarına iyi geldiğini 
ifade eden Sevinç, şunları kay-
detti: “Bu unla yaptığımız ekmek 
son derece lezzetli. Yaptığımız 
ekmek istenildiği zaman yoğurt 
ve sütün içine doğranarak tüke-

tiliyor. Hatta şeker hastalarına da 
iyi geliyor.

 Yurt dışındaki akrabalarımı-
za bazen gönderiyoruz. Onlar da 
oradaki komşularına ikram et-
mişler. Çok beğenilince her sene 

bizden kargoyla göndermemizi 
istiyorlar. Armut olgun olduğun-
da ekmeklerin rengi daha koyu, 
olmamışı olduğunda ise yeşil 
rengini alıyor.”
n AA

Akşehir Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri, market ve 
bakkallarda fahiş fiyat uygulama-
sının önüne geçmek için denetim 
yaptı. Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya’nın talimatıyla zabıta ekip-
leri, market ve bakkallarda etiket 
ve fiyat kontrolleri gerçekleştirdi. 
Akkaya, yaptığı açıklamada, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın fırsatçılara yönelik tedbir 
alınması konusundaki uyarısını 
dikkate alarak böyle bir çalışma 
başlattıklarını söyledi. Belediye 
Zabıta Müdürlüğü ekiplerini ilçe 
genelindeki market ve bakkalları 

denetlemek üzere görevlendir-
diklerini belirten Akkaya, şunları 
kaydetti: “Zabıta ekiplerimiz, şe-
hir merkezinde bulunan bakkal 
ve marketleri gezerek fiyat etiketi 
denetimlerini yapıyorlar. Özellikle 
etiketlerin mevzuata uygun olup 
olmadığı ve reyondaki fiyatlarla 
kasadaki fiyatların aynı olması 
konusunda zabıta ekiplerimiz de-
netimlerini sürdürüyorlar. Bu tür 
denetimlerimizi sürdürerek va-
tandaşlarımızın hakkını korumaya 
yönelik çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.”
n AA

‘Belediyecilikte ideolojinin yerini hizmet aldı’
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 

Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

     1977 yılından bu yana baskı ve ambalaj sektöründe imalat yapan ve sürekli kendisini 
geliştirmeyi ilke edinen yeniliğe açık dinamik ruhu ve PVC filmi üretimindeki başarısıyla 
Türkiye’nin önde gelen ambalaj üreticileri arasında yer alan Sezersan Matbaacılık ve 

Ambalaj San.Tic. A.Ş. bünyesinde çalışacak takım akadaşları arıyoruz.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE MEVCUT İMALAT 
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

- 22 – 40 yaş arası
- Askerlik hizmetini tamamlamış,
-Tam zamanlı,
- Bay, 
- Sorumluluk bilinci yüksek, 
- Vardiyalı sistemde çalışabilecek
- Vasıflı&vasıfsız elemanlar istihdam edilecektir.

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

SEZERSAN AMBALAJ

NOT: Servis ve yemek imkanları firmamız tarafından 
karşılanacaktır.Tecrübeli, askerliğini yapmış kişiler tercih sebebidir.

Müracatlar  şahsen  firma adresine yapılacaktır.

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

bölümüne 
25 - 35 yaş arası (evli)

vasıflı, vasıfsız 
10 personel alınacaktır.
MAAŞ: 1750 + AGİ + Servis + Yemek

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08
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ELEMAN ARANIYOR

Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/KONYA

Tel: +90 332 239 23 39   Cep: 0 554 612 18 21
Fax: +90 332 239 23 19

Firmamızda çalıştırmak üzere,

3 Dış Ticaret Bölümü Lise veya Üniversitenin ilgili 
bölümlerinden mezun,
3 İngilizceyi anlayabilen ve konuşabilen,
3 Askerlikten muaf yada tecilli
3 İletişimi ve diksiyonu düzgün,
3 Takım çalışmasına yatkın,
3 En Az B Ehliyetine sahip,
3 Dış Ticaret Satış ve Pazarlama Bölümü için İş 
Arkadaşı aranmaktadır.

ELEMAN ARANIYOR
PREFABRİK BETON ELEMANLARI ÜRETİMİ YAPAN 

TESİSİMİZİN BAKIM ATÖLYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

� ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
� TERCİHEN İLGİLİ MESLEK LİSESİ 
MEZUNU,
-  TEKNİK BAKIM ELEMANI,
-  GAZALTI KAYNAKÇILARI
-  AYRICA VASIFSIZ ELEMANLAR,

ALINACAKTIR.

ADRES: BİRİKETÇİLER SANAYİ ÜMMÜGELİN SOKAK NO:20 KARATAY/KONYA

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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ZAYİ
Selcuk Üniversitesi Bozkır Meslek 
Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir 
Planlama Bölümü, Mimari Restorasyon 
Programı’ndan almış olduğum Öğrenci 
Kimlik Kartımı kaybettim, hükümsüzdür.
Öğr. No: 165407058

LİVANUR FATMA ÇELİK

Z-406 ZAYİ
Selcuk Üniversitesi Bozkır Meslek 
Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir 
Planlama Bölümü, Mimari Restorasyon 
Programı’ndan almış olduğum Öğrenci 
Kimlik Kartımı kaybettim, hükümsüzdür.
Öğr. No:  165407021 

AYDAN TERLEMEZ

Z-407

Odamız Üyeleri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
Selim DOĞDU ve Mustafa Şeref DOĞDU’nun 

kız kardeşi

Fatmanur DOĞDU’nun
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BAŞSAĞLIĞI

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, 
daha önce ‘kaynak yetersizliği’ sebebiyle ileri 
bir tarihe ertelenen ve birçok firmanın büyük 
umutla beklediği Katma Değer Vergisi (KDV) 
iadesi ödemelerinin yakında gerçekleşecek ol-
masının piyasalara doping etkisi yapacağını 
açıkladı.  Konya Genç Mali Müşavirler Platfor-
mundan yapılan açıklamada, “Enflasyonla Mü-
cadele Programında Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak tarafından açıklanan KDV iadesi 
piyasalar için önemli bir kaynak olacak ve do-
ping etkisi yapacaktır. Bekleyen KDV iadelerinin 
ödenme süreçlerinin ciddi bir şekilde hızlandırı-
larak yıl sonuna kadar sonuçlandırılacak. Hazine 
ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından 
Enflasyonla Mücadele Programında açıklanan 
önemli detaylardan birisi KDV iadesi olmuştur. 
Kur artışı ve benzeri ekonomik olaylardan et-

kilenen firmalarımız için son derece önem arz 
eden KDV iadelerinin yıl sonuna kadar netice-
lendirileceği bakanımız tarafından taahhüt edil-
miştir. Ayrıca bakanımız tarafından KDV iade 
başvurularının 10 iş günü içinde sonuçlandırı-
lacağı ve hak edişlerinde yüzde 50’lik kısmının 
sorgulama neticelenmeden ödeneceği belirtil-
miştir. KDV iadelerinin yıl sonuna kadar öden-
mesi piyasalara ve özellikle firmalarımıza önem-
li ekonomik katkı sunacaktır. Vergi dairelerince 
mükelleflere ödenmeyip bekletilen KDV iadele-
rinin işletmelerin finansman ihtiyacı açısından 
çok önemli yeri var. Vergi dairesinde bekleyen 
parası olduğu halde finansman sıkışıklığına gi-
ren firmalar bankalardan kredi kullanıyordu.  
Şayet KDV iadeleri yıl sonuna kadar ödenirse 
işletmeler üzerindeki finans yükü önemli ölçüde 
rahatlayacak” ifadeleri kullanıldı.  n İHA 

Hafif tebessümler uçuştu yüzün-
de... Ve gözlerinde ateşi dinlendirdi. 
Çok uzaklara doğru benliği ile seyahat 
etmeye başladı... Oralarda yaşayan 
milyonlarca insanı, hikâyelerini, meş-
guliyetlerini hayal ediyordu. Düşünü-
yordu.

O kadar kalabalıktılar ki, günün; 
her aydınlığında ya da her karanlığında,  
her saatinde ve her dakikasında; çalış-
makta, uyumakta, uyanmakta, ölmek-
te, yaşama ilk merhabalarını demekte 
olan birileri ister istemez vardı.  

Kendi kendine bir akıl oyunu oynuyor ve o anda kaç kişinin mutlu 
olduğunu, sinirlendiğini, gözyaşlarına boğulduğunu hayal ediyordu. Aynı 
anda birçok kişinin hissedebileceği onlarca duyguyu... Ve o anda yaşadık-
ları birbirine benzer hayatları…

Ne garip! Onlarcasına rağmen insanın sadece kendini görebilmesi, 
etrafına tamamen benliğini kapatması... Oysa etrafta neler var. Nelere 
kapatıyoruz düşüncelerimizi… Sadece kendimizin ardına gizliyoruz olup 
bitenler… 

Düşüncelerin koynunda kendini dinliyordu. Gökyüzü gamzelerini 
çıkartmıştı ortaya… Pürüzsüz karanlığının içinde bu pırıltılar harikulade 
görünüyordu. İnsanlar gibi milyonlarca… İnsanlar gibi birbirinin duru-
mundan habersiz ve çok uzakta…

Geleceğe güzel bir koridor olmalıydı bugün. Zamana miras bırakacak 
bir şeylere ev sahipliği yapmalıydı. Bugününe güzel motifler işlemeliydi ki 
yarını övünmeliydi geçmişi ile…  Çünkü önemli olan şu andı. Geçmiş ma-
zinin koluna girmiş geri gelmeyecekti. Gelecek ise nazlı bir kız gibi kendini 
ağırdan almaktaydı. 

Sadece bugündü bize kalan, ona sarılmalıydı. Çoğu şey insanın elin-
deydi. Bir elinde çiçekler filizlenir, diğerinde ise küller birikirdi. Hangisine 
ilave yapacağın senin elindeydi. 

Yaşam kâh dünü kâh yarını hayal edip, düşlerinle o zamanlara uç-
tuğun bir ömür dilimidir. Bugünü ikisinin arasında kurban ederiz. Bur-
numuzun ucundakini görmek zordur. Geçmişe düşünce seyircisi olup 
hayıflanmak ve geleceği umut bekçisi olarak iple çekmek ile meşgulüzdür 
çünkü… 

Elhamdülillah demeyi öğrenemedik. Hep yaşanmışlıkları değiştirme-
yi düşünerek ve daha iyisini yapmak arasında bocalayıp duruyoruz. Razı 
olsak ve elimizdekilerin kıymetini bilsek daha mutlu olacağız belki de… 

Ki olacağımıza eminim! 
Fakat bunu hangi birimiz hakkı ile yapar? Muamma!Böyle düşünüp 

yaşamak bize; ata mirası, kalıplaşmış bir âdet, değişmez bir töre gibi… 
Vazgeçemiyoruz! Unutamıyoruz! Hâlâ geçmişin hesap kitabını yaparak 
yaşıyoruz. 

Zaman kaybediyoruz. Güzelliklerden uzaklaşıyoruz. Bugünümüzü 
unutarak yarınlara geç kalıyoruz. Sonra bir de bunun için hayıflanıyoruz. 
Memnuniyetsiziz. Elimizdekilerin kıymetini öğrenemediğimiz sürece hep 
de böyle kalacağız.

Yüzünde uçuşan tebessüm kayboldu. Uzaklara dalan gözlerinde 
alevler daha çok harlandı. Yaptığı seyahati sonlandırması gerektiğini an-
ladı. Birbirinden farklı fiiller ile meşgul olan milyonlarca insanın düşünce 
olarak hep aynı olduklarını düşündü. Ve bu benzerlik rahatsız ediciydi. 

Kimsenin geçmiş, şuan ve gelecek düşüncesi kendine özgü değildi!

YAŞAM UÇUŞU 

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

KDV iadesi doping olacak
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Her bir yaşam, iki gözle dünyaya 
açar masum gönül pencerelerini.. Bu 
pencerelerin genişliğini ve darlığını 
hayatındaki diğer insanlar belirler. O 
masum gözler, ilk karşılarında anne-
lerini görür. O yüzden yeri yadsına-
mazdır annelerin. Açı belirleyiciler, 
miniklerimizin bakış açılarını genişle-
ten hayatlarının farklı karelerinde yer 
alan eğitmenlerdir.Anneden sonra 
gelir diğer açı belirleyiciler. Birbirin-
den önemli,değerlerimiz olan sevgili 
yavrularımızı sevgi ellerinde yetiş-
tirerek gönüllerindeki parlaklıkları 
yansıtmalıdırlar bu eğitmenler. Bu 
yetiştiricilerin ayrımlılıkları çeşitlidir 
aslında. Hayatımızda en çok rol oy-
nayan yetiştirici anneyi ise öğretmen 
takip eder. Sevgi elleri, çocuklarının 
hayat pencerelerinin genişletilmesi 
için çabalarlar.  Sevgiden yoksun bazı 

açı belirleyiciler de kendilerinde olan 
salt bilgisizlikten, bilgi eksikliğinden, 
davranış bozukluklarından kaynaklı, 
yönlendireceği bu minik hayata zarar 
da verebilir. Hayatımızda vardır böyle 
insanlar. Bilgisizlikleriyle birlikte kü-
çüklerin kafalarında çamurlu ayak-
kabılarıyla gezerek büyütmeye çalışır 
ellerindeki minik hayatları. 

Her bir eğiticiler iki gözle baktığı-
nı sanır çevrelerindeki diğer kişilere. 
Aslında her bir gözün farklı bir göze 
yönlendiğini kavrayamıyoruz belki 
de.Nasıl ki her bir kapıdan içeri gir-
diğimizde genişler alanımız. Sonra 
bir kapı daha keşfeder onun içine de 
gireriz ya!!! Evin içine girildiğinde bir-
kaç kapı daha görülüp o kapılardan 
da içeri girildiğinde, evin geniş oldu-
ğunu anlarız ya. Bazı evlerde ise otur-
ma odasından başka bir odaya da 

geçiş sağlanabilir ya!!! 
İşte odalar arasındaki 
geçiş gibi gözlerinde 
kapıları vardır ve toplu-
luk içinde diğer gözlerle 
bağ kurarak keşfetmeye 
çalışmalıyız. Gözler ara-
sındaki köprü bağı işte 
burada devreye giriyor.  
Sanki ağacın kökü gibi 
dünya düşüncelerine 
ulaşır göz damarlarımız. 
Tıpkı ağacın kökü gibi büyür gider 
bakış açılarımız. Sevgi ve değişim-
le donanmıştır artık yüreklerimiz. 
Sevgi öğrenilebilen davranışlara 
yansıyan duygulardır. Bu duyguyla 
içselleşmiş, ne yapacağı önceden bi-

linebilen bir nesil yerine 
özgün, bilgili, uyarıcı ve 
yeni düşüncelerle hayat 
penceresini genişleten 
çocuklar yetişsin sevgi 
ellerinde. Bu sevgi elleri 
de bilgi ve sevinçle ile 
donatmalı ki yaşamını, 
salt bilgisizlikle büyüt-
memeli bu yeni yetişen 
hayatları. 

Tutsaklık yerine öz-
gürlük hakim olmalı atmosferlerinde. 
En önemli öğretim konusu ise yaşam 
olmalı müfredatlarında. Bu müfreda-
tın ışığında en iyi yöntemlerle işlemeli 
yaşam süreçlerini.Unutmayalım, göz 
en çok yanılan bir organdır. Bu yüz-

den özüne inmeliyiz çocuklarımızın. 
Yüzeyden kaynaklı oluşan önyargı-
larla aramızda oluşan köprüye ben-
zeyen bağlarımızı yıpratmayalım. 
Her bir bireyin zaman zaman hayatla-
rında olan değişikliklerin bir serüvene 
yön verdiğine vurgu yapılmalı bu eği-
tim zamanında. Öğrenmenin büyük 
bir serüven olduğuna inanılarak “de-
ğişim yeteneği” geliştirilmeli minik 
yavrularımızda. Sağlam ruhların var-
lığını sürdürebilmek için küçük be-
denlerdeki “değişim yetenekleri”nin 
sevgi ellerinde yapılanması göz ardı 
edilmesin.Tabii bu öğretim yetisine 
sahip olabilmek için öncelikle eğit-
menler, “değişim yeteneğinizi” sor-
gulayın ve geliştirin. Değerli okuyu-
cularım, hayali bir köprünün varlığına 
inandırmalıyız kıymetli çocuklarımızı. 
Çünkü yaşam sürecinde eğitmenleri 

arasındaki sevgi, ilgi ve kullanışlı bil-
giye nasıl ulaşabileceklerini öğrenmiş 
olmalı en küçük yaşlarında. Bunun 
için köprü aracılığıyla diğer ruhlara 
karşı dilsel ve davranışsal yetilerini 
bezenerek nasıl kullanılması gerek-
tiğininbilincinde olmalılar. Bu köprü-
lerin varlığını duyumsamayan çocuk-
ların iletişim bağları da güçlenemez. 
İletişim mutlaka iki canlı arasında bir 
duygu geçişidir çünkü. Ve bu köprü-
lere de zarar vermemeliyiz geçişlerin 
sağlam olabilmesi için. Köprünün 
geçişine alışmış bir canlı, köprünün 
hasar görmesiyle yıkıma uğratabilir 
kendisini. Köprüyü duyumsamayı 
öğrendiği sırada tamirini de gerçek-
leştirebilecek sağlam duygular bes-
lemeli yüreğinde.  İçinizde ve geçiş 
yaptığınız köprülerde sağlam yolcu-
luklar yapmanız dileğim!!!

“DEĞİŞME YETENEĞİNİZİ” GELİŞTİRİN

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma Tö-
renleri kapsamında bu yıl düzen-
lenecek tüm etkinliklerde “Selam 
Vakti” ana teması kullanılacak. 
Türkiye’nin ve dünyanın en pres-
tijli organizasyonları arasında yer 
alan Şeb-i Arus törenlerinin hazırlık 
çalışmaları devam ediyor. Hz. Mev-
lana’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenleri Ter-
tip Komitesi, Konya Valisi Yakup 

Canbolat’ın başkanlığında ikinci 
toplantısını gerçekleştirdi. Her yıl 
olduğu gibi bu yılda 7-17 Aralık 
2018 tarihlerinde düzenlenecek 
Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldö-
nümü Uluslararası Anma Törenleri 
kapsamında gerçekleştirilecek top-
lam 3649 etkinlikte, “Selam Vakti” 
ana temasının kullanılması karar-
laştırıldı. Toplantıda sunum yapan 
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar; Selamı, insana 

mutluluk ve rahatlık veren bütün 
iyiliklerin ve güzelliklerin bir insan 
üzerinde olması şeklinde ifade ede-
rek,  “Selam Vakti” nin Hz. Mevlâ-
na’nın “Selam (Sulh) Denizi Coştu-
ğunda, Gönüllerden Kini Giderir.” 
şeklindeki özlü sözünden alıntı 
yapılarak belirlendiğini sözlerine 
ekledi. Konya Valiliğinde gerçekleş-
tirilen toplantıya; Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Şahin, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Muzaffer Şeker, Konya Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Babür 
Özçelik, KTO Karatay Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Çağatay 
Ünüsan, Uluslararası Mevlana Vak-
fı Başkan Yardımcısı ve Hz. Mev-
lana’nın 22 nci kuşak torunu Esin 
Bayru Çelebi ile kamu kurum ve 
kuruluşların yetkilileri katıldı.
n HABER MERKEZİ

Hz. Mevlana aşığı 
Şair Feyzi Halıcı anıldı

Meram Diltaş Ortaokulu
TÜBİTAK’ı misafir etti

1924 yılında Konya’da doğan 
ve Musalla Mezarlığındaki mezarı 
başında ölümünün 1. Yılında anı-
lan Feyzi Halıcı, Hz. Mevlana aşı-
ğı bir şair, Konya senatörlerinden, 
kültür ve sanat adamı kişiliği yanı 
sıra, Konya kültür sanatına hizmet 
eden bir şahsiyetti. 

Feyzi Halıcı’nın mezarı başın-
daki anma programına, Oğlu- eski 
Konya milletvekillerinden Emre-
han Halıcı, eşi Bahar Halıcı, Kız 
kardeşi Nevin Halıcı ve Hasan Ha-
lıcı, Konya Eski Milletvekili Musta-
fa Kabakcı, Uluslararası Mevlana 
Vakfı Başkanı Esin Çelebi Bayru, İl 
Kültür ve Turizm Müdür Yardım-
cısı Yaşar sarıcan, Konya Türk Ta-
savvuf Müziği Topluluğu Müdürü- 
Postnişin Fahri Özçakıl, sevenleri 
ve dostları katıldı. 

BABAM, KONYA SEVDALISIYDI
Kuran-ı kerim okunması ve 

yapılan duadan sonra konuşan 
oğlu Emrehan Halıcı babasının bir 
Konya aşığı olduğunu belirterek, “ 
Babam Feyzi Halıcı bir Konya sev-
dalısı olduğu kadar, Hz. Mevlana 
aşığıydı. Konya kültürüne ve tu-
rizmini önem vererek hizmet ver-
di. O Konya’yı sevdi. Konyalılarda 
onu sevdi. Bugün mezarı başında 
babamın ölümünün 1. Yılında 
dostlarıyla ve sevenleriyle bir ara-
ya gelerek birlikte andık. Allah me-
kanını cennet yapsın. Daha fazla 
etkinlikler yaparak onun hizmetle-
rini ve şiirlerini anlatacağız. Bütün 
kitaplarını gözden geçirerek, yeni 
bir kitap hazırlığını yapacağız. Ka-
tılanlara teşekkür ediyorum ” dedi.

HZ. MEVLANA ŞAİRİ İDİ

Feyzi Halıcı’nın eşi Bahar Ha-
lıcı, “Rahmetli eşim Hz. Mevla-
na’nın yolunda karınca gibi hizmet 
etmek için hayatının tüm alanında 
hizmet verdi.  Mevlana aşığı idi. 
Mezar taşına da binlerce vasfı ol-
masına rağmen sadece Hz. Mev-
lana aşığı şair diye yazdırdık. Şair 
olduğu kadarda eğitimci bir yanı 
da vardı. Bugün sevenleriyle birlik-
te duayla andık. 

Eşin Çelebi Bayru,” Feyzi Ha-
lıcı, aile dostumuzdu. Babamın 
çok samimi arkadaşıydı. Kendisini 
burada rahmetle anıyorum” diye 
konuştu. 

Şair Feyzi Halıcı Mezar taşına 
yazılan şirinde ölümü şöyle tarif 
eder.

“Ölmek zannedildiği gibi güç 
bir iş değildir,

Maddeci bir dünyada manayı 
itiş değildir,

Umutların filizlendiği bir gül 
bahçesinde, 

Ölüm ışıklı bir başlangıçtır, bi-
tiş değildir.”  n HABER MERKEZİ

Sağlık turizminin gelişmesinin şehre büyük avantajlar sağladığını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, Şehir hastanesinin tamamlanmasıyla Konya’nın sağlık turizminde çıta yükselteceğini söyledi

Sağlık turizmi ile 
katma değer artacak

Ülkemizde ve şehrimizde sağlık 
turizminin son durumu ile ilgili bilgi 
alışverişinin yapıldığı ‘Sağlık Turiz-
mi’ değerlendirme toplantısı Konya 
İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya 
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç, Sağlık Turizmi Derneği Konya 
Şube Başkanı Uz. Dr. Mehmet Por-
takal, Kamu Hastaneleri Hizmetleri 
Başkanı Prof. Dr. Kadir Durgut, Sağ-
lık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Tarık 
Acar, Personel ve Destek Hizmetleri 
Başkanı Gökhan Arıcan, başkan yar-
dımcıları ile uluslar arası sağlık turiz-
mi hizmetlerinde faaliyet yürütmek 
için gerekli olan izin belgesini alma-
ya hak kazanan toplam 16 hastane-
nin ( kamu, özel ve üniversite ) ilgili 
yetkilileri katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, Konya’nın sağlık-
taki katma değerini artırma gayreti 
içerisinde olduklarını belirterek bu-
nun en önemli noktalarından birinin 
sağlık turizmi olduğunu ifade etti. 
Şehir Hastanesi’nin açılması ile bir-
likte sağlık turizmi noktasında fark-
lı bir yola gireceklerini vurgulayan 
Prof. Dr. Koç, “Bakanlığımızın ildeki 
en yetkili kurumu olarak kamu, özel 
ve üniversite hastanelerimizle birlik-
te bu işi en iyi nasıl yaparız, birlikte 
en verimli ne gibi çalışmalar ortaya 
koyabiliriz? gibi sorulara cevap bula-
bilme adına bir araya geldik. Konya 
da bu işin gündemini oluşturmak 
için önemli gayretler içerisindeyiz. 
Son iki yıldır Antalya da gerçekleş-
tirilen sağlık turizmi fuarına katıl-
maktayız. Özellikle bu sene yapılan 
fuar için Konya Valimiz Sayın Yakup 
Canbolat beyin katkıları ile MEV-
KA’dan da destek alarak kamu, özel 
ve üniversite hastanelerimizi tek bir 
stant altında toplayarak Konya’mızı 
temsil ettik. Biz İl Sağlık Müdürlüğü 
olarak bundan son derece de mem-
nun olduk. Birlikte hareket edildiği 
zaman her konuda daha hızlı ilerle-

menin sağlanacağına ve başarıların 
geleceğine inanıyoruz. Önemli olan 
bir kurumun kazanması değil Kon-
ya’nın kazanmasıdır. Bizler İl Sağlık 
Müdürlüğü olarak bu düşünce ile 
hareket ediyoruz” diye konuştu.

Sağlık Turizmi konusu ile ilgili 
olarak yaşanan bazı aksaklıkların 
olduğuna da dikkati çeken Prof. Dr. 
Koç, “Hastanelerimiz ve ekiplerimiz 
gerçekten uluslar arası boyutta hiz-
met sunabilecek kapasitededir. Fa-
kat kurumlarımızı tanıtma, organi-
zasyon, fiyatlandırma vb. ciddi bazı 
eksikliklerimizin olduğu da bir ger-
çektir. Bu eksikliklerimizi en kısa za-

manda nasıl giderebiliriz sorusuna 
cevap bulabilme adına bu toplantı-
ları düzenliyoruz. İnşallah şehrimiz-
de güzel bir birlikteliği sağlık turizmi 
konusunda da ortaya koyarak Şehir 
Hastanesi açılıncaya kadar sistemi 
oturtmak en büyük hedeflerimiz 
arasındadır”  diyerek toplantıya ka-
tılan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Sağlık Turizmi Derneği Konya 
Şube Başkanı Uz. Dr. Mehmet Por-
takal da yaptığı konuşmada, “Sağlık 
turizmi konusunda Konya’ya des-
tek olabilecek tüm yöneticilerimizle 
birlikte ‘Sağlık Turizminde Konya 
da var demek için’ neler yapabile-

ceğimizi ortaya koyma adına bu tür 
toplantıları önemsiyoruz. Konya’nın 
zaten bir turizm altyapısı var bu ko-
nuda şimdiye kadar değişik çalışma-
lar ve uluslar arası toplantılar yapıl-
dı. Bizler de Sağlık Turizmi Derneği 
olarak Konya’yı temsil ettiğimiz top-
lantılarda kamu, özel ve üniversite 
hastanelerimizi tanıtma gayreti gös-
terdik” dedi.

Konuşmaların ardından hizmet 
başkanlarının alanları ile ilgili yap-
tıkları sunumlar ile interaktif bir şe-
kilde devam eden toplantı soru, ce-
vap bölümü ve karşılıklı istişarelerle 
sona erdi.  n HABER MERKEZİ

Meram Diltaş Ortaokulu öğ-
rencilerimiz TÜBİTAK Uzay İş 
Geliştirme Grup Lideri Dr. Sadık 
Murat Yüksel’in “Uzay Bilimi” hak-
kındaki seminerini dinledi. Meram 
Diltaş İlköğretim Okulu Konferans 
Salonu’nda Milli Uydu Projesi baş-
ta olmak üzere pek çok uzay pro-
jesinden bahseden Yüksel, etkili 
sunumu ile öğrencilerimizin dik-
katini çekti. Ay’ın nasıl oluştuğu, 
hareketleri, evreleri, görünmeyen 

yüzü, ve Ay’a yolculuğu Diltaşlılara 
detaylıca anlattı. Ülkemizde uzay 
biliminde teknolojiden üst düzey-
de faydalanıldığını ifade eden Yük-
sel, Diltaş’ın çocuklarının ileride bu 
alanda çalışacak yetenekli genç-
lerden olduklarını sorulan ilginç 
sorulardan anladığını söyledi. Okul 
idarecilerimiz tarafından günün 
anısına konuğumuza sunulan pla-
ketin ardından program sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Şeb-i Arus, ‘Selam Vakti’ ile anılacak

haber@konyayenigun.com
HATİCE AVŞAR

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri Tertip Komitesi, Konya Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi.
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Karaman'da, "millet kıraathanesi" düzenle-
nen törenle açıldı. Açılışı, Karaman Valisi 
Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı 
Ertuğrul Çalışkan, Karamanoğlu Mehmet-
bey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, AK Parti Karaman İl Başkanı Meh-
met Er yaptı. Açılış sonrası protokol üyeleri 
ve vatandaşlar, içinde, kitaplar, dinlenme 
alanları ve bilgisayarların bulunduğu kıraat-
haneyi gezdi. Tören sonunda katılımcılara 
çeşitli ikramlarda bulunuldu. 
n AA

Derebucak’ta, "Sağlığımızı önemsiyoruz" 
projesi kapsamında vatandaşlar ücretsiz 
olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Dere-
bucak kent meydanında bir eczane önünde 
gerçekleştirilen faaliyette, hastanede görev-
li sağlık personeli sağlık kontrolü için sıraya 
giren vatandaşları ücretsiz olarak sağlık 
taramasından geçirdi. Derebucak Kayma-
kamı Coşkun Doğan da yaşlılarla birlikte 
tansiyon ve şeker ölçümü yaptırdı.
n AA

Karaman’da ‘Millet
Kıraathanesi’ açıldı

Vatandaşa ücretsiz
sağlık taraması

Beyşehir ilçesinde, şehitler anısına doğa yürüyüşü 
gerçekleştirildi. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa 
Yürüyüş Topluluğu ile Beyşehir Belediyesi işbirliğinde dü-
zenlenen doğa yürüyüşüne, Konya, Seydişehir ve Selçuk 
Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Doğa Yürüyüşü Topluluğuna 
mensup gençlerin de aralarında olduğu 40 doğasever ka-
tıldı.

Doğaseverler, Akçabelen Mahallesi'nde bulunan bin 
590 metre yüksekliğe sahip Akçabelen Ekinlik Dağı zir-
vesine tırmandı. Yaklaşık 6 kilometre mesafeli parkurda 
ormanlık ağaçlar arasında yürüyerek zirveye çıkan grup, 

giydikleri siyah giysilerle, Batman'da şehit düşen askerler 
adına zirvede bayrak açtı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Etkinlikler Sorum-
lusu ve Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyük-
kafalı, yaptığı açıklamada, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsa-
lında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, şehit düşen 
askerler anısına etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinlik çerçevesinde doğaseverlere Akçabelene özgü 
şeker fasulye ve bulgur pilavı ikram edildi. Büyükkafalı, 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’a etkinliklere 
verdiği destekten ötürü teşekkür etti.   n AA

Şehitler anısına Ekinlik Dağı'na tırmandılar

Seydişehir Sanat Okulu’nun 
ilk mezunu 40 kişi eşlerinin de 
katıldığı etkinlikte bir araya geldi. 
Nevzat Bey Salonu'nda 45 yıllık 
arkadaşlarıyla hasret giderdikle-
rini belirten elektrik işletmecisi 
Hacı Hasan Yıldız, eski günleri 
yad etme imkanı bulduklarını 
söyledi.

O yıllardaki ismi Sanat Okulu 
olan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde öğrenim gördüklerini 
dile getiren Yıldız, şöyle konuş-
tu: "Eski 3 öğretmenimiz ve me-
zun arkadaşlarımızla bir araya 
gelmek çok güzel bir duygu. O 
günleri yad ettik. Bugünkü gibi 
imkanlar 45 yıl önce yoktu. O 
günün mezunları hep iş sahibi 
olduk. Şu anda herbirimiz 65-70 
yaşlarındayız. Memleketimize 
güzel hizmetler verdik. Hala ça-
lışıyoruz. Sanat Okulu mezunu 
olmaktan her zaman gurur duy-

duk. Sanayi şehri olan ilçemizin 
okullarından sektörlerin aradığı 
iş gücünün sağlanmasını arzu 
ediyoruz. Eğer ömrümüz olursa 

2020 yılında Manavgat'ta bulu-
şacağız." Okulun ilk öğretmeni 
Hakkı Pamuk da "Eğer biz bu ül-
keyi kalkındıracaksak, sanayide, 

ekonomide ve endüstride bir yer-
lere gelinecekse bu okullar saye-
sinde olacak. Buraları güçlendir-
mek zorundayız." dedi.   n AA

Kütahya’da gözaltındı 
alındı Konya’ya getirildi

18 yaşından küçüklere 
çakmak gazı satılmayacak

Minibüsle çarpışan
motosiklet sürücüsü öldü

Kütahya'da, Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Devlet Yapılanma-
sı'na (FETÖ/PDY) yönelik soruş-
turma kapsamında bir avukat gö-
zaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 
yürütülen soruşturma kapsamın-
da Emniyet Müdürlüğü Terörle 

Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ 
ile bağlantısı olduğu iddia edilen 
Kütahya Barosu avukatlarından 
A.K.T'nin adresine operasyon dü-
zenledi.  Gözaltına alınan şüpheli, 
emniyetteki işlemlerin ardından 
soruşturmanın yürütüldüğü Kon-
ya'ya gönderildi.  n AA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
tarafından yapılan açıklamada, va-
liliğin aldığı karar doğrultusunda 
il sınırları içerisinde 18 yaşından 
küçüklere 'çakmak gazı' satışının 
yasaklandığı duyuruldu. Konya İl 
Emniyet Müdürlüğünden yapılan 
yazılı açıklamada, “Valilik kara-
rıyla, Konya il sınırları içerisinde 

çakmak ve çakmak gazı satışının 
18 yaşını doldurmamış çocuklara 
satışının yasaklandığı, bu yasağa 
uymayarak satış yapanlar hakkın-
da Kabahatler Kanunun 32. Mad-
desinde öngörülen idari para ce-
zası uygulanmasına karar verildiği 
bildirilmiştir” denildi. 
n İHA

Karaman’da içinde tarım işçi-
lerinin bulunduğu minibüsle çar-
pışan motosiklet sürücüsü hayatını 
kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde 
Şeyh Şamil Mahallesi 1338 So-
kak’ta meydana geldi. Alınan bilgi-
ye göre, Muslu Taş (69) yönetimin-
deki 70 EN 154 plakalı motosiklet, 
sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve 
içinde tarım işçilerinin bulunduğu 
70 BA 427 plakalı minibüsle kafa 
kafaya çarpıştı. Kazada ağır yara-
lanan motosiklet sürücüsü ambu-

lansla kaldırıldığı Karaman Devlet 
Hastanesi’nde tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak, hayatını 
kaybetti. Polis, kaza yerinde ince-
lemelerde bulunurken, motosiklet 
sürücüsünün kafasındaki kaskın 
kazada parçalanması ise dikkatler-
den kaçmadı. Polis, kazadan son-
ra olay yerinden ayrılan minibüs 
sürücüsünü tespit edebilmek için 
çalışma başlatırken, kazayla ilgili 
soruşturma devam ediyor.
n İHA

Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına ve milletine faydalı bireyler yetiştirmek gayesiyle gençler-
le birlikte çalışmalar yürüten AGD Konya Şubesi, 44. dönem çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı

AGD Konya yeni döneme
sabah namazıyla başladı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 
Konya şubesi 44. dönem çalışmala-
rına hızlı başladı. Geçtiğimiz hafta 
sonu ortaokul öğrencilerinin “Kâşif 
grupları” camiler haftası münasebe-
tiyle 6 Ekim Cumartesi günü tarihi 
Kapu Camii’nde öğle namazında 
buluştu. Çok sayıda ortaokul öğren-
cisinin katıldığı program ile birlikte 
Anadolu gençlik derneği Konya şu-
besi 44. dönem çalışmalarını başlattı. 
Anadolu Gençlik Derneği mensubu 
ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri 
geçtiğimiz hafta sonu yeni dönemin 
başlangıcını Konya’nın merkezinde 
bulunan 5 ayrı camide gerçekleştir-
di. Meram ilçe teşkilatı amber reis 
camiinde, Karatay ilçe teşkilatı iplikçi 
Camii’nde, Selçuklu ilçe teşkilatı Ha-
cıveyiszade Camii’nde, üniversite öğ-
rencileri Kapu Camii’nde, Bosna Her-
sek temsilciliği ve Selçuk üniversitesi 
öğrencileri ise İbrahim Hakkı Konyalı 
Camii’nde buluştu. Cami çıkışın-
da dernek merkezlerinde buluşup 
kahvaltı yapan gençler, kahvaltıdan 
sonraki sohbetin ardından dağıldı. 
Meram ilçe binasında gençler ile bir 
araya gelen Anadolu Gençlik Derne-
ği Konya Şube Başkanı Mehmet Par-
lak, gençler ile hasbihal etti.

BİZİM ASIL GÜCÜMÜZ İMANLI VE 
İNANÇLI EVLATLARIMIZ

Kahvaltının ardından yaptığı ko-
nuşmada, gençliğin önemine deği-
nen başkan Parlak, "Bir milletin asıl 
gücü tankı, topu, tüfeği değil; imanlı 
ve inançlı evlatlarıdır" hedefi doğrul-
tusunda inançlı nesillerin inşası için 
AGD’li gençlerle çalışmalarını sür-
dürüyoruz. Milli ve manevi değerle-
rine bağlı bir neslin inşası için gayret 
eden Anadolu Gençlik çalışmalarına 
devam ediyor. ‘İşin başı İslam, dire-
ği namaz, zirvesi de cihattır’ hadis-i 
şerifi gereğini yerine getiriyor” dedi. 
YENİ TÜRKİYE’NİN MİMARI GENÇLER

“Gençlik yetiştirmek bizim en 
önemli gayemiz” diyen Parlak, “Çün-
kü genç, inancı ve idealleri uğruna 
fedakârlık yapabilendir. Yani bizim 

genç olabilmemiz lazım, genç yetiş-
tirmemiz lazım. Gençlik bizim için, 
ülkemiz için önemli bir dinamizm. 
Gençliğimiz, ahlaki sistemimizin te-
minatı. Biz gençliği geleceğin yeni 
Türkiye’sinin mimarı olarak görüyo-
ruz. Bugün gençliğimize baktığımız-
da bazılarının gayesiz, sorumsuz gibi 

durduğunu, bazılarının kendilerini 
oyun ve eğlenceye kaptırdığını, ba-
zılarının kötü niyetli şer odaklarının 
ağına düştüğünü görüyoruz. Manza-
ranın bu siyah rengine baktığımızda 
gençliği, cami ile buluşturma projesi-
nin ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha anlamış oluruz. Camilerimiz ki, 

bizi muhabbet için, kardeşlik için, 
meşveret için toplayan, ruhlarımıza 
dinginlik veren merkezler olduğunu 
görüyoruz. Artık mihraplar, minber-
ler sadece cumadan cumaya değil 
her vakitte gençlerimizle neşelen-
mek istiyorlar” diyerek sözlerini ta-
mamladı.   n HABER MERKEZİ

Seydişehir Sanat Okulu’nun ilk mezunları buluştu
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Günümüz koşullarında her ne 
kadar araçlarda güvenlik donanım-
ları eskiye nazaran artmış olsa da 
zaman zaman üzücü trafik kazaları 
meydana gelebiliyor. Dikkatsiz-
lik ve kural ihlali kazalarda başat 
faktörler olmakla birlikte araçların 
bakımsızlığı ve özellikle aracın ha-
reket mekanizmasındaki en önem-
li parçası olan lastiğin de bakımsız 
olması kaza riskini artırabiliyor. 
Yılların vermiş olduğu deneyim-
le baba mesleğini devam ettiren 
Cemaloğlu Lastik sahibi Mustafa 
Kabar, kış mevsiminin arifesinde 
olduğumuz bu dönemde lastiğin 
önemini anlattı.
Mustafa Bey öncelikle sizi tanımak 

isteriz, bize kendinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?

1969 yılında Konya’da doğ-
dum. Seydişehir Ortakaraviran-
lıyım. Bu mesleğe yaz tatilinde 
babamın yanına yardıma giderek 
başladım. Baba mesleğidir. 1979 
yılından bu yana bu işle meşgul 
oldum.

Okul bitti, askere gidene kadar 
lastik işine devam ettim. Babam da 
1964 yılından bu yana lastik sek-
töründe bulunmuş. Lastik kaplama 
işi yapmış başka birinin yanında. 
Babam kendi dükkanını açtıktan 
sonra ben de onun yanında bu-
lundum. Eski Garaj’ın bulunduğu 
alanda iş yerimiz vardı. Orası be-
lediyenin yıkım kararının ardından 
kapandı. Birkaç yıl önce de buraya 
geldik. 

Bugüne gelinen süreçte farklı 
lastiklerin servis ve bayiliğini yap-
tık. Farklı markalardaki lastiklere 
ilişkin tecrübemiz oluştu. Yine las-
tikle birlikte akü bayilikleri de yap-
tık. Son 4 yıldır Lassa’nın bayiliğini 
yapıyorum. İlkokul mezunuyum. 
İşimle meşgulüm. 
Lastiğin güvenlik açısından ne kadar 

önemli olduğunu biliyoruz ama 
lastiğe ilişkin püf noktalarını bir de 

sizden dinleyebilir miyiz?

Öncelikle şunu belirtmek gere-
kir ki, lastiği yaşatan şey havadır. 
Hava olmazsa lastik bir işe yara-
maz. Bu yüzden lastik basıncı da 
lastik kadar önemlidir. Lastik ba-
sıncı aracın yol tutuşuna doğrudan 
etki eder. Lastiğiniz ne kadar iyi 
olursa olsun, basıncı dengeli değil-
se, fabrika verilerine uygun değil 
düşük veya yüksekse ani direksi-
yon hareketlerinde yolu kavraya-
maz. Hatta inik lastik arabayı bile 
devirir. 

Lastiği önemli kılan şey nedir, bir 
araç için lastik neden önemlidir?

Lastiğin kauçuğu çok önemli-
dir. Lastik dişsizdir ama kauçuğu 
tazedir yolu tutar. Kauçuk eski ise 
bayat ise ne kadar dişli de olsa yolu 
tutamaz. 

Uzun yolda yanak payı düşük 
olan lastiği kullanmak doğru ola-
nıdır. Yanak payı düşük olan las-
tik yolu daha iyi kavrar, virajlara 
daha iyi girer ve savrulmaz. Ama 
bu araç daha çok şehir içinde kul-
lanılacaksa yanak payı daha yüksek 
olmalıdır. Çünkü yanak payı düşük 
olan lastik aracın daha çok sarsıl-
masına, süspansiyonunun daha az 
olmasına neden olur. Çukurda ve 

kasislerde vurur. Isınmadığı süre-
ce de kayar. 

Peki lastik alırken neye 
dikkat etmeliyiz?

Lastikte dişten ziyade yeni ol-
ması önemlidir. Arabaya bindiğin 
zaman kendin hissedeceksin, ken-
din bileceksin. Yeni lastik aldım pat-
lamaz, kaymaz dememek gerekir. 
Aracınıza iyi çok iyi bir marka lastik 
takmışsınızdır ama yolda durmayıp 
kayabilir. Sıradan bir lastik almış-
sınızdır kaymayabilir. Yani lastiğin 
kalitesi kullanım alanına göre de-
ğişkenlik gösterir. Bu nedenle las-

tik kalitesinin belirleyicisi sürücü 
olmalıdır. Aracını daha çok nerede, 
hangi arazi ve yol koşullarında kul-
lanıyorsa ona uygun lastiği tercih 
etmelidir.  Bazı kışlık lastikler yazın 
kayıyor. Bu da kauçuk karışımlarının 
değişmesinden kaynaklandı. Özel-
likle iyi markaların kışlık lastiklerini 
yazın kullanamazsınız. Bazen bu şe-
kilde şikayetler de alabiliyoruz. Kış-
lık lastikler yazın kayabiliyor, yazlık 
lastikler de zaten kışın hiç tutmaz. 
Hava şartlarına, doğa şartlarına ve 
mevsimine göre değişken şartlara 
uygun lastikler yapılmış. Artık yol 
güvenliği açısından bunlara dikkat 

etmek gerekir. 
Yazlık lastiğin de kendi içinde 

onlarca çeşidi var. Aynı marka lasti-
ğin normal koşullar için ürettiği las-
tik de var, arazi koşulları için ürettiği 
lastik de var. Siz şehir merkezinde 
arazide kullanılacak bir lastiği alıp 
aracınıza takmışsanız, o lastik elbet-
te ki sizi memnun etmez. Burada sizi 
yönlendirecek olan lastikçinizdir. Bu 
çok önemlidir. Paranızın boşa heba 
olmaması için lastikçinizle aracınızı 
nerede kullanacağınızı muhakkak 
paylaşın. Çünkü dediğim gibi aynı 
marka ve modeldeki lastiğin içinde 

bile kullanımına göre değişkenlikler 
olabiliyor. 

Lastiğin yanı sıra jant çeşitleri de 
satıyorsunuz. Özellikle çelik alaşımlı 

jantları birçok araçta görüyoruz. Jantla 
ilgili dikkat edilmesi gereken bir 

husus var mı?
Jantın da aracınıza ve lastiğinize 

uygun olması çok önemlidir. Özel-
likle gençler aracın jantını değiştiri-
yor. Jant geniş ama lastik o ebatta 
değil, ne olacak o durumda? Aracın 
güvenliği ve emniyeti için ebatların 
uyması lazım. Lastik ile jant arasın-
da yüzde 10 büyüklük küçüklük, 
genişlik, darlık farkı olabilir. Ama 

yüzde 50 değişkenlik de olmaz. 
Şanzımana bile etki ediyor. Şan-

zımanı bozduğu dahi oluyor. Bu 
yüzden orijinal ürün olarak üzerin-
de gelen ne varsa onu kullanmak 
gerekir.  Yani usulüne uygun olanı 
tercih etmek gerekir. İyi, bakımlı ve 
sağlam bir lastiğin hayat kurtardığı-
nı unutmamak gerekir. Yanlış ilaç 
bir kişiye, yanlış lastik belki de yüz-
lerce kişiye zarar verebilir. Kurallara 
uymanın bir bedeli, uymamanın bin 
bir türlü bedeli vardır. 
Son dönemde artan lastik fiyatlarına 

ilişkin değerlendirmeniz nedir?

Lastikte yüzde 40 gibi bir deva-
lüasyon oldu. Ama lastiğe son 10 
yıldır gözle görülür bir zam yapıl-
mıyordu. Lastik fiyatları markasına 
göre de değişmekle birlikte genelde 
son 10 yılda aynı seyirde devam etti. 
Tabi son dönemde dövize endeksli 
ve ithalata bağlı tüm ürünlerde ol-
duğu gibi lastik fiyatlarında da bir 
artış söz konusu oldu. Olmak zorun-
daydı aslında. Bu işin şöyle bir boyu-
tu da var, adamın lastiği kötü ama 
lastik önemli değil deyip jant alıyor. 
Jantını önceleyebiliyor. 

Yıllardır bu mesleği yapıyorsunuz. 
Genel itibariyle toparlayacak olursak 

lastik almaya gelenlere neleri tavsiye 
edersiniz?

Kulaktan doğma bilgilerle lastik 
almayın, bilerek alın. Bir başkası bir 
lastik almıştır, onun hoşuna gitmiş-
tir. Bu sizin aracınızda aynı perfor-
mansı gösterecek diye bir kaide yok. 
Aynı markanın kendi içerisinde on-
larca çeşidi var. Lastiğin üretim ta-
rihine de çok fazla takılmamak gere-
kir. Lastiğin içerisinde bir koruyucu 
madde var. Bu madde lastiğe hava 
verdikten sonra devreye girer. Las-
tik için en kritik zaman da lastiğin 
takıldığı andan itibaren bin kilomet-
reye kadar yol yapıldığı zamandır. 
Yani ilk bin kilometreye kadar çok 
dikkatli kullanmak gerekir. İlk bin 
kilometrede bir lastiğe örnek veri-
yorum çivi girdiyse, o çivi içindeki 
koruyucu maddeyi dışarı atar. Bu 
da lastiği öldürür. Bu insanın vücu-
dunda kanın bitmesi gibi bir şeydir. 
Kuluna etmez hudası, kulunun çek-
tiği cezası demişler. Başımıza ne ge-
lirse kendi ihmalkarlığımızdan gelir. 
Bu nedenle ihmal etmemek ve araç 
bakımlarımızı düzenli olarak yaptır-
mak gerekir. 

Bir de lastiği takan kişinin usta-
lığı önemlidir. Lastiğinizi ehil kişi-
lerde taktırın. Lastik janta oturma-
yabilir, bijonu ters takılmış olabilir. 
Bunlar da hem lastiğin ömrüne etki 
eder hem de büyük kaza riskleri do-
ğurur. Güvenli bir seyahat için özel-
likle uzun yola çıkmadan birkaç gün 
önce lastiklerinizi değiştirin. Aracın 
bakımı için de aynı şey söz konusu-
dur. Çünkü sonrasında bir süre ara-
cı takip etmek gerekir. Bu araç yağ 
mı kaçırır, hava mı kaçırır görmek 
ve bilmek gerekir. Netice itibariy-
le araç sizindir, siz uzun zamandır 
kullanıyorsunuzdur. Aracınızın ne 
olduğunu, huyunu, suyunu sizden 
iyi kimse bilemez. Sileceği bile üç 
gün öncesinde takıp kontrol etmek 
gerekir. Araç bakımını son güne ke-
sinlikle bırakmamak gerekir. 
n METE ALİ MAVİŞ

Cemaloğlu Lastik Sahibi Mustafa Kabar, insan hayatına bile mâl olabilecek büyük acılar yaşamamak için lastik alırken sorum-
lu davranmak gerektiğini, kış lastiğini ise zorunluluktan öte aracın temel bir parçası olduğu için kullanmak gerektiğini söyledi

Kış gelmeden hazırlanın!
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Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 8 haftalık bö-
lümde topladığı 12 puanla geçen sezon ki performansını geride bıraktı. 

Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon 8 haftalık periyot sonunda 8 
puan toplayabilmişti. Malatya temsilcisi, ligde aldığı 12 puanın 7’sini 
kendi sahasında kazandı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki tek yenilgiyi 
A.Konyasppor’dan aldı. 

Spor Toto Süper Lig’de 8 hafta geride kalırken, E.Y. Malatyaspor 
topladığı 12 puanla 8. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 
aldığı 12 puanın 7’sini iç sahada kazandı. 

E.Y. Malatyaspor, 8 haftalık bölümde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 
de mağlubiyet aldı. Ligde şuana kadar 12 puan toplayan sarı-kırmı-
zılılar, milli araya 4-4’lük Demir Grup Sivasspor beraberliğiyle girdi. 

Malatyaspor, geride kalan 8 hafta sonunda 3 kez galip gelirken, 
toplamda 12 puan kazandı. Malatya ekibi, 12 puanın 7’sini iç saha-
da kazandı. Sahasında oynadığı 4 karşılaşmada 2 kez galip gelen 
sarı-kırmızılılar, 1 karşılaşmada berabere kalırken, 1 müsabakayı ise 
kaybetti. 

E.Y. Malatyaspor, şu ana kadar sahasında oynadığı 4 karşılaşma-
da Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup ederken, Demir Grup 
Sivasspor ile 4-4 berabere kaldı ve Atiker Konyaspor’a ise 1-0 mağlup 
oldu. 

E.Y. Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 8 haftalık bölümde 
topladığı 12 puanla geçen sezonki performansını geride bıraktı. Ma-
latya temsilcisi geçen sezon 8 haftalık periyot sonunda 8 puan topla-
yabilmişti. 
n İHA

Malatyaspor geçen sezondan daha başarılı

563. milli maç!
A Milli Futbol Takımı, bugün 20.30’da Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Ri-

ze’deki Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak maçı Rusya Futbol Federasyonu’ndan Ser-
gei Karasev yönetecek. Karasev’in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev 

yapacakken, müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak

Trabzonspor’un savunması güven veriyor
Geçen sezon savunmada yaşanan ba-

sit hatalar nedeniyle birçok maç kaybeden 
Trabzonspor, sezon başında yenilediği sa-
vunma hattıyla güven veriyor. Bordo-ma-
vililer geçtiğimiz sezon ilk 8 haftada kale-
sinde 21 gol görürken, bu sezon ise aynı 
haftada 11 gol gördü. 

Sezon başında savunma hattında bü-
yük bir revizyona giden Trabzonspor, To-
mas Hubocan, Jan Durica ve Uğur Demi-
rok’un yanı sıra Mas ile yollarını ayırmıştı. 
Zaman zaman savunmada görev yapan 
Okay Yokuşlu da takımdan ayrılan isimler 
arasında yer aldı. Sezon başında savun-
ma bölgesinde görev yapan oyuncularıyla 
yollarını ayıran Trabzonspor, kaliteli ve 
maliyeti daha düşük oyuncuları kadrosuna 

kattı. Zargo Toure ve İran Milli Takımı’nın 
stoperi Majid Hosseini’yi kadrosuna katan 
bordo-mavililer, Pereira ve geçtiğimiz se-
zonun devre arasında kadroya dahil olan 
Novak ile savunma dörtlüsünü oturtturdu. 
Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda 
da Mustafa Akbaş bu bölgede görev alan 
isimler arasında yer aldı. 

Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezonun 
ilk 8 haftasında oynadığı maçlarda 21 
gol kalesinde gördü. Söz konusu gollerin 
12’sini kendi evinde 9’unu ise dış sahada 
gördü. Bordo-mavililer, bu sezon ise söz 
konusu haftalarda kalesinde 11 gol gördü. 
Bu gollerin 5’ni evinde 6’sını ise deplas-
manda oynadığı maçlarda gördü. 

ARA TRANSFERDE STOPER ÖNCELİK 

Trabzonspor, ara transfer döneminde 
ise önceliğini bu bölgeye verecek. Uzun 
lig maratonu düşünüldüğünde yaşanması 
muhtemel sakatlıklar nedeniyle bu bölge-
de sıkıntı yaşamak istemeyen bordo-ma-
vililer, 4 Ocak 2019’da başlayıp 31 Ocak 
2019’da sona erecek olan kış transfer 
döneminde bu bölge üzerine yoğunlaşmış 
durumda. Bordo-mavililerin izleme komi-
tesi yaz transfer döneminde sergilediği 
performansı kış transfer döneminde de 
sergilemek için araştırmalarını geniş çaplı 
sürdürüyor. Düşük maliyetli takıma he-
men adapte olabilecek oyuncular üzerinde 
duran komite, belirlediği isimler üzerinde 
şartları oluşturarak yönetime sunacak. 
n İHA

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü 
Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını 
sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 
Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriy-
le başladığı belirtildi. Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam 
eden antrenmanın, yine dar alanda yapılan hücum ve defans orga-
nizasyonlarıyla tamamlandığı aktarıldı. Fenerbahçe, hazırlıklarına 
dün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla devam 
etti.  n AA

Bursaspor’da Ankaragücü galibiyetinin ardından affedilen Yu-
suf Erdoğan ve Furkan Soyalp antrenmanda yer aldı. Yeşil-beyazlı-
lar, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı 
Galatasaray maçının hazırlıkları iki günlük izinin ardından dün ak-
şam saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Teknik Direktör Sa-
met Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 
15 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla 
başlayan antrenman geniş alanda yapılan kontrol pas oyunuyla de-
vam etti. Sakatlıkları devam eden Henri Saivet ve Tunay Torun’un 
tedavilerine devam edildi. Öte yandan Bursaspor’da Demir Grup 
Sivasspor mağlubiyetinin ardından 3 hafta kadro dişi bırakılan ve 
Ankaragücü galibiyetinin ardından affedilen Yusuf Erdoğan ve Fur-
kan Soyalp akşam antrenmanında yer aldı. Yeşil-beyazlılar, bugün 
yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek. 
n İHA

Kayserispor’da Spor Toto Süper Lig’in geride kalan 8 hafta-
sında Kayserispor’dan 3 futbolcu tam zamanlı oynadı, 3 futbolcu 
ise hiç forma şansı bulamadı. Spor Toto Süper Lig’de 9 puanla 13. 
sırada bulunan Kayserispor’da 3 futbolcu her maçta baştan sona 
oynadı. Kaleci Silviu Lung, sağ bek Tiago Lopes ve takım kaptanı 
Umut Bulut, geride kalan 8 maçta 90’ar dakika oynayıp 720 dakika 
sahada kalmayı başardı. Bu 3 futbolcu hiç maç kaçırmadı ve oyun-
dan çıkmadı. Diğer yandan kaleci Muammer Yıldırım, stoper Olek-
sandr Kucher ve defans oyuncusu Oğuzhan Berber bu sezon henüz 
süre alamadılar. Hasan Hüseyin Acar 19 dakika, Mert Özyıldırım 
34 dakika, Asamoah Gyan 47 dakika, Artem Kravets ise 52 dakika 
sahada kalırken Tjaronn Chery 654 dakika, Rotman 642 dakika, 
Bernard Mensah 637 dakika, Cristian Sapunaru da 630 dakika for-
ma giyen isimler oldu. 
n İHA

Fenerbahçe, Sivas 
hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor’da Yusuf ve 
Furkan antrenmanda

Kayserispor’da üç 
futbolcu tam oynadı

A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile bugün Rize’de 
yapacağı hazırlık maçıyla 563. kez sahaya çıkacak. Türk 
Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 295’i resmi, 267’si özel 562 
maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 131 defa 
berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 
241’i deplasmanda, 241’i evinde, 80’i de tarafsız sahada 
olmak üzere bu maçlarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak 
üzere toplam 741 gol attı, kalesinde 816 gol gördü. A Milli 
Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele 
etti. Milliler, 562 karşılaşmanın 482’sini Avrupalılarla, 31’ini 
Asyalılarla, 23’ünü Amerikalılarla, 23’ünü Afrikalılarla, 3’ünü 
de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 562 maçın birini hük-

men kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 
tarihinde İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapı-
lan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra 
FIFA, Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle 
karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık skorla tescil etti. Öte yan-
dan, Türkiye’nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Ko-
sova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte 
Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değer-
lendirmeye alınmadı.

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 14. KARŞILAŞMA
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu 

dönemindeki 14. maçına Bosna Hersek karşısında çıkacak. 
Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 13 
maçta 4 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 4 kez de eşitliği 
bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 6’sı resmi, 7’si özel 
13 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, 
kalesinde ise 22 gol gördü.

2018’DEKİ ALTINCI HAZIRLIK MAÇI
Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek karşılaşması ile 2018 yı-

lındaki altıncı özel maçını oynayacak. Milli takım, 2018’de 
oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 
Ay-yıldızlı ekip, oynadığı 2 resmi maçta ise birer galibiyet ve 
yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 12 gol atan milliler, kalesinde 
ise 10 gole engel olamadı. Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada 
Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup eden milliler, 
deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul’da ise 
İran’ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre’de oyna-
nan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 bera-
bere kaldı. UEFA Uluslar Ligi’nde ise Rusya’ya Trabzon’daki 
müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda İsveç’i 
3-2 yenmeyi başardı.  
n AA
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Selçuk, rakibini 
küçümsemiyor!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 7.hafta maçında Cumartesi günü 

kendi sahasında Bugsaş Spor ile karşılaşacak. Yavru Kartal’da Teknik Direktör Tayfun 
Türkmen, maç ile yaptığı açıklamalarda, rakiplerini küçümsemediklerini dile getirdi

Kırklarelispor deplasmanında alı-
nan 1 puanın önem kazanması için 
bu hafta iç sahada 3 puan almak ge-
rektiğine işaret eden Teknik Direktör 
Tayfun Türkmen: “Oynayacağımız tüm 
karşılaşmalarda deplasmanlarda kay-
betmemek bizim için önemli. Kendi 
sahamızda üç puan aldığımız zaman 
deplasmanda alınan her puan çok 
daha büyük önem kazanacak” dedi. 
Türkmen, Cumartesi günü iç sahada 
oynayacakları Bugsaş Spor maçını da 
değerlendirdi.

MAÇI KAZANACAK 
POZİSYONLAR ÜRETTİK

Kırklarelispor deplasmanından alı-
nan 1 puandan ötürü mutlu olduklarını 

kaydeden Konya Anadolu Selçukspor 
Teknik Direktörü Tayfun Türkmen, 
“Karşılaşma iyi bir havada oynandı. 
Güzel bir karşılaşma oldu bizim için 
en zor deplasmanlardan bir tanesiydi. 
Taraftarları stadyumu doldurmuştu, at-
mosferi yüksek bir karşılaşmaydı. Fut-
bol adına izleyenler çok güzel bir karşı-
laşma izledi. İki takımın mücadelesi de 
üst seviyedeydi. Futbolcularımın müca-
delesi istediğimiz noktadaydı. Karşılaş-
mayı kazanabilecek pozisyonlar ürettik 
ancak son vuruşlarda istediğimiz etkiyi 
sağlayamadık. Bunun yanı sıra rakibi-
miz de kazanabilirdi, onlar da pozisyon 
buldular. Sonuç olarak çok zorlu bir 
deplasmandan bir puan ile döndük. Gol 

yemeden deplasmandan puan almak 
bizim için çok önemli. Sezon başından 
bu yana çalıştığımız noktaların meyve-
lerini alıyor olmamız bizi sevindiriyor. 
Gol yemeden bir maçı tamamlamak, 
takım savunması adına sevindirici. 
Oynayacağımız tüm karşılaşmalarda 
deplasmanlarda kaybetmemek bizim 
için önemli. Kendi sahamızda üç puan 
aldığımız zaman deplasmanda alınan 
her puan çok daha büyük önem kazana-
cak” şeklinde konuştu.

KÜÇÜMSENMEYECEK BİR RAKİP
İç sahada Bugsaş Spor ile oyna-

yacakları karşılaşmanın hazırlıklarının 
başladığını da kaydeden teknik direktör 
Türkmen, “Kırklarelispor karşılaşması-

nı unutup Cumartesi günü Bugsaş Spor 
ile kendi sahamızda oynayacağımız 
karşılaşmaya odaklanacağız. O maçın 
hazırlıklarına başladık kendi sahamızda 
kazanmak için sahaya çıkacağız. Eğer 
karşılaşmayı kazanırsak gelecek hafta-
larda yaşayacağımız lig sıralaması için 
büyük bir avantaj yakalamış olacağız. 
Rakibimizin durumu da çok önemli, son 
iki maçlarını kazandılar. Bu anlamda 
küçümsemememiz gereken bir rakip. 
Recep dışında eksiğimiz yok. Onun 
yerine oynayacak arkadaşlarımız da en 
iyisini yapacağından hiç kuşkumuz yok. 
Kendi sahamızda taraftarımızın deste-
ğiyle üç puan almak için oynayacağız” 
ifadelerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 6 5 1 0 14 1 13 16
2.MENEMEN BLD. 6 4 1 1 10 7 3 13
3.ŞANLIURFASPOR 6 4 1 1 9 6 3 13
4.SİVAS BELEDİYE 6 3 2 1 6 1 5 11
5.TARSUS İDMAN Y. 6 3 2 1 12 9 3 11
6.PENDİKSPOR 6 3 1 2 5 2 3 10
7.MANİSA B.Ş.B. 6 3 1 2 7 5 2 10
8.BUGSAŞ SPOR 6 3 1 2 9 9 0 10
9.KIRKLARELİSPOR 6 2 2 2 7 6 1 8
10.ANADOLU SELÇUK 6 1 4 1 8 8 0 7
11.ZONGULDAK 6 2 1 3 9 10 -1 7
12.F. KARAGÜMRÜK 6 2 1 3 5 7 -2 7
13.KAHRAMANMARAŞ 6 1 3 2 6 7 -1 6
14.DARICA G. BİRLİĞİ 6 1 2 3 7 10 -3 5
15.BANDIRMASPOR 6 1 2 3 5 11 -6 5
16.ETİMESGUT BLD. 6 1 1 4 4 10 -6 4
17.TOKATSPOR 6 0 2 4 1 7 -6 2
18.FETHİYESPOR 6 0 2 4 4 12 -8 2

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabı tamamlandı
İlk etabı Konya’da yapılan 54’üncü 

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tu-
ru’nun 154,1 kilometrelik Alanya- Antalya 
etabını Quick Step takımından Sam Ben-
nett 3 saat 24 dakika 37 saniye ile kazandı. 
Mayoların giydirilme etkinliğinden sonra 
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yüce, Alanya Kaymakamı Mustafa Har-
put ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol 
Küçükbakırcı saat 10.10’da eski adıyla 
Alaiye, şimdiki ismiyle Alanya’da bulunan 
Selçuk’lu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat 
tarafından yaptırılan aynı zamanda kentin 
simgesi Kızılkule’de damalı bayrağı salla-
masıyla 137 sporcu etaba başladı.

İLK KAÇIŞLAR
Alanya Kalesi ve Damlataş mağarası 

henüz geride kalmıştı ki, etabın ilk kaçış 
grubu oluştu. Caja Rual Takımı’dan Zaba-
la Lopez Josu, Sport Vlaanderan- Baloise 
Takımı’dan Sprengers Thomas, Türk Milli 
Takımı’ndan Onur Balkan ve Manzana 

Postobon Takımı’ndan Orjuela Gutıerrez 
Fernando atak yapıp ön grubu oluşturdu. 
Önce 1 dakika, ardından da 2 dakika 24 
saniye kadar fark yaptı dörtlü grup. Manav-
gat’a yaklaşılırken fark 1 dakika 40 saniye-
ye indi. 36’ıncı kilometre geride kalırken, 
bisikletçilerin ortalama hızı 49 kilometre 
olarak ölçüldü. 42’inci kilometre bu şe-
kilde geçildi. Bisikletçiler Manavgat’ı kat 
ederken, tekrar Side yönüne dönüp bir tur 
attıktan sonra yeniden Antalya istikametine 
döndü. Yeni zaman farkı 1 dakika 15 saniye 
olarak verildi.

HALK TÜRK BAYRAKLARIYLA 
DESTEK VERDİ

Side’ye giren bisikletçilere yöre halkı 
da büyük destek verdi. Ellerinde Türk bay-
rakları olduğu halde yollara çıkan vatan-
daşlarımız alkışları sporcularında büyük 
moral kaynağı oldu.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ MAYOSU 
ONUR BALKAN’DA KALDI

İkinci etapta da geçen yılki başarısını 
tekrarlayan Türk Milli Takımı’ndan Onur 
Balkan Alanya-Antalya etabında da Turkey 
Home’un sponsorluğundaki Türkiye Güzel-
likleri mayosunu korumasını bildi. Balkan 
bu etapta prim kapısını ilk geçen sporcu 
oldu ve yarınki Fethiye- Marmaris etabında 
Beyaz Mayoyu giymeye hak kazandı.

 SICAK HAVADA MÜTHİŞ TEMPO
Side’den çıkıldıktan sonra öğle sıcağı 

etrafı iyice kasıp kavurmaya başladı. Ya-
yıncı kuruluşların ekrana yansıyan görün-
tüleri, denize giren insan kalabalığı, “Ekim 
ayında” Türkiye böyledir dedirten yorumla-
ra neden oldu. Hal böyle iken bu kavurucu 
sıcak bisikletçileri olumsuz yönde etkile-
medi aksine daha hızlı pedal basmalarına 
yol açtı. Finişten bu yana 1 saat 52 dakika 
geride kalırken hakemler ortalama hızında 
46 kilometre olduğu anonsunu yaptı. Fini-
şe 62 kilometre kala öndeki dörtlü grupla, 
ana grup arasındaki yeni zaman farkı da 1 

dakika 10 saniye olarak verildi.
 SPRİNT PRİMİNİ SPRENGERS  ALDI
102.7’inci kilometre kat edilirken eta-

bın son sprint primini kazanan sporcuda 
belli oldu. Sport Vlaanderan- Baloise Takı-
mı’dan Sprengers Thompson prim kapısını 
ilk geçen bisikletçiydi. Onu Caja Rual Takı-
mından Zabala Lopez Josu takip etti. Üçün-
cülüğünde Manzana Postobon Takımı’n-
dan Orjuela Gurıerrez Fernando elde etti. 
Finişe 40 kilometre kala fark değişmedi. 

TURKUAZ MAYO SAM BENNETIN
Alanya – Antalya etabının sonunda 

etap birinciliğini elde eden Bora Hansgro-
he  takımından Sam Bennett bir önceki 
etabın birincisi Richeze Turkuaz mayoyu 
geri aldı. Fethiye – Marmaris etabında 
Turkuaz mayoyu Bennett giyecek.  54’üncü 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur’una 
bugün koşulacak 137.2 kilometrelik Fethi-
ye- Marmaris etabı ile devam edilecek.
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Selçuklu Basketbol’da kombine biletler satışa çıktı

Türkiye Basketbol 1. Lig’de müca-
dele eden Konya temsilcisi Selçuklu 
Basketbol, bu hafta sonunda yeni se-
zonu açıyor. Pazar günü kendi evinde 
Petkim Spor’u konuk edecek olan mavi 
beyazlı takımda sezonluk kombine bilet 
satışları da başladı. Çok cüzi bir miktar 
ile sezon boyunca tüm karşılaşmaları 

izleyebilecek olan basketbolseverler, 
kombine biletlerini 50 TL karşılığında 
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor 
Salonu’ndan alabilecekler. Geçtiğimiz 
sezon yine aynı ligde mücadele eden 
Selçuklu Basketbol Takımı, sezonluk 
biletlere herhangi bir zam yapmadı ve 
yine aynı fiyattan satışa sundu. Konyalı 

sporseverler, mavi beyazlı takımın ucuz 
bilet politikası ile basketbol heyecanını 
doyasıya yaşamıştı.

PAZAR GÜNÜ SEZONU AÇIYOR
Konya’nın üst liglerdeki tek tem-

silcisi olan Selçuklu Basketbol Takımı, 
uzun bir aranın ardından yine tarafta-
rının önüne çıkacak. Ligin ilk maçında 

Petkim Spor’u ağırlayacak olan mavi 
beyazlı takımın karşılaşması Pazar günü 
saat 17.00’de Selçuklu Belediyesi Ulus-
lararası Spor Salonu’nda oynanacak. 
Selçuklu Basketbol, ligdeki ilk karşı-
laşmada taraftarının desteğini yanında 
görmek ve mücadeleden galibiyet ile 
ayrılmak istiyor.  n SPOR SERVİSİ

Nida, olimpiyat 
üçüncüsü oldu

Arjantin’in ev sahipliği yaptığı, Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olim-
piyat Oyunlarının ilk gününde milli halterci 44 kiloda Nida Karasakal 
koparmada 60 kilogram, silkmede 78 kilogram ile toplamda 138 kilog-
ram kaldırarak bronz madalya kazandı. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Mer-
kezi sporcusu bu sonuçla hem Gençlik Olimpiyatları, Türkiye tarihindeki 
halterde kadınlardaki ilk madalyayı, hem de Buenos Aires 2018’deki ilk 
madalyayı kazanmış oldu. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı 
açıklamada, “Sporcumuz Nida Karasakal’ı tebrik eder, başarılarının de-
vamını dileriz” ifadelerine yer verdi.
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Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Dünya 
Şampiyonası’na hazırlanan Serbest Milli Takımı’nı ziyaret etti. Federas-
yondan yapılan açıklamaya göre Musa Aydın, Macaristan’ın başkenti 
Budapeşte’de 20-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyo-
nası öncesi serbest güreşçilerle bir araya geldi. Daha önce kadın ve 
grekoromen güreşçilerin kamplarını ziyaret eden Aydın’ın bu seferki du-
rağı Ankara oldu. Aydın, Elmadağ Kamp Merkezi’nde son etap çalışma-
larını gerçekleştiren Serbest Milli Takımı’na moral ziyaretinde bulundu.

TGF Başkanı Aydın, Elmadağ’da ilk olarak teknik heyetle toplantı 
yaptı. Toplantıda tüm sıkletlerde mücadele edecek güreşçilerin durum-
ları değerlendirildi.

Toplantının ardından Aydın, milli takımın antrenmanını takip etti. 
Kadınlar, grekoromen ve son olarak serbest güreşçilerin kampını ziya-
ret edip, sporcuların son durumları hakkında bilgiler aldığını belirten 
Aydın, “Üç kampta da aynı sinerjiyi görmem beni çok mutlu etti. Tüm 
güreşçilerimiz son derece hırslı ve istekli. Sporcularımızın gözlerindeki 
inancı gördüm. Ülkemizi Dünya Şampiyonası’nda en iyi şekilde temsil 
ederek, Macaristan’dan madalyalarla döneceğimize inanıyorum.” ifa-
delerini kullandı.

Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü İshak İlbayhanov ise 
çalışmalarda sona yaklaştıklarına işaret ederek, “Dağıstan’da düzen-
lenen Avrupa Şampiyonası bittiği gün, Dünya Şampiyonası hazırlıkları 
için düğmeye bastık. Gerekli analizleri yaptık. Eksik yönlerimizi tespit 
edip, çalışmalarımızı o yönde belirledik. Hedefimiz, Dünya Şampiyo-
nası’nda iyi bir derece elde etmek. Bunu başarabilecek bir ekibimiz var. 
İnşallah hedefimize ulaşırız.” değerlendirmesinde bulundu.
n AA

Güreş Milli Takımı 
şampiyonaya hazırlanıyor



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman teşekkür 
mesajı yayımladı. 

Karaman, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesin-
den yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: 

“Ölüm, hiç kimseye uzak değil. Hepsi ani ve hepsine 
hazırlıksızız. Biz de yüce Allah’ın takdiriyle bu acıyı aniden 
yanı başımızda hissettik ve baş tacımız, annemizi ebediyete 
uğurladık. Acımızı paylaşan dostlarımız sayesinde bu zorlu 
günlerde dayanma gücü ve sabır bulduk. Allah herkesten 
razı olsun. Bu vesileyle; annem Şefika Karaman’ı ahirete 
uğurlamanın verdiği tarifsiz acıyı gerek arayarak ve mesaj 
atarak gerekse cenazemize iştirak ederek hafifleten tüm can 
yoldaşlarım ile ülkemizden, yurt dışından, siyaset, iş ve 
spor camiasından taziyelerini sunarak, acımıza ortak olan 
tüm ağabeylerime, kardeşlerime ve dostlarıma Karaman 
ailesi adına teşekkürlerimi sunarım.” 

Konyalı teknik adam geçtiğimiz günlerde annesi Şefika 
Karaman’ı kaybetmiş ve cenazesi Konya Musalla mezarlığı-
na defnedilmişti.
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Ünal Karaman’dan
teşekkür mesajıRPS

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

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aykut 
Kocaman’ın ekibinde yer alan Koca-
man’ın görevinden ayrılmasına rağ-
men Cocu ile birilikte çalışmaya devam 
eden Alper Aşçı, Turgay Altay ve Murat 
Öztürk’ü takımı sabote etmekle suçladı. 
Teknik ekipte görev yapan isimlerin ta-
kım içimdeki gruplaşmayı tetikledikle-
rini iddia eden Koç, teknik bilgilerin de 
dışarıya sızdırıldığı ithamında bulundu. 
Aykut Kocaman’ın Konyaspor’da ça-
lıştığı dönemde de görev yapan Alper 
Aşçı, Turgay Altay ve Murat Özen ile 
ilgili konuşan Ali Koç, “Sezon başında 
Aykut Kocaman’la teknik ekibi ile ilgili 
konuştuk. Teknik ekibinin gayet başarılı 
olduğunu ifade etti. Comolli de teknik 
kadro ile konuştu. Onun da raporu 
olumluydu. Yumuşak bir geçiş yaptık. 
Hocamız da bizimle çalışmaları için 
talimat verdi. Aykut Hoca da referans 
vermişti, güvendik. Yola çıktık. 

“OYUNCULAR DİYOR Kİ MAÇA 
YORGUN ÇIKIYORUZ”

Teknik direktör tarafından çalış-
malar yetersiz bulunuyor. Kendisinin 
yerine başkası bulunuyor. Bu gelişme 

yollarını ayırdığımız 3 kişiye olumsuz 
etki yapıyor. Aksaklıklar yaşanmaya 
başlıyor. Erwin Koeman göreve geti-
rildikten sonra Turgay Altay’ın yetkileri 
Erwin’e devrediliyor. Yeni teknik ekibe 
yardımcı olma konusunda isteksizlik 
yaşıyorlar. Sorunları nasıl aşarız görüş-
meleri yapılıyor. Turgay Altay aleni bir 
biçimde “Banane. Benim sorunum mu 
F.Bahçeliler düşünsün” diyor. Saha 
antrenmanları konusunda sorumluluk 
almamaya özen gösteriyor. Oyuncular 
diyor ki maça yorgun çıkıyoruz. Per-
formans antrenörüne iletiyor. Bunu 
teknik direktörün istediğini söylüyor. 
Oyuncuların bu serzenişinin teknik 
direktörü iletilmediği ortaya çıkıyor. 
Kayserispor maçının 2 gün sonrasında 
yoğun bir antrenman gerçekleştiriliyor. 
Oyuncular tepki gösteriyorlar. Durumu 
teknik direktöre iletiyorlar. Dayanıklılık 
testinin zamanlamasının yanlış olduğu 
ortaya çıktı. Bu metodun çok ağır so-
nuçlar vereceği ortaya çıkıyor.

“HOCANIN CENAZESİNİ HALIYA 
SARACAĞIZ” DİYORLAR

Konyaspor maçı öncesinde perfor-

mans antrenörü Alper Taşçı görev tanı-
mı değiştiriliyor. Antrenman planlarına 
hiçbir şekilde karışmaması gerektiği 
ifade ediliyor. Ekip olarak bu isimler 
oyuncuların motivasyonları düşürücü 
etkileri ortaya çıkıyor. Mevcut işleyişin 
başarısız olmasına özen gösteriyor. 
Beşiktaş maçı öncesi takımın antren-
manları ile ilgili olumsuz bir şekilde. 
Maç gününe taşıyorlar. Primin dağıtı-
lış şeklinin yetersiz olduğunu, mevcut 
yönetimin yetersiz olduğunu ifade 
ediyorlar. Soyunma odasında yerde 
rulo var. Bu halı niye burada diyorlar. 
Bugün Beşiktaş bizi yenecek. Hocanın 
cenazesini halıya saracağız diyorlar ve 
dalga geçiyorlar. Bu takımı yenemeyiz. 
Bu hoca bilmiyor. Maç başlayacak ya. 
Motivasyonu düşürmek için çaba har-
cıyorlar. Maç bitiminde yaşadıkları ha-
yal kırıklıklarını ifade ediyorlar. Teknik 
direktörden futbolculara kadar herkes 
olumsuz etkileniyor.

“SAFINIZI BELLİ EDİN”
“Safınızı belli edin” diye söylem-

lerde bulunuyorlar. Bunu söyleyecek 
kadar kendilerinde cüret buluyorlar. Be-

şiktaş maçında halı stada geldiklerinde 
yere serilmiş. Biz yenileceğiz hocanın 
cenazesini kaldıracağız diyorlar. Fener-
liler yüzünüz gülüyor, maçı kazandınız 
ya. Bunu böyle birebir anlattım.

“ONDAN SONRA KÖTÜ ŞEYLER 
OLDU”

Biz hocalarla yola devam etmeme 
kararı aldık. İçerden bilgi sızdığı şek-
linde şüphemiz var. Samandıra’yı gir-
melerini yasakladık. Ondan sonra kötü 
şeyler oldu. Hala sıkıntı yaşıyorum. 
Fakat yaptılar. 28 Haziran’dan itibaren 
idman programları, idmanlarla ilgili 
videolar dahil, tüm maç istatistikleri 
ve raporları dışarı sızdırıyorlar. Fener-
bahçe.org’tan kendi gmail adresine 
gönderip dışarı sızdırıyorlar. Ne amaç-
la niye bilmiyorum. Sizin bilginiz dışarı 
sızdıktan sonra birçok yere gidebilir. 
Samandıra’da hard-disklerde o bilgiler 
toplanıyor.

Ali Koç’un bu iddialarının ardından 
Aykut Kocaman’ın Cumartesi günü bir 
açıklama yaparak iddilara cevap vere-
ceği öğrenildi.
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Koç’tan Kocaman’ın ekibine ihanet suçlaması

Gökçek’e cevap:
Osmanlı maçı iptal
Spor Toto Süper Lig’e verilen milli arada Osmanlıspor ile hazırlık maçı yapacak olan Aitker Kon-
yaspor bu karşılaşmayı iptal ettiğini duyurdu. İptal uygulamasının Osmanlıspor Onursal Başkanı 

Melih Gökçek’in Konyaspor’u hedef alan açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti
Spor Toto Süper Lig’e verilen 

milli arada Osmanlıspor ile bir ha-
zırlık maçı yapacak olan Atiker Kon-
yaspor, Osmanlıspor Onursal Baş-
kanı Melih Gökçek’in Konyaspor’u 
hedef alan açıklamalarının ardından 
bu maçı iptal ettiğini duyurdu. Ku-
lüpten yapılan açıklamada,  “Hafta 
sonu Osmanlıspor ile oynayacağımız 
hazırlık maçı görülen lüzum üzerine 
iptal edilmiştir” denildi.

GÖKÇEK KONYASPOR’U 
HEDEF ALDI

Ankara Büyükşehir Belediye eski 
başkanı Melih Gökçek, Konyaspor’un 
aylar önce gerçekleştirdiği forma ta-
nıtım videosunu hedef alarak Kon-
yaspor’a suçlamalarda bulunmuştu. 
Dünyanın en çok izlenen dizilerinden 
La Casa De Papel dizisinden esin-
lenilen tanıtım videosu için Gökçek: 
“Konyaspor’un forma tanıtımını, 
Netflix formatında bir video kliple 
yapmasını anlamak mümkün değil. 
Netflix ideolojik bir projedir. Netflix 
dizisindeki La Casa De Papel ka-
rakterleri ve devrimci ‘Çav Bella’ 
marşıyla klip yapmak kimin aklına 
geldiyse Konyalılar hesabını sorma-
lı...” ifadelerini kullanmıştı. 

BÜYÜK BEĞENİ TOPLAMIŞTI
Melih Gökçek’in aylar önce yapı-

lan forma tanıtım videosunu neden 
şimdi hedef aldığı ise anlaşılamadı. 

Yayınlandığı dönemde büyük ses 
getiren, taraflı tarafsız bütün kesim-
lerini takdirini toplayan La Casa De 
Papel temalı forma tanıtımı, yapıl-
mış en iyi forma tanıtımlarından biri 
olarak lanse edilmişti. 

Kamuoyunun büyük beğenisini 
toplayan forma tanıtımını ideolojik 
bir çizgiye çeken Melih Gökçek’in 
Konya’nın muhafazakar yapısını kul-
lanarak ederek Konyaspor’a karşı 
tahrik etmeye çalışması yadırgandı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Melih Gökçek’in Atiker Kon-

yaspor’u hedef alması sosyal med-
yada büyük tepki topladı. Başta 

Konyaspor taraftarı olmak üzere 
spor severler Melih Gökçek’in Kon-
yaspor’u hedef alan yersiz açıkla-
malarına tepki gösterdi. Bazı sosyal 
medya kullanıcıları Melih Gökçek’in 
aylar sonra konuyu gündeme getir-
mesini ‘fırsatçılık’ olarak nitelendir-
di.

KONYASPOR NEFRETİ NEDEN?
Melih Gökçek’in Konyaspor’u he-

def almasının ardında farklı sebepler 

olduğu düşünülüyor. Geçen sezon 
Konyaspor ile düşmeme mücadelesi 
veren Osmanlıspor yarışı kaybetmiş 
ve bir alt ligin yolunu tutmuştu. 

Transfer döneminde de Amin 
Umar ve Musa Çağıran’ı Konyaspor’a 
vermemek için elinden geleni yapan 
Gökçek yönetimi ilk fırsatta Kon-
yaspor’a olan nefretini dile getirdi.
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Galatasaray Spor Kulübü’nün 
borcunun 2 milyar 689 milyon TL ol-
duğu açıklandı. 

Galatasaray Lisesi’nde gerçekle-
şen sarı-kırmızılıların ekim ayı ola-
ğan divan kurulu toplantısında Baş-
kan Yardımcısı Kaan Kançal, mali 
durumla ilgili sunum yaptı. Kançal, 
30 Haziran itibarıyla kulüp ve bağlı 
ortaklıklarının borcunun 2 milyar 689 
milyon TL olduğunu belirtti. Sarı-kır-
mızılıların alacaklarının 1 milyar 463 
milyon TL, borç-alacak farkının ise 
1 milyar 226 milyar TL olduğu ifade 
edildi. 

2018-2019 sezonunda futbol ta-
kımının ev sahipliğini yaptığı Türk 
Telekom Stadyumu’ndaki maçlar için 
toplam 32 bin 640 adet kombine, 151 
adet de loca satıldığı da açıklandı. 

Galatasaray Başkanı Mustafa 
Cengiz ise, UEFA’nın dosyaları tek-
rar inceleme kararına yönelik yaptığı 
açıklamada, UEFA’nın tamamen ken-
di yanlarında olduğunu söyledi. 

Sarı-kırmızılı kulübün Ekim ayı 
divan toplantısında konuşan Galata-
saray Başkanı Mustafa Cengiz, , “13 
branşta faaliyet gösteriyoruz. UE-
FA’ya bunu anlatamadık. Bizi en çok 
zorlayan bölümdü. UEFA anlamıyor. 
Biz onlara dedik ki Türkiye genç cum-
huriyet. Tevfik Fikret ve Galatasaray 
Lisesi’ni de anlattık. Kurucu felsefe-
mizi anlattık. Biz toplumu kucaklamak 
zorundayız. 1450’ye yakın sporcuyu 
eğitimini sağlıyoruz. Onurla savaşan 
takım kurmak için stratejik kararlar 
aldık. Basketbol ve voleybolun gide-
rini azalttık. Basketbolda kadınlarda 
500 bin Euro, erkeklerde 2 milyon 
Euro’ya takım kurduk. Erkek takımı-
mıza inşallah nazar değmez başa baş 
mücadelesini de gördük. Voleybol 
bayan 800 bin Euro, erkekler ise 560 
bin Euro kadronun değeri. Başımızı 
eğdirmeden en onurlu mücadeleyi 
vereceğiz” şeklinde konuştu. 

Mustafa Cengiz, ayrıca Galatasa-
ray’ın 2 yıl içerisinde mali açıdan dü-

zeleceğini hesapladıklarını ve hedef-
lerinin, çalışmalarının bu doğrultuda 
olduğunu söyledi. UEFA’nın tama-
men yanlarında olduğunu vurgulayan 
Mustafa Cengiz, “UEFA Üst Kurulu’na 
teşekkür ederim. TFF’ye teşekkür 
ederim. UEFA’nın kendi içinde çatış-
maları var. Masaya oturduğumuzda 
17-18 kulüp vardı. En kötü sizdiniz, 
men dediler. Belli bir grup diyor ki 
3 yılda 142 milyon avro zarar etmiş, 

sen bunu nasıl imzalarsın? Şimdi 
müthiş gelir var. Ocaktan bugüne 
seyirci hasılatımız 134 milyon TL. 
Müthiş bir takım. UEFA buna baktı. 
İnşallah sizler de sahip çıkarsanız. 
Taraftar derken belli bir grubu söyle-
miyorum. UEFA ile ilgili diyeceklerim 
bu kadar. Yarın yapacağımız sıkı gö-
rüşmelere göre açıklama yapacağız” 
ifadelerini kullandı. 
n İHA

Galatasaray’ın borcu 2 milyar 689 milyon lira
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