
Adese’den yüzde 10 indirim
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 
“Enflasyonla Topyekun Mücadele Progra-
mı”na Konya’dan destekler devam ediyor. 
Bu kapsamda Konya’nın gıda sektöründeki 
önemli markası Adese, mücadeleye destek 
açıklaması yaptı. Adese’nin resmi sosyal 
medya hesabından yapılan açıklamada, 
“Adese olarak Enflasyonla Topyekûn Mü-
cadele Programı’nı destekliyor, tüm ma-
ğazalarımızda 100 farklı üründe yılsonuna 
kadar en az yüzde 10 indirim uyguluyoruz!” 
denildi. n HABER MERKEZİ 

04 Ramada’dan topyekun
mücadeleye destek 06 Hayvan maması 

hırsızları tutuklandı 07 Seydişehir Belediyesi 
hizmette 9. sırada!

GENÇLER BİZİM 
İÇİN ÇOK KIYMETLİ

ENFLASYONA KARŞI 
SELÇUKLU’DAN İNDİRİM

‘GELECEĞİMİZE 
YATIRIM YAPTIK’

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: 

Kelebek Bahçesi ve otopark indirimi

Meram Belediye Başkanı Toru: 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, AK Parti Konya İl, Karatay, Meram ve Selçuklu 
İlçe Gençlik Kollarındaki gençlerle buluştu. Başkan 
Altay, “ Konya, ruhunda hep bir değişim olan ve de-
ğiştiren bir şehir. Bu bağlamda da gençlik, bizler 
için çok kıymetli ve önemli” dedi.

Selçuklu Belediyesi, hükümetin enflasyonla mü-
cadele programına destek olmak amacıyla Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi giriş ücretlerinde ve Sille 
Baraj Park otopark ücretlerinde yüzde 20 indirim 
kararı aldı.

Yatırım ve atılımlar hakkında öğretmenlere bilgi 
veren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Ya-
tırımlar kadar önemli olan onların içini doldurarak, 
katacağınız ruhtur. Biz her yatırımımıza bu ruhu ka-
zandırmak adına, geleceğimizin emanetçisi çocuk-
larımıza da yatırım yaptık” dedi.

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 12’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE

Elektrik yükü 
hafifletilmeli!

Rahip Brunson 
serbest bırakıldı!

Esnaf e-ticarete 
ayak uydurmalı

Ağaçlar kitapla 
süslendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, elektrik tüketim be-
dellerini hafifletecek 3 önemli 
kanun teklifini TBMM’ye 
sundu. Kalaycı, TRT katkı payı, 
kayıp kaçak bedeli ve Elektrik 
bedelinden Enerji Fonu alın-
mamasını istedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

İzmir’de ev hapsinde olan ve 
bugün 4. kez hakim karşına 
çıkan ABD uyruklu din adamı 
Andrew Craig Brunson’ın, 
mahkeme heyetinin açıkladığı 
kararla yurt dışı çıkış yasağı ve 
ev hapsi kararları kaldırılarak 
serbest bırakıldı. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Ticaret Bakanlığı Esnaf ve 
Sanatkârlar Genel Müdürlü-
ğü ile PTT A.Ş. iş birliğiyle 
düzenlenen e-ticaret eğitimleri 
programında konuşan Esnaf 
ve Sanatkârlar Genel Müdürü 
Necmettin Erkan, esnafların 
e-ticaret ile e-ihracata uyumu-
nun gerekli olduğunu söyledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Ereğli Kitapla Uyanıyor’ 
sloganıyla düzenlenen 2. Kitap 
Günleri’nin açılış gününde 
okul çevrelerindeki cadde ve 
sokaklarda bulunan ağaçlar 
kitapla süslendi. Ereğli’de bir 
ilk daha gerçekleştirildi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE
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Yaşken eğiliyorlar!
Diyanet İşleri 

Başkanlığı’na bağlı 4-6 
yaş Kur’an kurslarına ilgi 

her geçen gün artıyor. 
Kurslara giden çocuklar 

Kur’an-ı Kerim eğitimi 
başta olmak üzere 

değerler eğitimi alıyor

EĞİTİMLER 27 MAYIS’A 
KADAR SÜRECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş 
Kur’an kurslarına ilgi her geçen gün artıyor. 
İlk olarak 2013 yılında uygulamaya konu-
lan “4-6 yaş Kur’an Kursları”nda, milyon-
larca çocuğumuz yüce kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’le tanışıyor; değerler eğitimi alıyor. 
Eğitimler yetişkinlere yönelik kurslarla aynı 
tarihte başladı ve 27 Mayıs’a kadar devam 
edecek.

DAHA İYİ ŞARTLAR 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ 

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, çocuk-
lara din eğitimin küçük yaşlarda severek ve-
rilmesi gerektiğini ifade ederek, “Konya’da 
bu kurslarda eğitim gören 6 bin öğrencimiz 
var. Kurslarımıza talep her yıl artarak devam 
ediyor.  Sayı artarken bizlerde kurslarımızın 
hem fiziki hem de eğitim araç ve gereçleri-
ni de daha iyi şartlarda hazırlamalıyız” dedi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Akınsoft dünyaya yazılım ihraç ediyor Genetik hastalıklar teşhis edilecek
Akınsoft yazılım firması, 154 
kişilik mühendis ekibiyle 
ürettiği Kurumsal Kaynak 
Planlama (ERP), e-ticaret, 
pazarlama, muhasebe, 
elektronik faturalandır-
ma, insan kaynakları ve 
müşteri ilişkileri gibi 
yazılımları Avrupa, Af-
rika, Asya ve Amerika 
kıtasında pek çok 
ülkeye ihraç ediyor.
n HABERİ 
SAYFA 3’TE

Konya’da  hizmet sunan 
kamu hastaneleri arasında 

bir ilk olan Genetik Hastalıklar 
Tanı Merkezi, Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesi bünyesinde 
açılarak sağlık hizmeti sunmaya 

başladı.  İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, “Yazır yerleşke-

sinde yer alan binamızda hizmete 
giren Genetik Hastalıklar ve Tanı 

Merkezi sayesinde gen kaynaklı bir-
çok hastalığın teşhis ve tedavisini artık 
kendi bünyemizde yapabileceğiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Gazze nefessiz! 
İHH İnsani Yardım Derneğince Gazze 

için yardım kampanyası başlatıldı. 
İHH Konya Şubesi’nin öncülüğünde 

Konya’daki STK’lar Gazze’de uygulanan 
ambargo, abluka ve saldırılara karşı 
Cuma namazı çıkışı Kapu Camii’nde 

basın açıklaması yaptı.
Konya İHH İnsani Yardım Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr. Hasan 
Hüseyin Uysal, “ Gazze, yıllardır 
ambargo ve abluka altında nefes 

almaya ve yaşamaya çalışıyor. Bu 
nedenle Gazze yardıma ihtiyaç duyuyor” 

diyerek yardıma destek çağrısı yaptı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Ahmet Poçanoğlu



Rahip
Brunson 
serbest
bırakıldı!

İzmir’de ev hapsinde olan ve 
bugün 4. kez hakim karşına çı-
kan ABD uyruklu din adamı And-
rew Craig Brunson’ın, mahkeme 
heyetinin açıkladığı kararla yurt 
dışı çıkış yasağı ve ev hapsi ka-
rarları kaldırılarak serbest bıra-
kıldı.  Türkiye ve ABD arasında 
gerilime neden olan ABD’li Ra-
hip Andrew Craig Brunson, bu-
gün 4. kez hakim karşısına çık-
tı. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları 
Kampüsü’nde görülen duruşma, 
savcının esas hakkında mütalaa 
vermesiyle karar davasına dö-
nüştü. Davanın savcısı, davaya 
müdahil olmak isteyen kişi ve 
STK’ların taleplerinin reddedil-
mesini isterken, yine davaya 
müdahil olmak isteyen STK’ların 
Brunson hakkındaki tutuklama 
taleplerinin de reddini istedi.  
Gizli tanık Serhat’ın ek bilgi, bel-
ge ve ifade vermek istemesi de 
savcı tarafından reddedilirken, 
esas hakkında mütalaasını veren 
savcı, soruşturmanın genişletil-
mesine de yer olmadığını söyle-
di. Mahkeme heyeti, gizli tanık-
lar ‘Kama’, ‘Kılıç’ ve ‘Serhat’ kod 
adlı şahısların dinlenmesine yer 
olmadığına oy birliğiyle karar 

verdi. 
HIÇKIRARAK AĞLADI 

Mahkeme heyeti Brunson’a 
son sözlerini sorarken, heyecan-
dan sesi titreyen ABD’li rahip, 
“Masum bir adamım. İsa’yı se-
viyorum, Türkiye’yi seviyorum. 
Beraatımı talep ediyorum” dedi. 
Mahkeme heyetinin karar için 
verdiği arada Brunson’ın eşi 
ABD’li rahibin yanına giderek 
sarıldı. Bu hareket karşısında 
duygularına hakim olamayan 
Brunson hıçkırarak ağlamaya 
başladı. 

Yaklaşık 30 dakikalık bir ara-
nın ardından kararını açıklayan 
mahkeme heyeti, Brunson’a te-
rör örgütü üyelerine yardım ve 
yataklık suçlarından takdiren 5 
yıl hapis cezası verdi. Yapılan 
indirimlerle birlikte 3 yıl 1 ay 15 
güne indirilen ceza, Brunson’un 
hapiste ve gözaltında bulunduğu 
sürelere mahsup edildi. Brun-
son hakkında bulunan ev hapsi 
ve yurt dışı çıkış yasağını içeren 
denetimli serbestlik yasakları da 
ayrı ayrı kaldırıldı. 

Verilen kararın ardından göz-
yaşlarına hakim olamayan Brun-
son, büyük sevinç yaşadı.  n İHA
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Genetik hastalıklar teşhis edilecek

Konya’da  hizmet sunan kamu 
hastaneleri arasında bir ilk olan 
Genetik Hastalıklar Tanı Merke-
zi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
bünyesinde açılarak sağlık hizmeti 
sunmaya başladı. Genetik Hastalık-
lar ve Tanı Merkezi’nin açılmasıyla 
birlikte Konya’nın sağlık alanında 
yaşadığı önemli bir problem daha 
çözüme kavuşturulmuş oldu. Gene-
tik Hastalıklar ve Tanı Merkezi’nin 
açılış programına Konya İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, ile 
çok sayıda yönetici ve doktor katıldı.

EK ÜCRET ALMADAN 
HASTALARIMIZA HİZMET SUNACAĞIZ 

Programın açılış konuşmasını 
yapan ve merkez hakkında bilgi ve-
ren Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, “Yazır yerleşkesinde 
yer alan binamızda hizmete giren 
Genetik Hastalıklar ve Tanı Mer-
kezi sayesinde gen kaynaklı birçok 
hastalığın teşhis ve tedavisini artık 
kendi bünyemizde yapabileceğiz. 
Cumhurbaşkanlığımızın hedefinde 
15 olan tanı merkezi sayısı 18’e çık-
ması planlanıyordu. Bizde o hedefe 
dahil olmuş olduk. 

Üst düzey teknolojik cihazlar-
la donatılmış merkezimizde birçok 
hastalığın doğum öncesi ve sonrası 
tanı, tedavi, uygun ilaç seçimi, ilaç 

direncinin tespiti, ilaç yan etkileri 
ve tedavileri, tedavilerin takibi nok-
tasında bütün hastalarımıza hiçbir 
ek ücret almadan hizmet sunaca-
ğız. Merkezimizin kuruluşundan bu 
yana emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 

Yine Cumhurbaşkanlığın 100 
günlük eylem planı içerisinde ger-
çekleştirecek olan obezite mükelle-
fiyet merkezi ve çocuk ergen madde 
bağımlılığı tedavi merkezinde inşal-
lah 1 Kasım itibariyle hastanemiz 
bünyesinde hizmete başlayacaktır” 
dedi.

DAHA KALİTELİ HİZMET SUNMAK 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ 

Sağlık tesislerinde dönüşümün 
Konya’da hızlı bir şekilde yapıldığına 
dikkat çeken Koç, “Cumhurbaşkanı-
mızın talimatları ile başlatılan sağlık-
ta dönüşüm dönemi özellikle ikinci 
ve üçüncü basamak sağlık tesisle-
rinde tamamlanmak üzere. Konya 
ili olarak da bu dönüşümden önemli 
oranda katkı almış bulunuyoruz. Bu 
konuda emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum.  Merkez ve ilçeleri-
mizde son iki yılda 7 hastanemizi 
modern tıbbi cihaz ve mefruşatlar 

ile donatarak halkımıza daha kali-
teli hizmet sunmanın mutluluğunu 
yaşamaktayız. Bu dönemde bizlere 
desteğini esirgemeyen, zorlu süre-
ci kolay atlatmamıza katkı sağlayan 
ve her zaman bizden desteklerini 
esirgemeyen AK Parti Konya Millet-
vekilimiz Dr. Abdullah Ağralı’ya te-
şekkürlerimi sunuyorum. Sağlık te-
sislerinde gelişim dönemine girmiş 
bulunuyoruz. Bu aşamadan sonra 
bizlere düşen verimlilik ve kalite ile 
birlikte hizmet çeşitliliğini artırmak-
tır. Konya İli Kamu Hastanelerinde 
primer sezaryen oranında yüzde 
13’ün altındayız. Bakanlığımızın 
hedefi olan yüzde 15’in altında olan 
illerdeniz. Kadın doğum hastanemiz 
yüzde 10.1’lik premiyer sezaryen 
oranı ile bakanlığımız tarafından 
ödüllendirilmiştir. Milletvekilimiz 
Dr. Leyla Şahin Usta milletvekilimi-
zin destekleri ile ülkemizde ilk olan 
ve ilimizde yürütülen ilk adım ebe 
gebe okulu projemiz ile korkusuz 
doğum, sezaryen oranları azaltmada 
önemli mesafe kat edilmiştir. İlimiz 
bebek dostu hastane ve bebek dostu 
aile hekimliği birim sayısı değerlen-
dirilerek yapılan değerlendirmede 
Konya’mız altın bebek dostu il unva-
nını almıştır” ifadelerini kullandı.
 n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarına ilgi her geçen gün artıyor. Kurslara giden çocuklar Kur’an-ı 
Kerim eğitimi başta olmak üzere değerler eğitimi alıyor. Eğitimler, eğlenceli bir dil ve eğlenceli materyallerle veriliyor

Eğlenirken öğreniyorlar
Diyanet İşleri Başkanlığı’na 

bağlı 4-6 yaş Kur’an kursları-
na ilgi her geçen gün artıyor. İlk 
olarak 2013 yılında uygulamaya 
konulan “4-6 yaş Kur’an Kursla-
rı”nda, milyonlarca çocuğumuz 
yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’le 
tanışıyor; değerler eğitimi alıyor. 
Eğitimler yetişkinlere yönelik 
kurslarla aynı tarihte başladı ve 
27 Mayıs’a kadar devam edecek.

KURSLAR 27 MAYIS’TA
SONA ERECEK 

Küçük yaştaki çocukların  
Kur’an-ı Kerim’le tanıştıran kurs-
lara ilgi her geçen gün artıyor. 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 
4-6 yaş Kur’an kurslarında minik-
lerimiz hem eğleniyor, hem öğre-
niyor. Bu kurslarda binlerce ço-
cuğumuz Kur’an-ı Kerim eğitimi 
başta olmak üzere değerler eği-
timi alıyor. Diyanet’in ilk olarak 
2013 yılında uygulamaya koydu-
ğu “4-6 yaş Kur’an Kursları”nda 
milyonlarca çocuğumuz, yüce 
kitabımızı okumayı öğreniyor. 
Minikler bu kurslarda “Değerler 
Eğitimi” adı altında dini bilgiler 
öğreniyor; saygı, sevgi, merha-
met, paylaşma ve yardımseverlik 
gibi güzel alışkanlıklar kazanıyor. 
Dersler çocukların yaş grubu dik-
kate alınarak gelişim süreçlerine 
uygun etkinliklerle işleniyor. 4-6 

yaş Kur’an kurslarında dersler bu 
yıl yetişkinlere yönelik kurslarla 
aynı dönemde, 25 Eylül tarihinde 
başladı.  Sekizer haftalık dört dö-
nem halinde planlanan eğitimler 
27 Mayıs’ta sona erecek.

KURSLARIMIZA TALEP HER YIL 
ARTARAK DEVAM EDİYOR

Konya İl Müftüsü Ahmet Po-
çanoğlu, çocuklara din eğitimin 
küçük yaşlarda severek verilmesi 
gerektiğini ifade ederek, “  Ger-
çekten 4-6 yaş Kuran Kurslarımız 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
çok önemli hizmetlerinden ve 
gün geçtikçe de altyapı tamam-
landıkça, fiziki imkânlar iyileştiri-
lince materyaller ve buna benzer 
hususular oluşturunca gelişen 
ve gelişmeye müsait bir alan. 

Bizler çocuklarımızın küçük yaş-
ta dini İslam’ı küçük yaşta oyun 
ortamında severek, oynayarak, 
eğlenerek öğrenmelerini. Bunun 
yanında dini yaşamının. Dini bazı 
özelliklerin öğrenmenin erken 
yaşta çok önemli sonuçlar verebi-
leceğini Kuran’ı Kerim’in, surele-
rin ezberlenmesinin gelecek ha-
yatta yaşantısında doğru ve güzel 
sonuçlar vereceğine inanıyoruz. 
Bu sebeple 4-6 yaş arası kuran 
kurslarımız gerçekten Türkiye’de 
müftülüğümüz ve Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın ülkemize yaptı-
ğı hizmetlerin en güzeli. 4-6 yaş 
arası Kuran kurslarına devam 
eden öğrenciler burada dini eği-
timlerin yanında paylaşmayı, sos-
yalleşmeği,  arkadaşlığı güzel or-

tamlarda öğreniyorlar. Konya’da 
bu kurslarda eğitim gören 6 bin 
öğrencimiz var. Kurslarımıza ta-
lep her yıl artarak devam ediyor.  
Buda bizleri memnun ediyor. Sayı 
artarken bizlerde kurslarımızın 
hem fiziki hem de eğitim araç ve 
gereçlerini de daha iyi şartlarda 
hazırlamalıyız. Bizler de bu doğ-
rultuda çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz.  Konya genelinde 4-6 yaş 
Kuran kurslarımızda eğitim gören 
öğrenci sayımız 5 bin 682. Bu bi-
zim için iftihar tablosudur”  dedi. 
DİN EĞİTİMİ KÜÇÜK YAŞLARDAN 

İTİBAREN VERİLMELİ
Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret 

Karabiber 4-6 yaş Kuran Kursla-
rında eğitim gören bin841 oldu-
ğunu ifade ederek, “Göreve geldi-

ğim iki buçuk yıl önce Selçukluda 
4-6 yaş Kuran Kursumuz sadece 
iki sınıf idi. Şuanda Selçuklu ilçe-
mizde 50 kursumuzda 116 öğre-
tici ve 116 sınıfımızda bin841 öğ-
rencimiz eğitim görüyor. Selçuklu 
ilçemizde yaşayan vatandaşları-
mız 4-6 yaş Kuran Kurslarımız ol-
mak üzere diğer kurslarımıza da 
yoğun ilgi gösteriyor. Hedefimiz 
Selçuklu ilçesinde kurslarımızın 
çitası yükseltmek. Kurslarımıza 
olan ilgi bizlerin çalışma azmini 
artırıyor. 4-6 yaş Kuran kursları-
mıza oldukça yoğun bir talep var. 
İstiyoruz ki çocuklarımız bu yaş-
larda doğru dini bilgiyi öğrensin. 
Çünkü karakterleri ona göre olu-
şuyor. Zira çocuklarımıza bizim 
din eğitimi noktasında da küçük 

yaştan itibaren sahip çıkmamız 
gerekiyor, onların yanında yer al-
mamız gerekiyor. 

Davranışlarını, karakterlerini 
geliştirirken bizim hem anne ba-
balar olarak hem de Kur’an kursu 
öğreticileri, imamlar, din görev-
lileri olarak yanlarında yer alma-
mız gerekiyor.  İnşallah burada 
yetişen çocuklarımız, gelecekte 
ülkemiz onlara teslim edilecek. 
Allah herkesten razı olsun. Velile-
rimiz kurslarda verilen eğitim ar-
dından bizlere ve öğreticilerimize 
dualar ediyorlar.  İnşallah Selçuk-
lu Müftülüğü olarak önümüzdeki 
yıllarda 4-6 yaş Kuran Kursu sa-
yılarımızı artıracağız” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Nusret KarabiberAhmet Poçanoğlu

 Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, Meram Eğitim Araştırma Hastanesi Beyhekim Mahallesi’nde bulunan merkezinde hizmete açıldı. 



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 3 Safer 1440 - Rûmî: 29 Eylül 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  11°C   22°C

Karaman               9°C 22°C 

Aksaray                 9°C 24°C

Ankara                 10°C 22°C
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Konya’dan dünyaya yazılım ihraç ediyor
Akınsoft yazılım firması, 154 

kişilik mühendis ekibiyle üret-
tiği Kurumsal Kaynak Planlama 
(ERP), e-ticaret, pazarlama, mu-
hasebe, elektronik faturalandır-
ma, insan kaynakları ve müşteri 
ilişkileri gibi yazılımları Avrupa, 
Afrika, Asya ve Amerika kıtasın-
da pek çok ülkeye ihraç ediyor.

Akınsoft Yönetim Kurulu 
Başkanı Özgür Akın, 23 yıldır bir-
çok sektöre hitap eden yazılımlar 
ürettiklerini söyledi. Şirket gelir-
lerinin büyük kısmının yazılım-
lardan elde edildiğini dile getiren 
Akın, “ERP, e-ticaret, pazarlama, 
muhasebe, elektronik faturalan-
dırma, insan kaynakları, müşteri 
ilişkileri, stok planlaması, dağı-
tım kaynaklarının planlanması, 
tedarik zincirini ve üretim hattını 
kontrol etme ve tekliflendirme 
gibi yazılımlar ihraç ediyoruz” 
dedi. Bayilik ağlarının çok güç-
lü olduğunu belirten Akın, şöyle 
devam etti: “Türkiye’de 81 ilde 
2 binin üzerinde bayimiz var. 4 
kıtada 28 ülkeye 7 dilde üretti-
ğimiz yazılımları ihraç ediyoruz. 
Bunların başında ABD, İngiltere, 
Almanya ve Fransa geliyor. Bura-
larda da bayiliklerimiz var. Yine 
Azerbaycan ile ilişkilerimiz çok 
iyi, sıkı bir ticaretimiz var.” 
TÜRKİYE’DE KRİZ YOK, GELİŞEN 

BİR EKONOMİ VAR
Akın, kısa süre içinde dün-

yanın birçok yerinde bayilik aç-
mayı hedeflediklerini dile geti-
rerek, şunları kaydetti: “Afrika 
ve Uzak Doğu ülkelerine ihraca-
tımız devam ediyor. Ekranlarda 
söylendiği gibi Türkiye’de kriz 
yok, bilakis gelişen bir ekonomi 
var. Biz her geçen gün istihda-
mımızı artırarak çalışma alan-
larımızı geliştiriyoruz. Bunu da 
154 kişilik ekibimizle yapıyoruz. 

Bu gelişim tüm hızıyla sürecek. 
Pazarımız da giderek büyüyor 
ancak bazı ülkelerde dil desteği 
ve uyum problemleri yaşayabili-
yoruz. Bunları da yaptığımız ça-
lışmalarla çözüyoruz. Çok güzel 
gelişmeler var. Yüksek teknoloji 
artık ülkemizde üretiliyor ve be-
nimseniyor. Bu konuda da dünya 
standartlarını yakalamış durum-
dayız. Türkiye’de nasıl 81 ilde 
200’ün üzerinde bayimiz varsa, 
yakın bir zamanda 200 ülkede de 

bu şekilde her tarafta yazılımla-
rımızın kullanılacağı çalışmalar 
yürütüyoruz. İnşallah buna çok 
kısa sürede ulaşacağız.” Dünya 
teknoloji konusunda ilerlerken 
yazılımın bu teknolojinin çe-
kirdeği olduğuna dikkati çeken 
Akın, “Tüm meslekler buna hazır 
olmalı. Çünkü teknolojiyle ken-
dini geliştirmeyen meslekler yok 
olmaya mahkumdur.” değerlen-
dirmesinde bulundu.
n AA

‘Amacımız Konyalıların
hayat kalitesini yükseltmek’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay tara-
fından her hafta farklı bir mahal-
lede gerçekleştirilen Cuma Bu-
luşmaları devam ediyor. Hizmet 
kalitesinin yükseltilmesine ve is-
tişarelerle şehrin gelişimine katkı 
sağlayan buluşmalarının bu haf-
taki adresi Büyük Buğday Pazarı 
Cami oldu. Cuma Namazını bölge 
sakinleriyle birlikte kılan Başkan 
Altay, namazın ardından esnaf ve 
vatandaşlarla bir araya gelerek is-
tişare etti. 

Başkan Altay, “Şehrimizin dört 

bir yanında vatandaşlarımızla bir 
araya gelerek hem hizmetlerimizin 
ortaya çıkardığı sonuçları hem de 
ihtiyaçları bölge sakinleriyle isti-
şare ediyoruz. Hemşehrilerimizin 
cumalarını tebrik ederek dualarını 
alıyoruz. Tek amacımız Konya’nın 
ve Konyalının yaşam kalitesini 
yükseltmek. Buna yönelik gayre-
timiz devam edecek” dedi.  Prog-
rama Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli ile Konya Ticaret 
Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de 
katıldı.
n HABER MERKEZİ

İHH İnsani Yardım Derneğince Gazze için yardım kampanyası başlatıldı. İHH Konya Şubesi’nin öncülüğünde Konya’daki 
STK’lar Gazze’de uygulanan ambargo, abluka ve saldırılara karşı Cuma namazı çıkışı Kapu Camii’nde basın açıklaması yaptı

Gazze insanı yardım bekliyor

Konya İnsan Hak ve Hürriyetle-
ri (İHH) İnsani Yardım Derneği, in-
sanlık dramının yaşandığı Gazze için 
yardım çağrısı yaptı. Kapu Camii’nde 
Cuma namazı sonrasında gerçekleşen 
programa Konya İHH İnsani Yardım 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Op.Dr. Hasan Hüseyin Uysal, Dünya 
Erdemli Sanayici ve İş Adamları Der-
neği (DERSİAD)Konya Şube Başkanı  
Musa Özkan, Konya Müteahhitler Bir-
liği (KOMÜT) Başkanı Şaban Topal  ile 
STK temsilcileri ile çok sayıda vatan-
daşlar katıldı.

 GAZZE AMBORGO VE ABLUKA 
ALTINDA NEFES ALMAYA ÇALIŞIYOR 

İsrail’in hukuksuz ve insanlık dışı 
uygulamalarını kınamak ve Gazze için 
yardım çağrısında bulunmak amacıy-
la açıklama yapan Konya İHH İnsani 
Yardım Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Op.Dr. Hasan Hüseyin Uysal, 
Gazze’nin insani yardım beklediğine 
vurgu yaptı. Uysal, “2 milyon nüfusu 
ile yüzölçümüne göre dünyanın en 

yoğun şehirlerinden biri olan Gazze, 
yıllardır ambargo ve abluka altında 
nefes almaya ve yaşamaya çalışıyor. 
Mısır ve işgalci İsrail rejiminin sınır 
kapılarını kapalı tutarak bölgeyi ade-
ta bir açık hava hapishanesine çevir-
meleri, Gazze’de hayatı durdurma 
noktasına getirdi. Gazze Şeridi’ne 
uygulanan kara, hava ve deniz ablu-
kası 12. yılında artarak devam ediyor. 
Bu abluka Gazze Şeridi’nde yaşayan 
2 milyon Filistinliyi hedef almış du-
rumda. Abluka, 2006’dan bu yana 
arkasında 4 bin 631’den fazla şehit 
ve 21 bin 426 yaralı bıraktı. Bu saldı-
rılar ve işgal planları sebebiyle toplam 
yerleşim birimlerinin yüzde 77’sine 
denk gelen 292 bin 502 ev yıkıldı 
veya zarar gördü. Gazze’de ambar-
go, abluka ve saldırılara bağlı olarak 
yaşanan sosyal çöküntü, hayatın her 
alanında hissedilmektedir. Ekonomik 
sıkıntılar, altyapı sorunları ve yaşanan 
kısıtlamalar, özellikle sağlık ve eğitim 
sektörlerinde çok önemli problem-

ler ortaya çıkarmaktadır. Gazzelilerin 
içinde bulunduğu ve en acil şekilde 
çözülmesi gereken sorunlar her geçen 
gün ağırlaşmaktadır. Şehirde temiz 
içme suyu problemi büyük boyuta 
ulaşmış durumda. Gazze’de su kirli-
liği yüzde 95 seviyelerine ulaşmıştır. 
Çocukların yüzde 40’ı yetersiz beslen-
meye bağlı sağlık sorunları yaşamak-
ta. Abluka nedeniyle düzenli yardım 
alamayan muhtaç durumdaki 17 bin 
yetim çocuk büyük mağduriyetler ya-
şamaktadır. Gazze’nin sosyal ve eko-
nomik kurumlarının işleyebilmesi için 
gerekli olan özellikle enerji, yakıt, ilaç 
ve gıda malzemesi gibi birçok ürünün 
abluka nedeniyle bölgeye alınmama-
sı sonucu Gazze’deki insani kriz her 
geçen gün derinleşmektedir. Zaten 
bölgedeki kötü olan insani durum, 
2018’in ilk aylarından itibaren daha 
da kritikleşmiştir. İsrail ablukası se-
bebiyle Gazze’de hayatın çeşitli alan-
larında tam bir çöküş yaşanmaktadır. 
Ekonomik ve sosyal krizlerin başlıca 

sebeplerinden biri olan elektrik yoklu-
ğu, Gazze’de son yıllarda görülen en 
temel sorunlardan biridir” dedi.

GAZZE YARDIMLARA 
İHTİYAÇ DUYUYOR 

Gazze’de abluka altında zor şart-
lar altında yaşamını sürdüren insan-
lar olduğuna dikkat çeken Uysal, “ 
Abluka altında zor şartlarda yaşam-
larını sürdürmeye çalışan insanlar, 

dışarıdan gelecek yardımlara ihtiyaç 
duyuyor. İlaç, tıbbi malzeme, içme 
suyu ve mazot gibi ihtiyaçların kar-
şılanabilmesi için dışarıdan yapılacak 
nakdi yardımlar çok önem arz ediyor. 
Gazze’de sağlık alanında yaşanan so-
runlar da Gazze’yi yaşaması zor bir 
haline getiriyor. Şu anda Gazze’de ilaç 
açığı yüzde 45, tek kullanımlık tıbbi 
malzeme açığı yüzde 26, bozuk cihaz 
sayısı ise 350’dir. Kanser hasta sayısı 
17 bin 530 olurken yeterli ilaç bulu-
namadığından birçoğuna müdahale 
edilememektedir. Birçok tıbbi malze-
meye ulaşılamadığı için 4 bin civarın-
da ameliyat ileriki tarihlere ertelenmiş 
ama ne zaman yapılacağına dair bilgi 
yoktur” ifadelerini kullandı. 

FİLİSTİN VE GAZZE SEVDALILARI 
OLARAK HAKİKATLERİ HAYKIRMAYA 

DEVAM EDECEĞİZ
Şimdiye kadar olduğu gibi bun-

dan sonra da Gazze dostlarıyla birlikte 
Siyonist İsrail’in bu hukuksuz uygu-
lamalarına karşı çıkacaklarını ifade 

eden Uysal , “Bugün burada ve tüm 
Türkiye’de Gazze dostlarıyla birlikte 
Siyonist İsrail’in bu hukuksuz uygula-
malarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin 
ve Gazze sevdalıları olarak hakikatleri 
haykırmaya devam edeceğiz. Her ge-
çen gün Filistin’deki zulmünü artıran 
İsrail’e karşı bizler de mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Acilen bütün İslam ül-
keleri Gazze’yi gündemlerine almalı 
ve bölgede ablukanın kalkması ve 
insani yardımın girişine izin verilmesi 
noktasında çaba sarf etmelidir. Ülke-
miz bu konuda öncülük etmelidir. Ne-
cip milletimizin, yıllardır olduğu gibi 
Gazzelilere olan desteği her anlamda 
sürmeli ve yardımlar artırılmalıdır. 
Son olarak Türkiye’yi, uluslararası 
mekanizmaları ve herkesi harekete 
geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz 
adımları ve işgali durdurmaya ve tüm 
Gazzeli kardeşlerimize yardıma çağı-
rıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuru-
lur ” diye konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 Hasan Hüseyin Uysal
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Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, esnafların teknoloji kullanımı konusunda 
bilinçlendirilmesi ve e-ticaret ile e-ihracata uyumunun gerekli olduğunu söyledi

‘Esnaflar e-ticaret’e 
uyumlu hale gelmeli’

Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sa-
natkârlar Genel Müdürlüğü ile PTT 
A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen, esnaf 
ve sanatkârların yoğun ilgi göster-
diği e-ticaret eğitimlerinin beşincisi 
11Ekim’de Konya’da gerçekleşti-
rildi.Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen programa Esnaf ve 
Sanatkârlar Genel Müdürü Necmet-
tin Erkan’ın yanı sıra il genelindeki 
esnaf ve sanatkârlar meslek kuru-
luşları temsilcileri ile esnaf ve sa-
natkârlar katıldı. Esnaflarımızın ve 
küçük işletmelerimizin elektronik 
ticaretten aldıkları payın arttırılma-
sına katkı sağlamak için düzenle-
nen eğitim programının açılışın-
da konuşma yapan Genel Müdür 
Necmettin Erkan; Ticaret Bakanlığı 
olarak esnaf ve küçük işletmelerin 
e-ticaret kapasitelerini artırmaya 
verilen önemi vurgulayarak, hızla 
gelişen bu alanda esnafımızın da yer 
almasının artık bir zorunluluk haline 
geldiğini ifade etti. Erkan, esnafların 
teknoloji kullanımı konusunda bi-
linçlendirilmesi ve e-ticaret ile e-ih-
racata uyumunun gerekli olduğunu 
belirterek, PTT A.Ş. ile gerçekleştiri-
len işbirliğinin önümüzdeki dönem-
de getireceği faydaların önemini 
vurguladı.

Teknoloji sayesinde oluşan bu 
yeni pazar imkânının girişimci birey-
lere ve kısıtlı imkânlara sahip küçük 
işletmelere önemli fırsatlar sundu-
ğunu ve küresel düzeyde iş yapabil-
me fırsatı yarattığını ifade eden Ge-
nel Müdür Erkan; Ticaret Bakanlığı 
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdür-
lüğü ile PTT A.Ş. işbirliğiyle sürdü-
rülen Projenin 10 yıllık bir dönemi 
kapsayan uzun soluklu bir çalışma 
olduğunu ve 2023 ihracat hedefle-
rine ulaşılmasında esnafında üstüne 
düşen rolü almasına büyük katkı 
sağlayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmasında bu alanındaki 
girişimci sayısının azlığı ve henüz 
gelişim aşamasında olması nedeniy-
le barındırdığı avantajlara da deği-
nerek günümüzde gelişen teknoloji 
ile birlikte müşteri beklentilerinin ve 
pazar alışkanlıklarının da farklılaş-
tığını belirten Genel Müdür Erkan 
e- ticaretin yarattığı değişimler ve 
fırsatların ülkemiz ekonomisinde 
önemli bir paya sahip olan esnaf 
işletmelerinin rekabette başarı elde 
etmeleri açısından önemli bir fırsat 
olduğunu, esnaflarımızın bu büyük 
fırsattan yaralanabilmeleri için tek-
noloji kullanımı konusunda bilinç-
lendirilmesi ve e-ticaret ile e-ihra-
cata yönlendirilmesini sağlayacak 
destek mekanizmalarıyla güçlendi-
rilmesinin önemini ifade etti.

Konuşmasının devamında e-ti-

carete ilişkin bazı rakamlara da yer 
veren Necmettin Erkan; 2016 yı-
lındaki e-ticaret hacminin yaklaşık 
olarak 31 milyar TL olduğunu ve bu 
rakamın 17,5 milyar TL’sini doğru-
dan esnafların faaliyette bulunduğu 
perakende sektörlerin oluşturduğu-
nu ifade ederek giderek artmakta 
olan potansiyele değindi.

Ayrıca Erkan, sınırları aşarak 
uluslararası ticarette de etkili olma-
ya başlayan e-ticaretin günümüz 
teknolojisinde, ürünleri yurtiçi ve 
yurt dışındaki müşterilere sunma-
nın en kolay ve ekonomik yolu oldu-
ğunu,yedi gün yirmi dört saat kesin-
tisiz satış yapılabileceğini ifade etti. 

Protokol konuşmalarının ardın-
dan; ihracat,e-ticaret ve e-ihracat 
süreçleri ile PTT A.Ş.’nin e-ticaret 
platformu epttavm.com hakkında 
esnaf ve sanatkârlara önemli bilgiler 
verildi.  

Esnaf ve sanatkârların epttavm.

com pazar yerine ücretsiz üye ola-
bileceği, bir yıl boyunca elektronik 
ürünlerde yüzde 5, diğer ürünlerde 
yüzde 8 gibi rekabetçi komisyon 
oranları ile çalışma imkânı, “Onaylı 
Esnaf” ikonu desteği, 100 TL ve üze-
ri 5 kilograma kadar ücretsiz kargo 
desteği, ek ücret bedeli olmadan ka-
pıda ödeme yöntemi ile satış imkânı,  
tüm ürünlerde sigortalı gönderim ve 
kontrollü teslimat imkânı, ücretsiz 
kargo paketi desteği ve daha pek 
çok avantaj sağlanacağı ifade edil-
di. Yine ePTTavm.com sayesinde 
gümrükleme ve ihracatla ilgili tüm 
işlemler PTT tarafından halledilerek 
hiç bir ek işlem ve maliyete katlan-
madan anlaşmalı 22 ülkeye esnafla-
rın PTT güvencesi ile ihracat yapabi-
lecekleri anlatıldı.  Programda ayrıca 
esnaf ve sanatkârlara özel avantajlar 
sağlayan PTT Esnaf Kart’ın da tanı-
tımı yapıldı.
n SAMİ KAYALAR

Ramada’dan topyekun
mücadeleye destek

Şehrin nabzına yön veren, iş 
dünyasının kalbinin odak noktası 
Ramada Plaza ByWyndhamKon-
ya,yine öncülüklerine devam edi-
yor. 

Ramada Plaza ByWyndham 
Konya Satış ve Pazarlama Müdü-
rü Serdar Üste; 

‘İş dünyası örgütlerinin tem-
silcileri, Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak’ın öncülüğünde 
başlatılan “Enflasyonla Topye-
kün Mücadele Programına bizde 
tam destek veriyoruz. Enflasyon-
la mücadele seferberliğine des-
tek olmak ve enflasyonu aşağıya 
çekmek amacıyla otel bünyemiz-
deki hizmetlerimizde , konak-
lama, toplantı ve organizasyon 
satışlarında gereken indirimi ya-
pacağız. Enflasyonla etkin müca-

delede makro tedbirlerin başarılı 
olması için tüm ekonomi paydaş-
larının iş birliği içerisinde, yapı-
cı bir yaklaşımla ve ortak akılla 
hareket etmesi gerekiyor.Bu 
şekilde sağlanacak istikrar, bizi 
uzun vadede başarıya taşıyacak-
tır.Ramada Plaza ByWyndham 
Konya olarak,ülkemizin yaşadığı 
sorunlarda çözümün bir parçası 
olmayı sorumluluğumuz olarak 
görüyoruz. Bu yaklaşımın hem 
makro hem mikroekonomik gös-
tergelere olumlu yansımalarını 
en kısa sürede görmeyi temenni 
ediyoruz. Geçmişte defalarca ba-
şardığımız gibi, yaşanan sıkıntı-
ları birlik ve beraberlik anlayışı 
içinde hareket ederek yine geride 
bırakacağımıza yürekten inanı-
yoruz” dedi. n HABER MERKEZİ

‘Elektrik tüketim bedellerini hafifletelim!’
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, elekt-
rik tüketim bedellerini hafifletecek 
3 önemli kanun teklifini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ne 
sundu. “Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 
ile Elektrik Enerjisi Fonu Payı alın-
masını öngören 3096 ve 3291 sa-
yılı kanunların ilgili hükümlerinin 
yürürlükten kaldırılmasını, “Elekt-
rik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile 
kayıp/kaçak ve sayaç okuma mali-
yetinin alınmamasını, ve  “Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu Gelirle-
ri Kanununda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Teklifi” ile TRT 
payının kaldırılmasını istedi. 

17 YILDIR SÜRÜYOR!
MHP Genel Başkan Yardım-

cısı ve Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, ekonomik sıkıntıların ya-
şandığı bugünlerde, vatandaşların 
elektrik bedellerini hafifletecek 
önemli 3 kanun teklifi verdi. Ka-
laycı, bu tekliflerden biri olan ve 
Elektrik bedelinden Enerji Fonu 
alınmamasını öngören“Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi” ile elektrik tü-
ketim bedellerinde enerji fonunun 

oranının yüzde 1 olduğunu ancak 
yüzde 18 KDV’nin de eklendiğinde 
bu bedelin elektrik tüketim bede-
linin yüzde 1,18’i olarak faturaya 
yansıdığını hatırlattı. 17 yıldır bu 
uygulamanın devam ettiğini belir-
ten Kalaycı, bu payın yeni bir vergi 
niteliğine dönüştüğünü söyledi. Bu 
payın kaldırılması gerektiğini savu-
nan Kalaycı, “Bu Kanun teklifi ile 
Elektrik Enerjisi Fonu Payı alınma-
sını öngören 3096 ve 3291 sayılı 

kanunların ilgili hükümlerinin yü-
rürlükten kaldırılması öngörülmek-
te ve böylelikle abonelerin elektrik 
enerjisi tüketim bedeli yükünün de 
hafifletilmesi amaçlanmaktadır” 
dedi. 
HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞINA AYKIRI

Kalaycı Elektrik kayıp ve kaçak 
bedeli ile sayaç okuma maliyetinin 
tüketiciye yansıtılmamasını öngö-
ren “Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi” ile de elektrik faturalarının 
ciddi bir külfet oluşturduğunu dile 
getirdi. “Tüketici elektrik tüketim 
bedelinin yanısıra, dağıtım bedeli, 
iletim bedeli, kayıp/kaçak bede-
li, perakende satış hizmet bedeli, 
sayaç okuma bedeli, enerji fonu, 
TRT payı, elektrik tüketim vergisi 
ve KDV ödemektedir” diyen Ka-
laycı, kayıp-kaçak bedeli ve sayaç 
okuma bedelinin elektrik fatu-
ralarına yansıtılmasının hukuka 

uygun olmadığına yönelik birçok 
yargı kararı bulunduğunu hatır-
lattı. “Kayıp kaçağın oluşmasında 
hiçbir sorumluluğu bulunmayan 
tüketicilerin kayıp kaçağın bede-
lini ödemek durumunda bırakıl-
ması “hak ve hakkaniyet” ilkesiyle 
bağdaşmaz.  Tüketicilerin, dağı-
tım sisteminin kayıp ve kaçağına 
muhatap kılınması, Anayasa’nın 
“hukuk devleti”, “sosyal devlet”, 
“adalet” ve “eşitlik” ilkelerine ve 

evrensel tüketici haklarına aykırı-
dır” “ ifadelerini kullanan Kalaycı, 
verdiği kanun teklifi ile elektrik 
kullanımında abonelerden teknik 
ve teknik olmayan kayıpların (ka-
yıp/kaçak) maliyeti ile sayaç oku-
ma maliyetinin alınmaması öngö-
rüldüğünü ve böylelikle elektrik 
faturalarında önemli tutarda bir 
azalma sağlanması amaçlandığını 
söyledi. 

TRT PAYI KALDIRILMALI! 
Kalaycı, Elektrik bedelinden 

TRT payı alınmamasını öngören 
“Türkiye Radyo-Televizyon Kuru-
mu Gelirleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile 
de elektrik fatura yükünün azaltıla-
bileceğini söyledi.  “TRT payı yüzde 
2 oranında olmakla birlikte, yüzde 
18 oranında KDV’ne tabi tutuldu-
ğundan, elektrik enerji bedelinin 
yüzde 2,36’sı olarak faturaya yan-
sımaktadır. Elektrik abonelerinden 
TRT payı alınmasının hiçbir haklı 
gerekçesi yoktur” diyen Kalaycı, 
3093 sayılı Kanunun TRT Payı alın-
masını öngören ilgili hükümlerinin 
yürürlükten kaldırılmasını ve  böy-
lelikle tüketicilerin elektrik tüketim 
bedeli yükünün de hafifletilmesi-
nin sağlanmasını istedi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Mustafa Kalaycı

Necmettin Erkan

Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü ile PTT A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen,
esnaf ve sanatkârların yoğun ilgi gösterdiği e-ticaret eğitimlerinin beşincisi Konya’da yapıldı.
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‘Ülkemizin istikrarı hepimizin ortak sorunu’
Özselek: “Ülke ekonomi-

mizin düzenli ve istikrarlı ol-
ması bütün hepimizin ortak 
sorumluluğudur” 

Konya Serbest Muhase-
beci Mali Müşavirler Odası 
(SMMMO) Başkanı Seyit Fa-
ruk Özselek, Enflasyonla Top-
yekûn Mücadele Programına 
destek verdiklerini açıkladı. 

Konya SMMMO Başkanı 
Seyit Faruk Özselek, mesajın-
da ülke ekonomisine en büyük 
zararı enflasyonun vereceğini 
ifade ederek, “Bildiğiniz üzere 
Ülke olarak kritik bir süreçten 
geçiyoruz. Bugünleri atlatmak 
için her zamankinden daha 
çok birlik ve beraberliğe ihti-
yacımız var. Bu alanların en 
başında enflasyonla mücadele 
gelmektedir. Bilinmektedir ki 

enflasyon ekonomimizin en 
büyük düşmanıdır. Enflasyon 
ülke ekonomimizin büyümesi-
ni engelleyen en büyük etken-
lerden birisidir. Geçmişte de 
enflasyonun bu etkileri görül-
müştür. Bulunduğumuz eko-
nomik koşulları kendi içimizde 
de muhasebesini yapmamız 
gerekmektedir. Bildiğiniz üze-
re son açıklanan enflasyon 
verisi maalesef son 15 yılın 
en kötü verisi olarak kayda 
geçmiştir. Bunun yanında 
ÜFE (Üretici Fiyatları Endeksi) 
enflasyonu bunun önümüz-
deki aylarda artacağının da 
göstergesidir. Ülkemizin artık 
tüketim ekonomisini bir an 
önce terk ederek, toplumun 
her kademesinde uygulanmak 
üzere üretim ekonomisini 

desteklemesi gerekmektedir. 
Ülke ekonomimizin düzenli ve 
istikrarlı olması bütün hepi-
mizin ortak sorumluluğudur. 
Geçtiğimiz gün Hazine ve Ma-
liye Bakanı Berat Albayrak ta-
rafından açıklanan Enflasyonla 
Topyekün Mücadele Programı 
çok yerinde bir karar olduğu 
düşüncesindeyiz. Bizler de 
oda olarak bu mücadeleyi des-
teklemekteyiz. Bu mücadele-
ye tüm meslektaşlarımız aynı 
şekilde destek verecekleri dü-
şüncesindeyiz. Ülke olarak bir-
lik ve beraberlik içinde hareket 
ederek enflasyon sorunu ile 
başa çıkılabileceğine inanıyo-
ruz” diyerek Enflasyonla Top-
yekün Mücadele Programına 
destek verdiklerini kaydetti.
n İHA

TÜBİTAK Üniversite Öğrenci-
leri Proje Yarışması Konya Bölge 
Sergisi Ödül Töreni Necmettin Er-
bakan Üniversitesi (NEÜ) Prof. Dr. 
Erol Güngör Konferans Salonunda 
gerçekleşti.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Emin Aydın, Konya 
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
Gürsoy, idareciler ve öğrencilerin 
katıldığı törende konuşma yapan 
TÜBİTAK Bölge Koordinatörü ve 
NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meh-
met Akif Erişmiş, “Başarılı olun-
duğunda ödül alınıyor, fotoğraflar 
çekiliyor, daha iyi yerlerde proje-
nizi sunma imkanı buluyorsunuz. 
Bunlar çok güzel ama başarısız ol-
duğunuz zaman da çok istediğiniz, 
arzuladığınız, zaman verdiğiniz bir 
konuda başarısız olmanın ne de-
mek olduğunu tecrübe ediyorsu-
nuz ve bu tecrübe de çok önemli. 
Bir sonraki projelerde biraz daha 
ciddi ve biraz daha dikkatli olarak 
daha güzel projeler ortaya çıkara-
caksınız demektir. Bu bakımdan 

başarısızlıkla başarıyı ben aynı se-
viyede görüyorum ve hepinizi teb-
rik ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Konuşmanın ardından yarış-
mada dereceye girenlere başarı 
belgeleri verildi. Tören, fotoğraf 
çekiminin ardından sona erdi. 

Üniversite Öğrencileri Proje 
Yarışması Konya Bölge Finalistle-
ri: “Sosyal Girişimcilik alanında; 

Burak Yılmaz, Selin Erişkin, Esra 
Hilal Yuvacı, Tekno Girişimcilik 
alanında; Ahmet Okudan, Mer-
ve Özpolat, Ayşegül Cengiz, Ber-
fin Eroğlu, Mert Mehmet Altay, 
Bayram Doğdu, Temel Sektörler 
alanında; Nuriye Yapıcı, Ürün Ge-
liştirme alanında; Ahmet Aycan 
Gençkal, Seçil Çapar, Betül Işık, 
Sena Baydo, Kübra Atalay, Semra 

Nur Özkaya, Mustafa Büyükhar-
man, Fadime Ceren Pekgöz, Bay-
ram Doğdu, Mert Mehmet Altay, 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri ala-
nında; Süleyman Hanlı, Muham-
met Rojhat Kara, Enerji alanında; 
Candaş Yurdakul, Makine İmalatı 
ve Otomotiv alanında; Murat Gü-
müş, Volkan Dağ.
n HABER MERKEZİ

Erciyes Üniversitesi öğrencileri
Akşehir’de proje çalışması yaptı

Celalettin Karatay öğrencileri
ücretsiz mama dağıttı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya, ruhunda hep bir değişim olan 
ve değiştiren bir şehir. Bu bağlamda da gençlik, bizler için çok kıymetli ve önemli” dedi

‘Konya, ruhunda
değişim olan şehir’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti 
Konya İl, Karatay, Meram ve Selçuk-
lu İlçe Gençlik Kollarındaki gençlerle 
buluştu. Büyükşehir Belediyesi Kılı-
çarslan Gençlik Merkezi’nde düzen-
lenen programda Konya’daki genç-
lik çalışmaları, gençlerin sorunları ve 
taleplerinin konuşulurken gençlere 
yönelik projeler de istişare edildi. 
KONYA RUHUNDA DEĞİŞİM OLAN VE 

DEĞİŞTİREN BİR ŞEHİRDİR 
Konya’nın genç nüfus oranının 

çok yüksek olduğu belirten Başkan 
Altay, “Konya aslında kadim bir baş-
kent ama genç bir şehir. Çünkü yüz-
binlerce gencin ve yüz binin üzerin-
de üniversite öğrencisinin yaşadığı 
bir şehirdeyiz. Konya, ruhunda hep 
bir değişim olan ve değiştiren bir şe-
hir. Bu bağlamda da gençlik, bizler 
için çok kıymetli ve önemli. Gençlik 
faaliyetlerinde parti teşkilatlarımızın 
önemi de bu anlamda kıymetli. Bu-
rası bir okul ve bu okulda yetişecek 
gençlerimiz de inşallah gelecekte 
ülkemize çok önemli hizmetlerde 
bulunacaklar. Bizler bir dava bilinci 
ile hareket ederek hizmet ettiğimi-
zin farkındayız ve bu ruhla yaşıyo-
ruz. Sizlerin de bu yaşta bu bilinçte 
olmanız bizim için çok kıymetli. 
İnşallah buradan edindiğiniz tecrü-
beler de ülkemizin geleceğinde çok 
önemli kazanımlar olacaktır” ifade-
lerini kullandı. 

BİRLİKTE HAREKET EDERSEK 
Bugüne kadar olduğu gibi bun-

dan sonra da gençlerin her türlü 
talep ve görüşlerine açık olduklarını 
kaydeden Altay, yöneticiler olarak 
kendilerine düşenin gençlerle istişa-
re ederek doğru işleri yapmak oldu-
ğunun altını çizdi. Başkan Altay, “Bir 
döneminizde bir nesil gelip geçiyor. 

Eğer temas edebilir ve onunla aynı 
duyguyu paylaşabilirseniz bir katkı-
nız oluyor. Başladığımız günden bu 
yana 10 yıl geçmek üzere. Yaptık-
larımız zihinlerde kalıyor ama ya-
pamadığımız daha bir dünya iş var. 
Onun için birlikte olur ve birlikte ha-
reket edebilirsek önemli kazanımlar 
elde edebiliriz” dedi. 

BAŞKANIMIZ ŞEHRİMİZE GENÇ 
SİYASİ BİR RUH KAZANDIRDI 

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları 
Başkanı Ahmet Murat Koru da ülke 
ve şehir olarak yoğun bir sürece gir-
diklerini, bu süreçte gençlere büyük 
bir sorumluluk düştüğünü kayde-
derek, “Yüz yüze daha çok entegre 
bir şekilde çalışması gereken ve her 
seçimde olduğu gibi önümüzdeki 
seçimde de toplumun nabzını tuta-
cak genç kadrolar ve bu kadroların 
ana beyinlerisiniz. Selçuklu Belediye 

Başkanlığı döneminden itibaren ha-
kikaten gençlik çalışmalarına, genç 
siyasetçilere ve bürokratlara verdiği 
önem ile ehemmiyetinin yanı sıra 
şehrimize kazandırdığı genç siyasi 
ruhu çok net bir şekilde hissedebil-
diğimiz bir başkanımız var. Verdiği 
desteklerden dolayı başkanımıza 
çok teşekkür ediyoruz” diye konuş-
tu.
n HABER MERKEZİ

Erciyes Üniversitesi Mimar-
lık Fakültesi, Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü 2. Sınıf öğ-
rencileri Şehircilik Projesi III 
dersi kapsamında proje çalış-
maları için Konya’nın Akşehir 
ilçesini ziyaret etti. 

Akşehir’de çeşitli temaslar-
da bulunan öğrenciler fiziksel 
yapı, ekonomik ve demografik 
yapı, toplumsal yapı, kültürel 
zenginlikler konularında bilgi 
edindi. Ulaşım ağı, jeolojik yapı, 
idari sınırlar, sit alanları, sokak 
sağlıklaştırma projeleri, hali-
hazır harita ile tamamlanan ve 
devam eden planlama süreçleri 
ile ilgili Akşehir Belediyesinde 
bulunan verileri proje çalışma-
larında kullanmak üzere temin 
etti. Proje çalışmalarında kul-

lanmak üzere şehrimiz ile ilgili 
veri analizi yapan ekip, sonra-
sında arazi çalışmasına devam 
etti. Çalışmalar kapsamında 
Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya’yı da ziyaret eden ekip 
Akşehir Belediyesi Sokak Sağ-
lıklaştırma Projesi ve diğer ko-
nularda da Başkan Akkaya’dan 
bilgiler aldı. 

Üniversite öğrencilerinin 
proje çalışması kapsamında 
Akşehir’i seçmiş olmalarından 
dolayı mutluluk duyduklarına 
değinen Akşehir Belediye Baş-
kanı Salih Akkaya, Akşehir’in 
tarihi eserleri ve kültürel yapı-
sıyla Anadolu’nun eşsiz şehirle-
rinden biri olduğunu söyleyerek 
öğrencilere eğitim hayatlarında 
başarılar diledi. n İHA

Celalettin Karatay Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi öğ-
rencileri, sokak hayvanlarına 
şiddete dikkat çekmek ve bes-
lenmelerini sağlamak için halka 
ücretsiz kedi ve köpek maması 
dağıttı.

Celalettin Karatay Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileri sosyal sorumluluk 
projesi çerçevesinde sokak hay-
vanlarına yönelik şiddete dik-
kat çekmek ve beslenmelerini 
sağlamak için okul çevresinde 
beslenme istasyonları oluştu-
rarak hem kendileri hayvanları 
besledi hem de halka ücretsiz 
mama dağıttı. Celalettin Kara-
tay Mesleki ve teknik Anadolu 
Lisesi öğretmeni proje koordi-
natörü Gürbüz Tekin, öğrencile-
re duyarlılığından dolayı teşek-
kür ederek, “Hiç sokağında kedi 
ya da köpeğe mama vermemiş, 

dikkatini çekmemiş insanlara 
ulaşmak istiyoruz. Onlara ücret-
siz mama dağıtarak kapılarında 
ki kedi ve köpeklere mama ver-
meleri için onları teşvik ediyo-
ruz” dedi.

Öğrencilerden Emine Ay-
dın da okul çevresindeki sokak 
hayvanları için kedi ve köpek 
maması dağıttıklarını, okul çev-
resine beslenme istasyonları 
oluşturduklarını söyledi. Bir far-
kındalık ortaya koymayı amaçla-
dıklarını söyleyen Aydın, “Ama-
cımız halkta bilinç uyandırmak. 
Onlar, bir kedi, bir köpek besle-
yip bunun mutluluk hissiyatına 
vardıklarında daha iyi hissettik-
lerinde eminiz ki biz olmadan 
da kedi ve köpek besleyecekler. 
Amacımız tamamen insanlarda 
farkındalık yaratmak” diye ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ

Üniversite öğrencileri proje yarışması finalistleri belli oldu



Aksaray’da, polis memurları-
nın taşındığı hafif ticari araç, ciple 
çarpıştıktan sonra tarlaya devrildi. 
Kazada 4’ü polis 5 kişi yaralan-
dı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, 
Cumhuriyet Mahallesi 128’inci 
Cadde’deki kavşakta meydana 
geldi. Aksaray İl Emniyet Müdür-
lüğü’nde görevli polis memuru 
Fatih Polatlı (35) yönetimindeki 
68 BE 172 plakalı hafif ticari araç, 
Neslihan Ay’ın (34) kullandığı 07 
FU 312 plakalı ciple çarpıştıktan 
sonra tarlaya devrildi. Kazada sü-

rücüler Neslihan Ay ve polis me-
muru Fatih Polatlı ile araçta bu-
lunan mesai arkadaşları Cumalı 
Demirel (33), Oktay Öztürk (45), 
Uğur Songurcuk (31) yaralandı. 
Yaralılar, kazayı görenlerin ihba-
rıyla gelen sağlık görevlilerince 
ambulanslarla Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Tedaviye alınan 4’ü polis 5 yaralı-
nın sağlık durumunun iyi olduğu 
belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. 
n DHA

Karaman’da yoldan çıkan 
TIR’ın devrilmesini ağaçlar ön-
ledi. Kaza, saat 23.00 sıralarında 
Karaman-Konya Karayolunun 10. 
kilometresinde meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, Konya’dan 
aldığı çimentoyu Karaman’a ge-
tirmekte olan Hasan Karaca (31), 
yönetimindeki 70 BG 285 plaka-
lı TIR, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 

yoldan çıktı. Hızla şarampole ine-
rek yan yatan TIR’ın devrilme-
sini ise yol kenarındaki ağaçlar 
önledi. Kazada sürücüye hiç bir 
şey olmazken, TIR’ın dorsesinde 
bulunan çimento torbaları etrafa 
saçıldı. Yan yatan TIR yapılan ça-
lışma sonucu olay yerinden kaldı-
rılırken, kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA
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At kesildiği şüphesi tedirgin etti
Beyşehir’de at kesildiği şüp-

hesi tedirginliğe sebep oldu. İlçe-
de çöp koyteynerinin içerisine bir 
otomobilden atıldığı ileri sürülen 
derisi yüzülmüş büyükbaş hayvan 
kafa kemiklerinin ise at değil, sığır 
başı olduğu ortaya çıktı. 

Olay, Yeni Mahalle Ravza Ca-
mii arkasındaki Termiye Çayı ya-
nında meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, çay yanında bulunan bir 
çöp konteyneri içerisine yol üze-
rinde duran bir otomobilden derisi 
yüzülerek eti alınmış çok sayıda 
at kafası atıldığı ihbarı yapılması 
üzerine Beyşehir Belediyesi Zabı-
tası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri harekete geçti. Vatandaş-
lar tarafından yol üzerine kontrol 
için devrilen konteyner içerisinden 
7 adet derisi yüzülüp eti alınmış 

büyükbaş hayvan kafası ve çene 
kemikleri çıktı. Yol üzerinde topla-
nan ve çevrede oturan vatandaşlar 
ilçede at eti kesimi yapıldığından 
şüphe duyarak tedirgin oldu. Bele-
diye zabıta görevlileri kafa kemik-

lerinden inceleme için alırken, yol 
üzerinde toplanan vatandaşlar ise 
derisi ve eti yüzülmüş kafa kemik-
lerinin fotoğraflarını çekti, cep te-
lefonlarıyla görüntülerini kaydetti 
ve sosyal medyada konuyla ilgili 

paylaşımlar yaptı. 
AT DEĞİL SIĞIR KAFASI ÇIKTI 
Beyşehir İlçe Emniyet Müdür-

lüğü ekipleri, hayvan kafalarının at 
kafası olup olmadığının belirlene-
bilmesi için İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğüne haber verdi. Adre-
se tespit edilmesi için veteriner 
hekimler sevk edildi. Veterinerler 
gelmeden önce kasap olduğunu 
belirten ve kafaları inceleyen bir 
kişi, bunların at değil sığır başı ol-

duğunu öne sürdü. İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğünden gelen ve-
teriner hekimler de yaptığı incele-
mede kafaların ata ait olmadığını, 
sığır başı olduğunu tespit ederek 
durumu tutanak tanzim ederek 
resmi kayıt altına aldı. 

Veteriner hekimler, hayvan 
kafalarının kaçak kesim olmasın-
dan kaynaklı olarak çöp konteyne-
rine atılmış olabileceği ihtimalini 
değerlendirdiklerini belirtti. Hay-
van kafalarının sığır başı olduğu-
nun belirlenmesi üzerine polis 
ekipleri, kafaların yeni bir ihbara 
konu olmaması için belediye ekip-
lerine haber verdi. Belediye temiz-
lik işleri müdürlüğü ekipleri, hay-
van kafalarını çöp toplama aracına 
atarak yolu ve çöp konteynerini 
temizledi.  n İHA

Kardeşi Orhan Atılgan’ı 7 kurşunla öldüren Osman Atılgan mahkemede verdiği ifadede, 
“Kardeşim bizi sürekli tehdit ediyordu. Annemle tartışırken küfür ettiği için onu vurdum” dedi

Kardeşini, annesine 
küfrettiği için öldürmüş

Mama hırsızları tutuklandı

Kadınhanı’nda kardeşi Orhan 
Atılgan’ı (35) tabancayla 7 kez 
ateş ederek öldüren Osman Atıl-
gan’ın (36) ‘kasten adam öldürme’ 
suçundan yargılanmasına başlan-
dı. Annesine küfür ettiği gerekçe-
siyle kardeşini öldürdüğünü ileri 
süren Atılgan, “Kardeşim, ‘Tarla-
lara uyuşturucu ekeceğim. Çekin 
gidin buradan’ diyerek bizi tehdit 
ediyordu. O sırada evde bulunan 
anneme küfür edince dayanama-
dım, vurdum. Daha önceden kar-
deşim hakkında polise şikayette 
de bulundum. Böyle olmasını is-
temezdim. Pişmanım” dedi.

Olay, 03 Haziran 2018 tari-
hinde saat 23.30 sıralarında Ka-
dınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi’n-
de meydana geldi. İddiaya göre, 
hayvancılıkla uğraşan Osman 
Atılgan, perdeci kardeşi Orhan 
Atılgan’ın evine gitti. Burada iki 
kardeş arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyüyüp kavgaya 
dönüşmesi üzerine Osman Atıl-
gan, yanında getirdiği ruhsatsız 
tabancayla kardeşi Orhan Atıl-
gan’a ateş edip, kaçtı. Vücuduna 
isabet eden 7 kurşunla ağır yara-
lanan Orhan Atılgan, kanlar için-
de yere yığıldı. Yakınları, jandar-
ma ve sağlık görevlilerine haber 
verdi. Olay yerine gelen sağlık 
görevlilerinin müdahalesine rağ-
men Orhan Atılgan, yaşamını yi-
tirdi.

‘ORHAN’I VURDUM SENİDE 
VURACAĞIM’

Kısa sürede olay yerine giden 
Kadınhanı Jandarma Komutan-
lığı ekipleri, geniş çaplı çalışma 
başlattı. Jandarma yaptığı araştır-
mada, kardeşini öldüren Osman 
Atılgan’ın cinayetin ardından Ha-
cıpirli Mahallesi’nde oturan kız 
kardeşini de telefonla arayarak 
“Orhan’ı vurdum, seni de vurma-

ya geliyorum” dediğini tespit etti. 
Bunun üzerine jandarma mahal-
leye giderek geniş güvenlik ön-
lemleri aldı. Jandarma, kız kardeş 
ile Osman Atılgan’ın saldırma ih-
timali olan kişileri güvenlik ama-
cıyla karakoluna götürdü. Şüpheli 
Osman Atılgan, jandarma tara-
fından kısa süre sonra yakalandı. 
Osman Atılgan’ın ilk ifadesinde 
kardeşleriyle arasında miras an-
laşmazlığı olduğunu, olayın da bu 
nedenle meydana geldiğini ileri 
sürdüğü öğrenildi. Osman Atıl-
gan, çıkarıldığı mahkemece tu-
tuklandı.

ANNEME KÜFÜR EDİNCE 
DAYANAMADIM

‘Kasten adam öldürme’ su-
çundan tutuklu yargılanan Os-
man Atılgan’ın yargılanmasına 
Konya 1’inci Ağır Ceza Mahke-
mesinde başladı. Osman Atılgan, 
duruşmaya tutuklu bulunduğu 

Akşehir F Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumundan, Ses ve Görüntü Bi-
lişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla 
katıldı.  Atılgan savunmasında, 
kardeşinin sürekli kendisini ra-
hatsız edip, para istediğini ileri 
sürdü. Atılgan, “Kardeşim Orhan 
beni sürekli rahatsız ediyor, para 
istiyordu. Kendisini sürekli uyar-
dım fakat dinlemedi. Olay günü 
alkollü olarak eve geldi. Ailemin 
yanında bana bağırıyor ve küfür 
ediyordu. ‘Tarlalara uyuşturucu 
ekeceğim. Çekin gidin buradan.’ 
diyerek bizi tehdit ediyordu. O 
sırada evde bulunan anneme kü-
für edince dayanamadım. Silahla 
vurdum. Daha önceden kardeşim 
hakkında polise şikayette de bu-
lundum. Böyle olmasını istemez-
dim. Pişmanım.” dedi. Dava, sa-
nık ve avukatların dinlenmesinin 
ardından ertelendi.
n DHA

Polisleri taşıyan araç, tarlaya 
devrildi: 4’ü polis 5 yaralı

Yol kenarındaki ağaçlar
TIR’ı devrilmekten kurtardı
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Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin hayvan barınağından 10 bin 
lira değerinde, 85 paket kedi ve kö-
pek maması çalan barınak çalışanı 
Osman Ertürk (37) ve arkadaşı Ce-
mil Derebağ (38) gözaltına alındı. 
İkili, emniyetteki işlemleri sonrası 
sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’ne bağlı avukatlar, 21 Eylül 
Cuma günü polis merkezine gi-
derek, merkez Meram ilçesi Dere 
Aşıklar Mahallesi’nde bulunan 
havyan barınağından farklı zaman-

larda yaklaşık 10 bin lira değerinde 
toplam 85 paket mamanın çalın-
dığı yönünde şikayette bulundu. 
Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya 
da şüphelilerin çaldıkları mamaları 
satabilecekleri iş yerlerinde araş-
tırma yaptı. Belediye avukatları 
ile birlikte pet shop’a giden polis, 
üzerindeki seri numaralarından 
yola çıkarak barınaktan çalındığını 
tespit edilen 16 mamayı iş yerinde 
buldu. Bunun üzerine iş yeri sahi-
binin ifadesine başvuran polis, şüp-
helinin kendisini ‘Emrah’ ismiyle 

tanıttığını belirledi. Polis, ‘Emrah’ 
ismini kullanan hırsızın daha önce 
de hayvan hırsızlığı olaylarına karı-
şan Cemil Derebağ olduğunu sap-
tadı. Polis, Derebağ’ı kısa sürede 
yakalayarak, gözaltına aldı.

EVİNDEN 34 PAKET MAMA ÇIKTI
İfadesi alınmak üzere Hırsızlık 

Büro Amirliğine götürülen Cemil 
Derebağ, ilk ifadesinde, suçunu 
kabul etmedi. Mamaları Afyonka-
rahisar’dan getirdiğini ve burada 
sattığını belirten Derebağ, daha 
sonraki ifadesinde olayları o dö-
nem barınakta çalışan arkadaşı Os-

man Ertürk ile birlikte yaptıklarını 
itiraf etti. Polis, hırsızlık olayların-
dan sonra kendisinden şüphele-
nildiği için belediyeye ait tuvalette 
çalışmaya başlayan Ertürk’ü ça-
lışma yerinde yakaladı. Ertürk de 
ifadesinde, Derebağ’a hırsızlık 
olaylarında kendisinin yardımcı 
olduğunu söyledi. Polis, Cemil De-
rebağ’ın evinde yaptığı aramada da 
34 paket mamayı ele geçirdi. Polis-
teki sorgusunun ardından adliyeye 
sevk edilen Cemil Derabağ ve Os-
man Ertürk, çıkarıldığı mahkeme-
ce tutuklandı.  n DHA
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Seydişehir Belediyesi hizmette 9. sırada!
AK Parti Genel Merkezinin hayata 

geçirdiği “AK Belediyeler” değerlendir-
me  sıralamasında Seydişehir Belediye-
si 9. sırada. Türkiye genelinde Büyük-
şehir İlçe Belediyeleri arasında yapılan 
değerlendirme analiz sonuçlarına göre 
Seydişehir Belediyesi 227 Büyükşehir 
İlçe Belediyesi arasında ilk 10’a girdi. 
Başkan Tutal, göreve geldikleri tarihten 
itibaren hizmetle dolu geçen çalışmala-
rın meyvesini vermeye başladığını kay-
detti. Ak Belediyeler kimlik kartı analiz 
sonuçlarının açıklandığını kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; Kül-
türel Belediyecilik, Hizmet Belediyecili-
ği, Katılımcı Belediyecilik, Çevre Dostu 
Belediyecilik, ve Sosyal Belediyecilik  
anlamında 5 kategoride yapılan hiz-
metlerin grafiklerinde Seydişehir Bele-
diyemiz 227 Büyükşehir İlçe Belediye-
miz  arasında 9.sırada yer aldı. Konya 
, İstanbul, Ankara ve diğer büyükşe-

hir  belediyelerimizin ilçe belediyeleri 
ile  eş değer bir  konumdayız. Türkiye 
genelinde Ak Parti Büyükşehir İlçe Be-
lediyeleri arasında genel ortalama notu  
40.11 iken Seydişehir Belediyemizin 
değerlendirme notu  64.22’dir”dedi. 
Başkan Tutal; AK Parti genel merkezi-
mizin hazırlamış olduğu Ak Belediyeler 
kimlik kartı uygulamalarında belediye-
cilik ilgili çalışmalarımızda ilçemiz Tür-
kiye ortalamasının üzerinde.Bu başarı 
sadece benim ve ekibimin başarısı de-
ğil , bizlere güvenen ve teveccüh eden 
Seydişehirli hemşehrilerimin başarısı-
dır. AK belediyecilik hizmet belediye-
ciliğidir. Toplumu kucaklayan, çevreyi 
kucaklayan bir anlayışla belediyecilik 
yapan bir anlayış içerisindeyiz. Hiz-
metlerimize birlik ve beraberlik içinde, 
kırsaldan merkeze kadar koordineli bir 
şekilde devam ediyoruz.’ dedi.
n HABER MERKEZİ 

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, vatandaşlarla sa-
bah buluşmaları programında bir 
araya geldi. Başkan Özaltun, Av-
şar Mahallesi TOKİ konutlarında 
bulunan vatandaşlarla bir araya 
gelerek yapılan ve yapılacak olan 
hizmetler noktasında fikir alış ve-
rişinde bulundu. TOKİ’ye yapılan 
hizmetleri aktaran Özaltun yaptığı 
açıklamada şunları kaydetti: “Biz 
TOKİ mahallemizde gelişmesi için 
büyümesi için burada gerek okulda 
gerek okulda çalışmalarımızı yap-
tık. Bizler imkanlar el verdiği süre 
siz vatandaşlarımıza hizmet etme-
ye devam edeceğiz. Biz tabiki hiz-
met yaparken, TOKİ’ye yakın olsun 
diye uğraşıyoruz. Kültür merkezini 
TOKİ’ye yakın yapıyoruz, emniyet 
binası TOKİ’ye yakın noktaya, yüz-
me havuzu TOKİ’ye yakın noktada 
yapıyoruz. Merkezin yoğunluğunu 
dağıtarak Beyşehir’imizin daha da 
büyük hale gelmesi için çalışıyoruz. 

Bu kapsamda siz değerli hemşe-
rilerimizle proje üretirken sizlerin 
de görüşlerini almaya gayret gös-
teriyoruz. Ben değil biz anlayışı ile 
yola çıkarak Beyşehir’i parlayan bir 
yıldız haline getirmek için çalışıyo-
ruz.” 

“ŞEHRİMİZDE HOMOJEN BİR 

DAĞITIM UYGULAYACAĞIZ” 
Beyşehir merkezdeki yerleşim 

sorununu ele alan Özaltun, hizmet 
üretirken ilçenin yerleşim sorunu-
nun yanısıra ticaret alanlarını da 
esas aldıklarını belirtti. Özaltun yap-
tığı açıklamada şu sözlere yer verdi: 
“Beyşehir merkezde daha önceleri 

stratejik bir hata yapılmış, bütün 
resmi kurumlar bir noktada toplan-
mış. Siz bütün resmi kurumları bir 
noktada toplarsanız, ticari alanı da 
sabit bir alana toplamış olursunuz. 
Dolayısıyla araç parkı, insan sıkın-
tısı üst üste gelir. Bu problemi çöz-
menin en kolay yolu da hastaneyi 
bir kenara kaldıracaksınız, emniyeti 
bir kenara kaldıracaksınız, adliyeyi 
bir kenara, belediyeyi bir kenara 
resmi kurumları homojen bir şekil-
de dağıtırsanız, ticaret de o yönde 
dağılır ve şehir daha yaşanabilir 
bir hale gelir. Biz de bu noktada 
hastaneyi bir yere kültür merke-
zini bir yere emniyet binamızı bir 
yere çektik. İnşallah önümüzdeki 
süreçte belediye binamızı farklı bir 
yere çekeceğiz. Şu anda hükümet 
konağı konusunda çalışmalarımız 
var, hükümet konağını da uygun 
bir bölgeye kaldırdıktan sonra şehir 
merkezi daha yaşanabilir bir hale 
gelecek.”  n İHA

Akşehir Belediyesi’nden 
enflasyonla mücadeleye destek

Türkiye’ye örnek bir 
çocuk parkı oldu

Akşehir Belediyesi, Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 
tarafından açıklanan Enflasyonla 
Topyekun Mücadele Programına 
destek verdi. 

Hükümetin Enflasyonla Top-
yekün Mücadele Programına des-
tek olmak için Akşehir Belediyesi 
olarak üzerlerine ne düşüyorsa 
fazlasıyla yapacaklarının altını çi-
zen Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, “Akşehir olarak, Nasred-
din Hoca’nın torunları olarak biz-
lerde hükümetimizin Enflasyonla 
Topyekün Mücadele Programına 
destek olmak için çalışmalarımızı 
başlattık. Belediyemiz şirketi olan 
Şehri Beyza iç ve Dış Ticaret 
A.Ş.’nin işletmelerinin üçünde çe-
şitli oranlarda indirime gidiyoruz” 
dedi. 

Türkiye’nin büyük ve güçlü bir 

ülke olduğunun altını çizen Başkan 
Akkaya, “Ülkemizi Çanakkale’de, 
15 Temmuz hain darbe girişimin-
de yıkamayan mihraklar, çeşitli 
ekonomik oyunlarla ülkemiz üze-
rindeki oyunlarını sürdürüyorlar. 
Türkiye büyük ve güçlü bir ülke ve 
mutlaka bu sıkıntılı günleri de at-
latacaktır. Bizler her zaman olduğu 
gibi birlik ve beraberlik içerisinde 
olduğumuz sürece hiçbir güç ül-
kemize diz çöktüremez. Akşehir 
olarak, Nasreddin Hoca’nın torun-
ları olarak bizlerde hükümetimizin 
Enflasyonla Topyekün Mücade-
le Programına destek olmak için 
üzerimize düşeni yapmalıyız. Tüm 
esnaflarımızı Enflasyonla Topye-
kun Mücadele Programına destek 
olmaya davet ediyorum” diye ko-
nuştu. 
n İHA

‘Ereğli Kitapla Uyanıyor’ sloganıyla düzenlenen 2. Kitap Günleri’nin açılış gününde okul çevrele-
rindeki cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar kitapla süslendi. Ereğli’de bir ilk daha gerçekleştirildi

Ağaçlar kitap açtı

Ereğli Belediyesi, ‘Ereğli Kitapla 
Uyanıyor’ sloganıyla başlattığı proje 
ile 2. Kitap Günleri açılış gününde 
özellikle okul bölgeleri ve bahçeleri 
başta olmak üzere tüm şehirde ağaç-
ları kitaplarla süsledi. Bu uygulama 
ile Ereğli bir ilki daha gerçeğe dö-
nüştürmüş oldu. Ayrıca yazar Sinan 
Yağmur da öğrencilere kitap dağıtı-
mında bulundu.

Güne kitapla uyanan Ereğlililer 
bir ilk olan bu uygulamadan duy-
dukları memnuniyeti dile getirerek 
kitaplar ve 2. Kitap Günleri için Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven’e te-
şekkürlerini ilettiler.

Ağaçlar kitaplarla yeşerdi diyen 
Başkan Özgüven: “Kitap, toplumla-
rı medeniyete taşıyan, aydınlatan, 
geçmişi ve bugününü en iyi şekilde 
değerlendirmeyi sağlayan bir araç-
tır. Kitabı hayatımızın merkezine 
koymak ülkemizin hedeflerine emin 
adımlarla ilerlemesini sağlayacaktır. 
Özellikle geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın kitaplarla haşır neşir 
olması çok önemlidir. Bu doğrultuda 
Belediye olarak çalışmalar yürütüyo-
ruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirece-

ğimiz Kitap Günleri ile de Ereğli’miz-
de on binlerce kitap ve ülkemizin 
usta kalemlerini hemşehrilerimizle 
buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgüven: “2. Kitap Günlerini 
açacağımız bu özel günde vatandaş-
larımız güne kitapla uyandı. Okul 
bölgeleri başta olmak üzere tüm 
şehrimizde ağaçlarımız kitap açtı. 
Bu uygulama doğayla kitabın mü-

kemmel birleşimini tasvir ederken 
çocuklarımızın heyecanını da bir kat 
daha artırdı. Kitaplarla ağaçlar etkile-
şim halindedir, bu yüzden ağaçlarla 
kitapların önemini gözler önüne ser-
mek istedik. Vermek istediğimiz me-
saj ve düzenlediğimiz 2. Kitap Gün-
leri ile Ereğli’mize ilkleri yaşatmanın 
mutluluğu içerisindeyiz. Aydınlan-
manın, birbirimizi anlamanın ve pay-

laşmanın kitaplar sayesinde kaza-
nıldığını düşündüğümüzde de kitap 
okuma alışkanlığının çocuklarımız 
için ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha anlıyoruz. Bu anlamda ger-
çekleştirdiğimiz bu hizmetin değeri 
bir kat daha artıyor. Belediye olarak 
böyle önemli hizmetlerle hemşehri-
lerimizi buluşturmaya devam edece-
ğiz” dedi.  n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi modern 
belediyecilik anlayışı ile Türkiye’de 
konsept açısından farklı olan çocuk 
parkını yaparak bir ilke imza attı. 

Standart oyun parklarından 
çok farklı bir yapıya sahip olan, 
belediyenin proje biriminde özel 
olarak dizayn edilen çocuk oyun 
gurubunun ilk adımı Vuslat Park 
girişinde çocukların hizmetine 
açıldı. İki etaptan oluşan oyun 
parkının ilk etabı olan kurulum 
aşamasının bitmesinin ardından, 
ikinci etapta ise güvenlik kamerası, 
aydınlatma ve oyun parkının üstü-
nün kapatılması çalışmalarında da 
sona gelindi. Haftanın yedi günü 
özellikle hafta sonları ziyaretçi akı-
nına uğrayan çocuk parkı, binlerce 
çocuğa ev sahipliği yaptı. İlçenin 
sadece bir parkta ne kadar büyük 
bir yol kat edildiğini söyleyen va-
tandaşlar, parkın yapımında emeği 
geçen Beyşehir Belediyesi’ne te-
şekkür etti. 

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun ise, dünyada hu-
zur ve barışın temininin çocuklar 
olduğunu söyledi. Aydınlık Tür-
kiye’nin mimarları olacak çocuk-
lar, kültürel, sportif, sanatsal ve 
bilimsel yönden iyi yetiştirilmeleri 
ve onların hayal ettikleri bir dünya 

için çalıştıklarını ifade eden Özal-
tun, “Yerelde hizmet veren bizler 
yavrularımızın günümüz şartları-
na yakışır bir şekilde yetişmeleri, 
yeniliklere açık bireyler olarak bu 
konsepte bir park inşa ettik. Ço-
cukların hayal ettikleri bir park 
inşa eden belediyecilik anlayışıyla 
bölgemizde bu proje standart oyun 
parklarından çok farklı olup, bele-
diye proje birimimizde özel olarak 
dizayn edilmiştir ve Türkiye’de 
konsept olarak tektir. Parkta, te-
leferik oyun elemanı, tünel geçit, 
halat tepe ağı, halat ağ tırmanma, 
halat sallanır merdiven, halat du-
var tırmanma, engel tırmanma, 
geniş krom kaydıraklar, dönme 
dolap, kuş yuvası salıncak, terazi 
salıncak, fır döndü, yer trambolini, 
atletik oyun seti, döner tamburlar, 
sek sek, döner tahterevalli, döner 
kâse, ayakta tahterevalli, kauçuk 
kurbağa ve ayı, müzik oyun grup-
ları yer almaktadır. Park tamamen 
ahşap korkuluklarla çevrilmiş olup, 
oturma ve dinlenme alanları da 
mevcuttur ve parkın tüm alanı 
dumansız hava sahası olarak işa-
retlenmiştir. Her şey mutlu ve ge-
leceğe umutla bakan yavrularımız 
için” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir el birliğiyle parlayan bir yıldız olacak
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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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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 
88 76

İyiliğin gerçek anlamını biliyor 
musunuz?Ben biliyorum.Bence 
iyilik, insanların karşılık bekleme-
den yaptıklarıdır. İyilik yapanlar 
her zaman karşılığını alırlar.Hatta 
bu düşünce atasözlerine bile yan-
sımıştır.Ben iyilik yapanların her 
zaman karşılığını aldıklarını birçok 
kez gördüm.Hatta yaşadım bile... 
Bence iyilik yaparsan hayat sana 
da gülümser. Bazı insanlar da yüz-
lerine iyilikten bir maske takarlar.
Fakat bence bir gün o maske, ki-
şinin yüzünden düşecek. Ve mas-
kenin düştüğü an, insanlar kişinin 
gerçek yüzünü görecekler. Eğer 
hayatın size de gülümsemesini is-
tiyorsanız, yapmanız gereken ufak 
bir şey var.Sizinde çevrenizdeki 

insanlara gülümse-
meniz. Günümüzde 
birbirimize iyilik etme-
yi unutur olduk ves-
selam. Günümüzde 
ailemizden başlayarak 
iyilik yapmaya devam 
edelim. İyilik yapan 
kişinim iyiliğini unut-
mayalım. İyilik yapan 
kişiye işimiz bitti gözü 
ile bakmayalım ve 
onunla arkadaş ve dost olmaya 
devam edelim.  “İyiliği emretmek 
ve fenalıktan sakınmak hususun-
da birbirinizle yardımlaşın, günah 
islemek ve düşmanlık yapmakta 

yardımlaşmayın. Al-
lah’tan korkun, çün-
kü Allah’ın azabı çok 
şiddetlidir” (el-Mâide, 
5/2).

Cumhurbaşkanlığı 
bisiklet Turu Konya’ya 
güzellik kattı.  1963 
yılından bu yana her 
yıl geleneksel olarak 
düzenlediği ve Türki-
ye’nin dünya çapındaki 

organizasyonları arasında yer alan 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu-
nun 54’üncüsü Konya’dan başla-
masına vesile olan başta Konya 
Valimiz Yakup Canbolat’ta, Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a, Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Başkanı Erol Küçük-
bakırcı’ya ve Konyamızın tüm pro-
tokol üyelerine teşekkür ediyorum. 
Bisiklet yarışı kapsamında Kon-
ya’da güvenliği ve trafiği sağlayan 
Konya İl Milli Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman ve ekibine teşekkür 
ederim. 

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu Konya’nın tanıtımı açısın-
dan oldukça önemli idi. İnşallah 
önümüzdeki yıllarda da bu orga-
nizasyonlar Konyamızdan başlar. 
Konyalılar olarak şehrimizde ya-
pılan bu tür etkinlikleri el birliği ile 
sahiplenmeliyiz. 

Selametle kalın……

İYİLİĞİN ANLAMI

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Millet Partisi Konya İl Başkanı 
Ahmet Kara, enflasyonla mücadele 
kapsamında başlatılan programla il-
gili açıklama yaptı. “Pansuman ted-
birlerle enflasyonla mücadele geçici 
bir rahatlama sağlayabilir ama kalıcı 
olmaz diyerek ekonomide yapısal 
sorunlar çözülmeden güven ortamı 
tesis edilmeden enflasyon ile müca-
deleden istenen sonuçlar alınmaz” 
diyen Kara, Maliye ve Hazine Bakanı 
Berat Albayrak’ın enflasyonla top-
yekün mücadele kapsamında yeni 
bir çalışma başlattığını hatırlattı. Bir 
hastalığın tedavisi önce doğru teş-
his konulması sonrasında da uygun 
tedavi yönteminin bulunabileceğini 
dile getiren Kara, şöyle devam etti, 
“Ekonominin ateşi yükselmiş, ça-
lışanından emeklisine, çiftçisinden 
sanayicisine kadar herkes kan ağlar-
ken, üretim yavaşlayıp işçi çıkarma-
lar artarken, konkordato ilan edenle-
rin sayısı beş binlere yaklaşmışken 
halâ kriz yok manipülasyon var açık-
lamaları ile vatandaşın aklı ile alay 

geçilmektedir. Bu ortamda pembe 
tablolar çizilerek yapılacak mücadele 
ancak göz boyama olur. Pansuman 
tedbirler ile rahatsızlığı geçici olarak 
rahatlatma olur. 

Önce vatandaşın yaşadığı krizi 
kabullenelim sonra da krizin ortaya 
çıkmasına sebep olan faktörleri be-
lirleyerek bunları bertaraf etmenin 
yollarına bakalım. Dış güçler, mani-
pülasyon açıklamaları ile insanlarla 
alay etmeyelim. Ekonomide yapısal 
sorunlar var. Rasyonel tedbirler ile 
bu sorunlara çözümler üretelim. 
Güven ortamını tesis edelim. Borç-
lanmalarımızı geri ödemelere yar-
dımcı olacak şekilde katma değeri 
olan yatırımlarda değerlendirerek 
hem ihracatımızı hem de istihda-
mımızı artıralım. Yüzde yüz hazine 
garantili ihalelerle geleceğimize ipo-
tek koyacak yatırımlara biran önce 
son verelim. En büyük hastane, en 
büyük hapishane, en büyük adliye 
sarayı yapmak ile övünme yerine 
teknolojik yatırımlar ile artan milli 
gelirlerimiz ile övünelim. Enflasyon 
ile mücadele mutlaka yapılmalıdır. 
Ama bu mücadele 2- 3 ay ile sınırlı 
olmamalı sürekliliği sağlanmalıdır. 
Esnaftan ve vatandaştan istenen 
desteğe öncelikle hükümet 3 ay için-
de yaptığı elektrik ve doğalgaz zam-
larını geri alarak öncülük etmelidir.”
n HABER MERKEZİ

‘Enflasyona karşı 
doğru teşhis şart’

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Geleneksel 
Türk Sanatları Bölümü’den 
aldığım Lisans Diplomamı 
kaybettim, hükümsüzdür.

ZELEHA KUVVET

Z-410



13 EKİM 2018 11HABER - İLAN

 

8 Kalem Süt ve Süt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/495085
1-İdarenin
a) Adresi : ALAEDDIN KEYKUBAT KAMPÜSÜ SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322233842 - 3322416094
c) Elektronik Posta Adresi : mmorgul@selcuk.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ALIMI
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci 
   yemekhanesi deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından
   yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 
   yapılacak, işe başlama talimatının tebliğinden itibaren
   mal peyder pey teslim edilecek/işe başlanacaktır. İşin
   süresi 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında olmak üzere
   12 Aydır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 05.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik 
Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği 
mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda 
ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde 
istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği 
Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda 
Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya 
kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale Döküman 
Bedeli S.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine veya Vakıfbank Nalçacı Şb. 
TR150001500158007290288909 IBAN nolu hesaba ödendikten sonra S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı Satınalma Biriminden satın alınabilir. (EFT kabul edilmeyecektir.) adresinden 
satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma 
Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 876476

Doç. Dr. Mustafa Ülker, yılda bir kez diş muayenesi yaptırılmasını tavsiye ederek erken teşhisin diş hastalık-
larından koruduğunu söyledi. Ülker, ağız sağlığının genel vücut sağlığı ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti

Vücut sağlığı dişle başlar!
Medicana Konya Hastanesi Diş 

Hekimi Doç. Dr. Mustafa Ülker, er-
ken dönemde yapılan diş muayene-
si ile erkenden tespit edilen sorun-
larda hem zaman kazanıldığını hem 
de ekonomik açıdan fayda sağladı-
ğını belirtti. Düzenli diş muayenele-
rinin koruyucu sağlık hizmetlerinin 
önemli bir parçası olduğuna deği-
nen Doç. Dr. Ülker, “Diş hekimini-
zin senede en az bir kez yapacağı 
düzenli muayene, ağız sağlığınızı ve 
genel sağlığınızı korumaya yardım-
cı olacaktır. Ağız sağlığınız ve genel 
sağlığınız arasında güçlü bir ilişki 
vardır. Bu nedenle ağzınıza iyi bak-

manız, tüm vücudunuza bakmanın 
önemli bir parçasıdır. Düzenli diş 
muayenesi, diş ve diş etlerinizin 
sağlıklı ve temiz kalmasına yardım-
cı olur, diş hekiminize dişlerinizdeki 
herhangi bir problemi erken tespit 
etme şansı verir. Erken dönemde 
tespit edilen problemlerin tedavi-
si hem daha kolay hem de daha 
ekonomik olacaktır. Diş muayenesi 
sırasında diş hekiminiz genel sağlı-
ğınızı ve ağız hijyeninizi değerlendi-
rir. Diş çürüğü veya diş eti hastalığı 
riskinizi değerlendirir. Restore edil-
mesi gereken dişlerinizi ve protetik 
tedavi gerektiren diş eksikliklerinizi 

belirler. Çene eklemlerinizi ve 
ısırmanızı kontrol eder. Dişle-
rinizin üzerindeki lekeleri veya 

kalıntıları temizler. Dişleriniz veya 
protezleriniz için uygun temizlik 
tekniklerini gösterir. Uygun fırçala-
ma ve ipleme tekniklerini gösterir. 
Florür ihtiyacınızı değerlendirir. Diş 
röntgenlerinizi alır veya gerekirse 
başka teşhis prosedürlerine başvu-
rur” dedi. 
“ERKEN TEŞHİSİ KOLAYLAŞTIRIR” 

Doç. Dr. Mustafa Ülker açıkla-
masını şöyle sürdürdü; “Diş mu-
ayeneniz sırasında, diş hekiminiz 
ağız kanseri belirtilerini tarar. Çe-
nenizin altındaki alanı, boynunuzun 
yanlarını, dudaklarınızın ve yanak-
larınızın iç kısmını, dilinizin yanla-
rını, ağzınızın çatısını ve tabanını 
inceleyecektir. Yılda en az bir kez 
yapılan düzenli diş muayenesi, ağız 

kanserlerinin erken teşhiş edilmesi-
ni kolaylaştırır. Diş muayenenizden 
sonra, diş hekiminiz diş çürüğü, diş 
eti hastalığı ve diğer ağız sağlığı 
problemlerinizi sizinle paylaşır, ağız 
sağlığınızı iyileştirmek ve korumak 
için alabileceğiniz önleyici tedbirler 
de dahil olmak üzere ağız sağlığınızı 
tartışır. Bir sonraki kontrol muaye-
nesi için en uygun zamanı dişhe-
kiminiz önerecektir. Diş hekiminiz 
sizi yüksek risk grubundaki bir has-
ta olarak tanımlamışsa, yani diş 
çürüğü ve diş eti hastalıklarına yat-
kınlığınız fazla ise veya başka ağız 
sağlığı problemleriniz varsa nor-
malden daha sık (senede 2 veya 3 
kez) kontrol randevusu önerebilir.”
n İHA

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Bey-
şehir Ali Akkanat Turizm Fakül-
tesinde AB destekli yabancı dil 
öğrenme ve geliştirme semineri 
düzenlendi. Ali Akkanat Turizm 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. 
Öğretim Üyesi Yüksel Gürsoy, fa-
kültede gerçekleştirilen seminere 
öğretim elemanlarının yanı sıra 
okulda bazı bölümlerde öğrenim 
gören üniversite öğrencilerinin de 
katıldığını belirtti.

Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim 
Üyesi Gürsoy, Almanya ve İtal-
ya’dan gelen, pek çok farklı ülkede 
İngilizce öğretmenlerine ve öğ-

retim elemanlarına eğitim veren 
deneyimli yabancı öğretim üyele-
ri Leopold Reif ve Michael Schlict 
tarafından verilen AB destekli tu-
rizmde yeni bir yabancı dil öğren-
me ve geliştirme uygulaması olan 
yeepa mobil uygulaması çerçeve-
sinde verilen seminerden turizm 
işletmeciliği ve turizm rehberliği 
bölümü öğrencileri ile öğretim ele-
manlarının istifade ettiğini bildirdi.

Gürsoy, “Seminerde katılımcı-
lara yabancı dil bilmenin önemi ve 
öğrenmek için yapılması gereken-
ler anlatıldı. Daha sonra yabancı 
dil derslerini desteklemeye yönelik 

sınıf içi aktivite ve uygulamalar ko-
nusunda paylaşımlarda bulunul-
du. Fakülte olarak yabancı dil faa-
liyetlerine büyük önem veriyoruz, 
öğrencilerimizi üniversite içinde 
ve dışında AB projeleri, Erasmus, 
Work and Travel gibi programlarla 
yabancı dil konusunda yönlendir-
meye çalışıyoruz. Bugün ise AB 
tarafından desteklenen bir mobil 
uygulaması olan yeepa ile ilgili 
bir seminer düzenledik. Öğretim 
elemanlarımıza ve öğrencilerimi-
ze katkı sağladığına inanıyorum.” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Karapınar Belediyesi tara-
fından geleneksel hale getirilen 
aşure etkinliği ilçede 8 farklı 
noktada gerçekleştirildi. Beledi-
ye Başkanı Mehmet Yaka, aşu-
renin geleneklerimizde önemli 
bir yer olduğunu belirterek, 
“Muharrem ayının İslam ale-
minde önemli bir yeri var. Bu 
ay aşure gibi önemli bir günü 
içinde barındırıyor. Bu geleneği 
yaşatarak her yıl belediye olarak 
aşure günü düzenliyoruz. Bu 
yıl 13. düzenlenerek vatandaş-
larımıza ikramlarda bulunduk. 
Birlik ve beraberliğimiz adına 
önemli bir etkinlik oldu” dedi. 
İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk 
tarafından yapılan dua ile aşure 
vatandaşlara ikram edildi.
n AA

Yabancı dil öğrenmenin
yollarını öğreten seminer

Karapınar Belediyesi 8 farklı
noktada aşure ikram etti
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Derbent’te, bir cami derneği 
bünyesinde faaliyet gösteren bir 
çay ocağı işletmecisi, enflasyonla 
mücadeleye destek çağrılarına du-
yarsız kalmayarak çay fiyatlarına 
zam yapmama kararı aldı.

Derbent ilçesinde, girdi ma-
liyetlerinin artmasını gerekçe 
gösteren kahvehane ve çay ocağı 
işletmecilerinin zam başvurusu 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası tara-
fından kabul edildi. Kararla, bir 
bardak çay ücreti yüzde 50 zamla-
narak 50 kuruştan 75 kuruşa çıka-
rıldı. İlçe genelinde yeni tarifeden 
satışlar yapılmaya başlandı.

Derbent ilçesine bağlı Çiftli-
közü Mahallesi'nde ise Çiftliközü 
Camisi ve Kur'an Kursu bünye-
sinde faaliyet gösteren çay ocağı 
işletmecisi Mehmet Taşcı, Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 
enflasyonla topyekün mücadele 
programını açıklamasının ardın-
dan Derbent'ten de enflasyonla 
mücadeleye tam destek vermek 
suretiyle çaya yapılan zamlı tarife-
yi uygulamayacağını duyurdu.

Taşcı, bir bardak çayı cami ce-
maati olan müşterilerine yine eski-
den olduğu gibi 50 kuruştan servis 

etmeye devam edeceğini bildirdi. 
Taşçı, bu anlamda Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ın enflasyonla mü-
cadeledeki çağrılarına toplumun 
her kesiminden destek verilmesi 
gerektiğini söyledi.

Taşçı'nın gösterdiği bu duyar-
lılığa Çiftliközü Camisi ve Kur'an 

Kursu Derneği yönetimi de tep-
kisiz kalmadı. Yönetim Kurulu 
Üyesi İbrahim Ceylan, Taşcı'ya 
çay ocağını ziyaret ederek plaket 
takdim edip teşekkür etti. Ceylan, 
"Yedi düvel bir olup maddi ma-
nevi ülkemize her tülü saldırıda 
bulunurken, bizler bu saldırılarda 

devletimizin yanında yer almalıyız. 
Bu anlamda, çay ücretlerine zam 
yapmayan çay ocağı işletmecimi-
zi tebrik ediyor, ilçe genelinde bir 
bardak çaya yapılan zammın yeni-
den değerlendirilerek makul sevi-
yelere çekilmesini talep ediyoruz." 
dedi.  n AA

İran İçişleri Bakanı 
Fazli Konya hayranı

Organik köy pazarı
yoğun ilgi görüyor

İran İçişleri Bakanı Abdurrı-
za Rahmani Fazli, Konya'da sema 
gösterisi izledi. Fazli, bir dizi ziya-
ret için geldiği Konya'da, Mevlana 
Müzesi'ni ziyaret etti, yetkililerden 
bilgi aldı. Fazli, daha sonra İrfan 
Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Konya Türk Tasav-

vuf Müziği Topluluğunun sema 
gösterisini izledi. Gösterinin ardın-
dan Bakan Fazli'ye hediye takdim 
edildi. Fazli'ye, Konya Valisi Yakup 
Canbolat, İl Emniyet Müdürü Şük-
rü Yaman ve İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar eşlik 
etti.  n AA

Seydişehir ilçesinde yöre hal-
kı tarafın kurulan pazarda satılan 
organik ürünler, vatandaşlardan 
yoğun ilgi görüyor. Yöre halkının 
kendi bahçelerinde yetiştirdiği 
lahana, marul, patates, çilek, do-
mates, salatalık, ıspanak, may-
danoz, havuç, mısır, fasulye ve 
dürme gibi birçok ürün, kurulan 
pazarda alıcıyla buluşuyor. Sabah 
tarlalarından topladıkları ürünle-
ri eşleriyle pazara getirerek satan 
köylülerden Ayşe Badem, uzun 
yıllardır kendi tarla ve bahçesin-
de yetiştirdiği ürünleri burada 
sattığını söyledi. Ürünlerinin ta-
mamının organik olduğunu dile 
getiren Badem, "Sabah erken 

saatlerinde kendi bahçemizden 
topladığımız ürünleri buraya ge-
tiriyoruz.  Tamamı taze. Fiyatlar 
çok düşük. Bu açıdan pazarımız 
oldukça uygun." diye konuştu. 
Vatandaşın yaşam kalitelerini 
arttırmak adına çalışmalar yap-
tıklarını belirten Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, "Ulukapı Ma-
hallemizde açmış olduğumuz köy 
kazarında çiftçi kadınlarımız hiç-
bir ücret ödemeden kendi üretti-
ği ürünleri satışa sunabiliyorlar. 
Yılın 12 ayı kadınlarımız kendi 
ürettikleri sebze, meyve ve süt 
ürünlerini vatandaşa direk olarak 
kendileri satabiliyorlar" dedi.
n AA

Selçuklu Belediyesi, hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olmak amacıyla Konya Tropi-
kal Kelebek Bahçesi giriş ücretlerinde ve Sille Baraj Park otopark ücretlerinde yüzde 20 indirim kararı aldı

Selçuklu’dan enflasyonla
mücadeleye tam destek 

Hükümetin enflasyonla müca-
dele paketine bir destek de Selçuklu 
Belediyesinden geldi. Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
indirim kampanyasına destek olmak 
amacıyla Selçuklu Belediyesine ait 
olan Konya Tropikal Kelebek Bah-
çesi giriş ücretlerinde ve Sille Baraj 
Park otopark ücretlerinde yüzde 20 
indirim kararı aldıklarını açıkladı. 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, "Yılbaşından bu yana 
birtakım çevrelerin ülkemizi eko-
nomi üzerinden spekülatif olarak 
baskı altına alma çabalarına millet 
olarak hep birlikte şahit oluyoruz. 
Bu zamana kadar içeriden ve dışa-
rıdan farklı şekillerde ülkemizi zora 
sokmak isteyen çevrelerin oyunu 
bugünde milletimizin birlik ve bera-
berliği ile bertaraf edilecektir. 

Büyük ve güçlü Türkiye kendi 
iç dinamikleriyle bu zor günleri aşa-
cak güce ve potansiyele sahiptir. Bu 

kapsamda bize düşen birlik ve bera-
berliğimize sahip çıkarak milletimiz 
ve devletimizle birlikte hareket et-
mektir” dedi. 

Selçuklu Belediyesi olarak Hazi-
ne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 
tarafından açıklanan ‘Enflasyonla 
Topyekün Mücadele Programına’ 
tam destek verdiklerini ifade eden 
Başkan Pekyatırmacı, “Milletimizin 
menfaati söz konusu olduğunda her 
zaman olduğu gibi en ön safta yer 
almaktan ve bu sorumluluk bilin-
ciyle hareket etmekten kaçınmadık. 
Bu bağlamda belediyemiz iştirakle-
rinden olan Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi giriş ücretlerinde ve Sille 
Baraj Park otopark ücretlerinde yıl-
başına kadar yüzde 20 indirim uy-
gulama kararı aldık. Alınan kararın 
ekonomik mücadelemize katkı sağ-
laması temennisinde bulunurken 
şehrimize hayırlı olmasını diliyo-
rum" diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Enflasyonla mücadeleye çaycı desteği

Ankara Savaşı tarihimizde hem 
sonuçları bakımından hem de doğru 
incelenip yorumlanması bakımında 
oldukça titiz davranılması gereken bir 
tablodur. Çünkü Haçlıları geri süren 
Yıldırım gibi Yıldırım Beyazıt ‘i Ankara 
Adaşıma gelince çok sert eleştirebi-
liyoruz bunun için durumun şartları 
çok titiz bir biçimde göz önünde bu-
lundurulmalıdır. 

   Her Osmanlı padişahının 
olduğu gibi Yıldırım ‘ın hayallerini 
de İstanbul ‘u feth edip peygamber 
övgüsünü almak süslüyordu. Anado-
lu’da ve Haçlılar karşısında gösterdiği 
başarıdan cesaret alan padişah Istan-
bul ‘u tam dört kez kuşatacaktır. Dör-
düncüsünde ise Fatih’ten daha karlı 
bir tabloyla muharebeye sürdürüp ta-
rihe neredeyse İstanbul Fatihi olarak 
geçecekti Lakin Anadolu yu yakıp ka-
vuran müslüman kimliğine rağmen 
sivil halkı ve çocukları ayırt etmeden 
yürüyen Timur’un politikası Yıldırım 

ı geri dönmeye mecbur bırakacaktır. 
Öyle ki Sivas kalesini ve Sivas halkını 
karşı koymayacağını bile bile müdafa 
etmeye çalışarak kendisini babasına 
ve halkına kanıtlayan Şehzade Selçuk 
Bey’i acımasızca kaybedecektir.

   Yıldırım ve Timur'un yıl-
dızları tarih boyunca barışmamış ve 
sürekli problemli bir ilişki içinde ol-
muşlardır. Timur'un karşısında Haç-
lılara diz çöktükten müslümanların 
gönlünü kazanmış halifeden övgüler 
almış bir Yıldırım varken yanında 
ise; kaybettikleri yenilgiyi kendilerine 
yediremeyen müslüman kılığında 
Timur'un kulağına ha bire fitne üfle-
yen gizli hıristiyan ajanlar bulunmak-
taydı.  Timur'un kazanma duruşunu 
(zaafını) kullanarak Yıldırımın kendi 
pozisyonunu almaya çalıştığını ifade 
edip duran ajanlar mektuplarda olan 
ayırmayı maalesef Ankara Ovasına 
taşımışlardır

İslam hukukuna göre iki müs-

lüman tarafın savaş 
nedeniyle karşı karşıya 
gelmesi uygun değildir. 
Buna rağmen Timur 
nefsani arzularının etki-
sinde kalarak Osmanlı 
ordusunun üzerine yü-
rüyecektir.

  Yıldırım Ti-
mur'un mektuplarına 
her ne kadar celalli ce-
vaplar vermiş olsa bile savaşmayı 
düşünmemiştir karşısındaki insanın 
durumunu Sivas muhafızı Malkoç 
Oğlu Mustafa Beye şöyle izah eder; 

"Malkoç Bey! Bunca insanı hu-
susiyle de hiç bir şeyden habersiz 
çocukları dahi feryad-ı figan  içinde 
helâk eyleyen  Timur gibi bir saatle  
benim sulh yapacağımı sakın aklı-
na getirme!” şeklinde uyaracak ve 

Timur un bütün tahrik-
leri sonucunda Ankara 
Ovasında karşı karşıya 
gelmek durumunda ka-
lacaktır.

       Osmanlı ordu-
sunun basında bulunan 
Yıldırım tabir edildiği 
üzere yıldırım gibi hare-
ket ederek Timur un üze-
rine yürüyecektir. Her 

sey yolunda gider ken Anadolu da 
bağlılığını Yıldırım a bildirmiş beylik-
ler savaş ortasında karar değiştirerek 
Timur’un tarafına geçecek ve savaşın 
akıbetini değiştireceklerdir. 

    Sivas kalesini kaybetmiş 
ve orta oğlu Selçuğu kaybetmiş Yıl-
dırım birde ihanete uğrayacaktır. 
Öyle büyük acılar çekmiştir. ANKARA 
üzerine yürürken yolda koyunlarını 

otlatan çobanın tatlı tatlı kavalını ça-
lıp gülümsediğini görerek şu sözleri 
söyleyecektir;

"Çal çoban çal sanki senin Sivas 
Kalesi gibi bir kalen, Selçuk gibi yiğit 
bir oğlun mu var ? Onlar mi gitti? Sen 
çal çoban çal.”diyerek gönlündeki sı-
zıntı dile getirecektir. 

  Kahramanca verilen mü-
cadeleye rağmen Yıldırım‘ın ordusu 
Timur karşısında mağlup olacak Yıl-
dırım Timur'un eline (Daha çok as-
keri şehid olmasın diye ) esir olacak 
ve bu acıyla 8 ay sonrasında rabbine 
kavuşacaktır.

   Bu mağlubiyetin ardından 
Osmanlı Devleti 10 yıllık bir fetret dö-
nemine girerek 50 yıllık bir gerileme 
yaşayacak Mehmet Çelebi tarafından 
tekrar imar edilecektir. Şehzade Meh-
med babasının ardından giderek tarih 
sayfalarına Osmanlının ikinci kurucu-
su olarak geçecektir.

  Yukarıda da görüldüğü gibi 

tarihin hangi sayfasına bakarsanız 
bakın  karşı karşıya gelen müslüman 
topluluklarının hiç bir zaman bir kaza-
nanı yoktur kazanan hep fırsatçılar ol-
muştur. Ortada sadece kazanmış gibi 
görünen Timurlar vardır. Oysa tarihin 
tozlu sayfalarında kendi zaaflarına 
yenilmiş bir padişah olarak kalmıştır. 
Kazanan Bizans ve haçlı topluluğu ol-
muştur. 

  Akifin su sözleri ne kadarda ma-
nidardir

GEÇMİŞTEN ADAM HİSSE KA-
PARMIŞ... NE MASAL ŞEY.

BEŞ BİN SENELİK KISSA YARIM 
HİSSE Mİ VERDİ

TARİHİ TEKERRÜR DİYE TARİF 
EDİYORLAR

HİÇ İBRET ALINSAYDI TEKER-
RÜR MÜ EDERDİ...

 Dağınık İslam coğrafyasının ve 
ders almayan ümmetin akıbeti işte 
tam olarak bu tablodur.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR-7
ANKARA SAVAŞI

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 



13 EKİM 2018 13HABER 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, sokak hayvanla-
rının barınma ve beslenme ihtiyaç-
larını karşılayan öğrencilerin örnek 
davranışları için öğrencilerle bir 
araya geldi. 

Selçuklu ilçesinde eğitim öğ-
retim faaliyetlerini sürdüren Pema 
Koleji öğrencilerinin sokak hayvan-
larına karşı duyarlı davranmaları ve 
okul binası yanında barınak yap-
maları Selçuklu Belediyesi tarafın-
dan da büyük destek gördü. 

Kelebekler Vadisi yanında so-
kak köpekleri için barınaklar yapan 
Pema Koleji öğrencilerinin daveti 
üzerine öğrencileri ziyaret eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,  kış mevsimi öncesi 
sokak hayvanlarına destek olan ve 
duyarlı davranan çocukları tebrik 
etti.  Öğrenciler tarafından sokak 

hayvanları için yapılan 6 adet barı-
nağa yem ve su bırakan çocukların 
heyecanına ortak olan Başkan Pek-
yatırmacı, hayvanlara gösterilen 
ilgi ve desteğin takdirle karşılana-
cak güzel ve örnek bir davranış ol-
duğunu söyledi. 

Sokak hayvanlarının özellikle 
kış mevsiminde yiyecek ve içecek 
sıkıntısı çektiklerine dikkat çeken 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, belediye olarak sokak 
hayvanlarının ihtiyaçlarını karşıla-
mak amacıyla ilçenin farklı nokta-

larında oluşturulan 16 adet köpek 
besleme istasyonu, 85 adet kedi 
besleme istasyonu ve su imkanı az 
olan yerlerde 15 adet seyyar bes-
leme istasyonu ile destek oldukla-
rını söyledi. Öğrencilerin örnek bir 
davranış sergilediklerini ifade eden 
Başkan Pekyatırmacı, sokak hay-
vanlarının su ve yiyecek ihtiyaçla-
rını karşılaması ile onların hayatta 
kalmalarını ve sağlıklı olmalarını 
sağlamanın bir insanlık görevi ol-
duğunu belirtti. Ekiplerin belirli pe-
riyodik aralıklarla sokak hayvanları 
için besleme istasyonlarına yiyecek 
ve su bıraktıklarını ifade eden Baş-
kan Pekyatırmacı, sokak hayvan-
larına gösterilen sevginin onlara 
verilecek bir kap yiyeceğin ve su-
yun verilmesi ile sağlanabileceğini 
kaydetti.
n HABER MERKEZİ

NEÜ’de donanımlı dalış dersleri veriliyor ‘Yunak’ı yaşanabilir bir ilçe haline getirdik’
Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi (NEÜ) Meram Meslek Yükse-
kokulu Sivil Savunma ve İtfaiyeci-
lik Programı öğrencileri donanımlı 
dalış dersi eğitimlerine başladı.

Meram Meslek Yüksekoku-
lu Müdürü Prof. Dr. Ömer Dereli 
yaptığı açıklamada “Öğrencile-
rimiz geleceğin itfaiyecileri ola-
caklar. Bu nedenle itfaiyenin tüm 
alanlarında eğitim almaları gerek-
mektedir.

Su altı arama kurtarma ülke-
mizde son derece önem kazan-
mıştır. Mezun olan öğrencilerimiz 
Türkiye’nin her yerinde görev 
almaktadırlar. Bu nedenle coğra-
fi şartların gerekliliği göz önüne 
alındığında üniversitemizden al-
dıkları eğitimler son derece önem 
taşımaktadır.” dedi.

Mülkiyet Koruma ve Güven-
lik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Serdar Büyükipekci “Donanımlı 
Dalış dersi hem güz hem de bahar 
döneminde yıl boyunca devam et-
mektedir.

Öğrencilerimiz Üniversitemiz-
de, gerek yangına müdahale ge-
rekse arama kurtarma alanlarında 
uygulama ve teorik bilgileri ala-
nında uzman öğretim elemanla-
rından almaktadırlar. Su altı Spor-

ları Federasyonu İl Temsilcisi ve 
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfa-
iye Daire Başkanlığında Eğitmen 
Yılmaz Nikbay bu alanda öğrenci-

lerimizi en iyi şekilde yetiştirmek 
için gerekli eğitimleri vermekte-
dir.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Yunak Belediye Başkanı Ab-
dullah Emre Demirhan kendisine 
eşlik eden  belediye meclis üyeleri 
ile beraber, ilçe esnaflarını ziyaret 
ederek talep ve şikayetlerini dinledi. 
Başkan Demirhan, “Yaşanabilir bir 
Yunak için gecemizi gündüzümüze 
katarak çalışmalarımıza devam et-
mekteyiz. Her fırsatımız da esnafla-
rımızı ziyaret ederek onların derdini 
dinleyip, istekleri olup olmadığını 
soruyoruz” dedi. Gidilmedik yer, zi-
yaret edilmedik kimse bırakmaya-
caklarını kaydeden Başkan Demir-
han, “Vatandaşlarımız kendilerini 
ziyaret eden, talep ve şikayetlerini 
dinleyen bir belediye başkanının ol-
masından son derece memnunlar. 
Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler de en 
küçük sorununu bile kısa zamanda 
çözüme kavuşması noktasında ilgili 
birimlere talimat veriyoruz. Makam 
odasında oturup talimat vermek ye-
rine birebir halk ve esnaf ziyaretleri 
yaparak yoğun şekilde çalışmaları-
mıza devam ediyoruz.” ifadelerini 
kullandı. İlçe halkının günlük haya-
tını kolaylaştırmak adına düzenle-
meler yaptıklarını kaydeden Başkan 
Demirhan , “Sosyal ve kültürel be-
lediyeciliğin sorumluluklarını yeri-
ne getirerek Yunak’ı yaşanabilir bir 
ilçe haline getirdik. Bundan sonraki 

süreç de hizmetlerimiz devam ede-
cek. Yoğun mesaimiz içersinde her 
fırsatta esnaflarımızla bir araya gelip 
sorunlarını dinliyoruz. Yapacağımız 

çalışmaları beraber istişare edip, 
ortak hareket ediyoruz” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Yatırım ve atılımlar hakkında öğretmenlere bilgi veren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Yatırımlar kadar önemli olan onların içini 
doldurarak, katacağınız ruhtur. Biz her yatırımımıza bu ruhu kazandırmak adına, geleceğimizin emanetçisi çocuklarımıza da yatırım yaptık” dedi

‘Geleceğimize yatırım yaptık’
Dutlu Koruluğu bu kez de eğitim 

camiasına ev sahipliği yaptı. Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru ile Me-
ram İlçesinde görevli öğretmenleri, 
Okul Müdürlerini ve Şube Müdürle-
rini buluşturan toplantıda,  son 4.5 
yıl içinde yapılan önemli yatırımlar 
ve Meram’ın gerçekleştirdiği atılım 
konuşuldu.  İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy’un da katıldığı 
toplantıda söz alan Meram İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, 
Meram Belediyesi’nin eğitim adına 
birçok başarılı projeyi hayata geçir-
diğini hatırlatarak Başkan Toru ve 
ekibine teşekkür etti. 
“MERAM, ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ 

ADINA BİRBİRİNDEN DEĞERLİ 
PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİ”  
Yaklaşık bir ay önce yeni eğitim 

öğretim yılına başlanıldığını hatırla-
tan Kaban, vatanın ve milletin hay-
rına olacak şekilde yavrularımızın en 
iyi eğitimi almalarını arzu ettiklerini 
söyledi. Milli Eğitim Bakanı’nın ‘Ço-
cuklarımızı önce günümüze uyan-
dırmak, sonra geleceğe hazırlamak 
gerektiği’ yönündeki sözünü anım-
satan Dursun Ali Kaban, “Bu hedefe 
ulaşabilmek adına Meram Beledi-
yesi ile birçok proje ortaya koyduk. 
Belediyenin ‘Bilim Kurdu’projesi ile 
çok iyi neticeler aldık.Yine beledi-
yenin, ‘Şanlı direnişin kalbine gidi-
yoruz’ projesi, çocuklarımızda milli 
şuur ve milli bilinci diri tutmak adına 
çok önemli bir adımdı. Önümüzdeki 
dönemde bu projenin devam etme-
sini umut ediyoruz. ‘Ailem Meram’ 
projesi çok hayırlı işlere hizmet et-
mek amacıyla hayata geçirildi. Ai-
lelerimize yardımcı olmak amacıyla 
hayata geçirilen proje aynı zaman-
da kariyer danışmanlığı bölümü ile 
öğrencilerimizin hizmetinde olacak. 
Birbirinden değerli bu projeleri ha-

yata geçirdiği için Başkan Fatma 
Toru’ya teşekkür etmek istiyorum” 
diye konuştu.  

“ÇOCUKLARA VE EĞİTİME 
DESTEK, YATIRIMLARIMIZA 

RUH KAZANDIRIYOR” 
Daha sonra kürsüye gelen Me-

ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
mukaddes bir görev üstlenen ve bu 
görevi bugüne kadar layıkıyla yerine 
getiren öğretmenlere ev sahipliği 
yapmaktan büyük onur duyduk-
larını belirtti. Yerel yönetim olarak 
kendilerinin bugüne kadar önemli 
çalışmalar, projeler ve yatırımlar 
gerçekleştirdiklerinin altını çizen 
Başkan Toru, bu yatırımları çeşitli 
vasıtalarla duyurduklarını ancak hiç-
bir bilgilendirmenin, yüz yüze ya da 
bire bir anlatımdan daha etkili ve ya-
rarlı olmayacağını ifade etti. Bu nok-
tada böyle bir toplantıyla Meram’ın 
yatırımlarını anlatmayı arzu ettikle-
rini ifade eden Toru, “Bugüne kadar 
en önemli önceliğimiz, geleceğimiz 

olan çocuklarımız ve onların eğiti-
mi oldu. Fiziki belediyecilik alanında 
peş peşe yatırımlar yaptık. Ama asıl 
önemli olan bu binaları yapmanın 

yanında onların içini doldurmak. 
Yani onlara ruh kazandırabilmek. 
O binaları, o yatırımları kullanacak 
mutlu, bilgili ve birikim sahibi olan 

insanlar olmadıktan sonra yaptığınız 
ve yapacağınız bütün yatırımlar ger-
çek amacına ulaşamayacak, gerçek 
hüviyetini kazanamayacaktır. Bu 
sebeple çocuklarımıza, gençlerimize 
ve onların eğitimine her şeyden fazla 
değer verdik ve vermeye de devam 
edeceğiz” değerlendirmesinde bu-
lundu. 

“ÇOCUKLARIMIZ VE 
EĞİTİMCİLERİMİZ İÇİN 
NE YAPSAK AZDIR” 

Hayata gerçirdikleri her bir 
projede kapılarının öğrencilere ve 
eğitim camiasının neferleri olan öğ-
retmenlere sonuna kadar açık oldu-
ğunu belirten Başkan Fatma Toru, 
eğitime ve eğitim yuvaları olan 
okullara bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonrada desteklerinin sü-
receğini ifade etti. Son olarak birkaç 
gün önce açılışını yaptıkları Mehmet 
Ali Özbuğday Gençlik Merkezi ile 
çocukların ve gençlerin eğitimi için 
önemli bir yatırımı daha hayata ge-

çirdiklerini kaydeden Toru sözlerine 
şöyle devam etti; “ Bugüne kadar 
okullarımızın fiziki şartlarını güzel-
leştirmek,çocuklarımızın daha iyi 
ortamda eğitim almalarını sağlamak 
adına elimizden geleni yaptık. Genç-
lik Merkezleri, Spor Merkezleri,Mil-
let Kıraathanesi,  eğitim araç gereç 
destekleri, milli bilinç oluşturulması 
amacıyla gerçekleştirdiğimiz kül-
türel ve sosyal etkinlikler, oyun 
alanları, kültürel yayınlar ve bunlar 
gibi daha onlarca projemizle eğiti-
min hangi alanında eksiklik varsa 
tamamlamak için gayret gösterdik. 
Geleceğimizin mirasçısı çocukları-
mız ve onların eğitimi için özverili 
bir çalışma sergileyen öğretmenleri-
miz için ne yapsak azdır. Bu sebep-
le imkanlarımız ölçüsünde destek 
vermeye devam edeceğiz.” Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, bu ko-
nuşmasının ardından daha sonra 4.5 
yıllık icraatlarını anlattığı bir sunum 
gerçekleştirdi.  n HABER MERKEZİFatma Toru

Sokak hayvanları için örnek davranış
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Atiker Konyaspor Kulübü 
eski yöneticilerinden, 

Ömer Korkmaz’ın
 

kızı

Sıla 
KORKMAZ’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Beşiktaş, dayanıklılık ve kondisyon çalıştı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 

9. haftasında Göztepe ile oynayacağı 
maçın hazırlıklarına dün sabah yaptı-
ğı antrenmanla devam etti. BJK Nev-
zat Demir Tesisleri’nde Teknik Direk-
tör yönetiminde yapılan antrenman 
kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon ça-
lışmasıydı. Antrenman sahada yapı-
lan ısınma, istasyon koşuları ve stre-
ching çalışması ile başladı. Ardından 
kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının 
yer aldığı program değişmeli olarak 
uygulandı. Antrenman dar alanda 
oyun çalışması ile sona erdi. 

Antrenmana milli takımlarda 
olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, 
Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Doma-
goj Vida, Gary Medel, Enzo Rocco, 
Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, 
Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz 
katılmadı. 
n İHA

Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı düşüşte
Trabzonspor’da altyapıdan A takıma yükselen 

ve gösterdiği performans ile Avrupa’dan transfer 
teklifleri alan Yusuf Yazıcı, bu sezon geçtiğimiz se-
zonki performansını arattı. Yusuf, A Milli Takım’ın, 
Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçında da 21 
kişilik kadroda yer almadı. 

Trabzonspor’da A takıma yükseldikten sonra 
gösterdiği performansla milli takıma çağrılan Yu-
suf Yazıcı, bu sezona beklentilerin altında başladı. 
Sezon başında Avrupa’dan transfer teklifleri alan 
Yusuf Yazıcı, Spor Toto Süper Lig’in ilk 8 haftasın-
da takıma gol katkısı sağlayamadı. Yusuf Yazıcı 10 
golle geçen sezon bordo-mavili takıma puanlar ka-
zandırırken, bu sezon henüz golle tanışamadı. 

YEDEK KULÜBESİNDE OTURDU 
21 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon 7 karşılaş-

mada toplam 492 dakika görev yaparken son ola-
rak görev yaptığı Göztepe maçında gördüğü kartla 
cezalı duruma düşerek, Kasımpaşa maçında forma 
giyemedi. Genç oyuncu, Akhisarspor ile oynanan 
maçta ise uzun bir aradan sonra yedek kulübesin-
de oturdu. Oyuna sonradan giren Yusuf, 19 dakika 
sahada kaldı. 

İLK 6 HAFTADA 4 SARI KART GÖRDÜ 
Ligde 6 haftada 4 kez sarı kart Yusuf, 7. haftada 

Kasımpaşa ile oynanan maçta forma giyemedi. İlk 
haftaların en agresif oyuncusu olarak göze çarpan 
genç yıldız, sezona arzuladığı başlangıcı yapamadı. 
n İHA

Volkan: Özür dileyebilirim!
Fenerbahçe Futbol Takımı’nda kadro dışı bırakılan kaptan Volkan Demirel, suçlu olmadığını düşündüğü halde Fenerbahçe için kendisinden beklenen özrü dileyebileceğini belirtti

Sarı-lacivertli kulüpte başkan Ali 
Koç ile başkan vekili Semih Özsoy’a 
saygısızlık yaptığı ve yardımcı antre-
nör Erwin Koeman’ın üzerine yürüdüğü 
gerekçesiyle kadro dışı bırakılan tecrü-
beli file bekçisi Volkan, kişisel internet 
sitesinden açıklamada bulundu.

İçinde olduğu durumdan dolayı 
üzgün olduğunu aktaran Volkan, “Bil-
diğiniz üzere geçtiğimiz cuma günü 
kadro dışı bırakıldığımı öğrendim. 
Bunu öğrenme şeklime ve nedenlerine 
daha sonra geleceğim fakat önce şu-
nun altını çizmek isterim ki; kadro dışı 
kaldığım günden, Sayın Başkanımız 
Ali Koç’un açıklama yaptığı çarşamba 
gününe kadar, sportif direktörümüz Da-
mien Comolli’ye birçok kez sormama 
rağmen neden kadro dışı kaldığıma 
dair bana hiçbir sebep gösterilmemiş-
tir.” ifadelerini kullandı. Kadro dışı kal-
ma sebeplerini kamuoyu gibi başkan 
Ali Koç’un FBTV’de yaptığı açıklama-
dan öğrendiğini anlatan 36 yaşındaki 
kaleci, şunları kaydetti:

“Kötü gidişat, tüm Fenerbahçe 
taraftarlarını etkilediği gibi beni de 
derinden etkilemiştir. Dolayısıyla Baş-
kanımızın da söylediği gibi takımı aşırı 
sahiplenmem ve olaylara duygusal 
yaklaşımım sebebiyle soğukkanlılığı-
mı koruyamadığım zamanlar olmuş-
tur. Bu zamanlardan bir tanesi hatta en 
önemlisi, Başkanımız Ali Koç ve asbaş-
kanımız Semih Özsoy’un da bulunduğu 
yerli oyuncularla yapılan takım toplan-
tısı esnasında olmuştur. Önemle belirt-

mek isterim ki, benim Fenerbahçe Fut-
bol Takımı kaptanı olarak Başkanımıza 
saygısızlık etmek haddim değildir. Bu 
konuşmada kendisine asla sesimi 
yükseltmedim, saygısızlık olarak adde-
dilecek bir söz söylemedim. Belirtmiş 
olduğum gibi zaten böyle bir şey de 
mümkün değildir.”

Volkan Demirel, başkan vekili Se-
mih Özsoy ile yaptığı konuşmada se-
sinin yükseldiğini kabul ederek, şöyle 
devam etti:

“Sayın Başkanımızın ‘Bana saygı-
sızlık yapmıştır.’ sözlerinin asbaşka-
nımız Semih Özsoy ile aramızda olan 
konuşmayı saygısızlık olarak nitelen-
dirmesinden dolayı olduğunu düşünü-
yorum. Sayın Semih Özsoy ile aramız-
da geçen konuşmada zaman zaman 
ses tonumuzun yükseldiğinin bilincin-
deyim ama ben bunu yine de saygısız-
lık olarak nitelendirmemekteyim. Söz 
konusu Fenerbahçe’nin mevcut duru-
mu ve geleceği olunca, tüm gerçekleri 
içimden geldiği gibi açıklamak gereği 
hissettim. Çünkü bana takım içindeki 
sorunlar ve sebepleri soruldu, ben de 
hem takım kaptanı hem de bir Fener-
bahçeli olarak gördüklerimi dürüstçe 
söyledim.”

Kadro dışı kaldığını sportif direktör 
Damien Comolli’den telefonla öğren-
diğini vurgulayan Volkan, “Bu konuş-
ma sonrasında Başkanımız Ali Koç 
ile yaptığımız bire bir görüşmede ise, 
Başkanımız bana Sayın Semih Özsoy 
ile aramızda geçen konuşmanın hoş ol-

madığını, bu durumu kendisi ile konu-
şup düzeltmemiz gerektiğini belirtmiş-
tir. Bu toplantının olduğu günün hemen 
akşamında menajerim Erdinç Şehit 
ile asbaşkan Semih Özsoy’a üç defa 
telefon ile ulaşmaya çalışmış olma-
mıza rağmen geri dönüş olmamıştır. 
Ertesi gün, kadro dışı kaldığımı sportif 
direktörümüz Damien Comolli’nin beni 
telefon ile arayarak söylemesiyle öğ-
rendim.” şeklinde görüş belirtti.

“BENDEN BEKLENİLEN ÖZÜR 
DİLEMEM İSE ÖZRÜMÜ DİLERİM”

Volkan Demirel, kendisinden bek-
lenen özrü dileyebileceğini bildirdi.

Fenerbahçe’ye olan bağlılığını 
hatırlatan Volkan, “Ben her zaman Fe-
nerbahçe’ye olan bağlılığını her şeyin 
üstünde tutan bir oyuncu oldum, evet 
geçmişte de bu yüzden çok eleştiril-
dim ve eleştirilmeye devam ediyorum. 
Çünkü benim için kendimden ve kari-
yerimden bile üstündür bu sevgi. İçten-
likle söylüyorum ki 17 sezondur bu ku-
lübün bir oyuncusu ve kaptanı olarak, 
bu şekilde kadro dışı kalmış olmayı hak 
etmiyorum. Yine de Fenerbahçem için 
suçlu olmadığımı düşündüğüm halde 
benden beklenilen özür dilemem ise 
özrümü dilerim.” görüşlerini paylaştı.

Volkan, açıklamasını, “Herkes 
bilsin ki, her zaman Fenerbahçe’nin 
başarısı için ne bekleniyorsa yapmaya 
hazırım. Bunun için bana verilen prog-
ram dahilinde gerekirse alt yapıya da 
giderim, tekrar A takıma da dönerim.” 
ifadeleriyle sonlandırdı. n AA

Paşa, Akhisarspor hazırlıklarını sürdürdü Kayserispor’da eksik çokKasımpaşa, Spor Toto Süper 
Lig’in 9. haftasında karşılaşaca-
ğı Akhisarspor maçı hazırlıklarını 
dün yaptığı antrenmanla devam 
ettirdi. Kasımpaşa, Spor Toto 
Süper Lig’in 9. haftasında saha-
sında 20 Ekim Cumartesi günü 
karşı karşıya geleceği Akhi-
sarspor maçı hazırlıklarını bugün 
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor 
Tesisleri’nde yaptığı antren-
manla sürdürdü. Teknik Direktör 
Mustafa Denizli yönetiminde 
yapılan antrenman, ısınma ha-
reketleriyle başladı. Top sürme 

çalışması yapan lacivert-beyazlı 
futbolcular, ayak tenisi ile id-
manı devam ettirdi. Yaklaşık 1 
buçuk saat süren antrenman yarı 
sahada yapılan çift kale maç ile 
noktalandı. Çalışmaya, ülkele-
rinin milli takımlarında bulunan 
Mbaye Diagne, Strahil Popov, 
David Pavelka, Tarkan Serbest, 
Syam Ben Youssef ve Trezeguet 
katılmadı. 

Antrenmanda sakatlığı bu-
lunan Abdul Rahman Khalili, 
takımdan ayrı olarak koşu yaptı. 
n İHA

Kayserispor, milli maç nedeniyle lige 
verilen arayı çalışarak sürdürürken bir çok 
futbolsu uda antrenmana dahil olama-
dı. Spor Toto Süper Lig’in 9.haftasında 
deplasmanda oynayacağı Medipol Ba-
şakşehir maçının hazırlıklarını Kadir Has 
Tesisleri’nde sürdüren Kayserispor’da 11 
eksik var. 

Milli takım kamplarına katılmak için 
ülkelerine giden Cristian Sapunaru, Ber-
nard Mensah, Asamoah Gyan ve Artem 
Kravets, ameliyat olan Oğuzhan Berber, 
Sakıb Aytaç ve Hasan Hüseyin Acar, sa-
katlığı henüz geçmeyen Deniz Türüç ile 

Jean Armel Kana Biyik, hafif sakatlıkları 
bulunan Tiago Lopes ile Atila Turan idma-
na çıkmadı. Kayserispor, teknik direktör 
Ertuğrul Sağlam nezaretinde gerçekleştir-
diği son idmanını alt yapı futbolcularından 
takviyeli bir kadro ile yaptı. Ukraynalı fut-
bolcu Artem Kravets sakatlandı. 10 Ekim 
günü ülkesinin İtalya ile oynadığı hazırlık 
maçında sakatlanan Artem’in durumu bu-
gün netlik kazanacak. MR’ı çekilecek olan 
Artem Kravets, İtalya ile Ukrayna arasında 
oynanan hazırlık maçının 76. dakikasında 
Roman Yaremchuk’un yerine giren girmiş 
ve 88’inci dakikada sakatlandı.  n İHA
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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

Anadolu Selçuk’un 
konuğu Bugsaş

Selçuklu Basketbol ligdeki ilk maçına çıkıyor
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu 

Basketbol, yarın oynayacağı mücadele ile se-
zonu açıyor. Geçtiğimiz sezon Play – Off maç-
larında elenerek Süper Lig’in kapısından dönen 
mavi beyazlılar, 2018 – 2019 sezonunda hede-
fine ulaşmak istiyor. Selçuklu Basketbol Takı-
mı ligin ilk haftasında kendi sahasında Petkim 
Spor’u konuk edecek. Yarın, Selçuklu Belediyesi 
Uluslar arası Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 
17.00’de başlayacak. Konya’nın basketbolda-
ki en önemli temsilcisi olan Selçuklu, bu zorlu 
maçta Konyalı basketbolseverlerin desteğini 
bekliyor.

GEÇEN SEZON PLAY – OFF’TAN DÖNDÜ
Geçtiğimiz sezon ilk kez Türkiye Basketbol 

Ligi’nde mücadele eden Selçuklu Basketbol, 
ilk sezonunda önemli başarılara imza attı. Geç 
kurulmasına rağmen çok iyi bir başlangıç ya-
pan mavi beyazlılar, güçlü rakiplerine karşı üst 
sıralardan kopmadı. Normal sezonu 4.sırada ta-

mamlayan temsilcimiz, Play – Off maçlarında ilk 
olarak Bandırma Kırmızı ile karşılaştı ve bu turda 
rakibini eledi. Yarı finalde ise ligin güçlü takım-
larından Afyon Belediyesi ile eşleşen Selçuklu, 
bu turun ilk maçlarında avantaj sağlamasına 
rağmen yedek oyuncularından istediği verimi 
alamadığı için elendi. Mavi beyazlıların ilk yılın-
da yakaladığı ivme büyük takdir kazandı.

SERKAN HOCA İLE YOLLAR AYRILDI
2018 – 2019 sezonu başında küçülmeye gi-

den Selçuklu Basketbol, geçtiğimiz sezonun ba-
şarılı ismi Başantrenör Serkan Erdoğan ile yeni 
bir anlaşma sağlamadı. Tecrübeli antrenör Cen-
giz Karadağ ile sözleşme imzalayan mavi beyaz-
lılar, yeni sezon öncesi transferlerde de önemli 
isimleri kadrosuna kattı. Selçuklu, Konya’nın tek 
takımı olmasına rağmen şehirden istediği des-
teği alamadı ancak geçtiğimiz sezon yakaladığı 
başarıyı devam ettirerek adını Süper Lig’e yaz-
dırmak istiyor.  n SPOR SERVİSİ

Son dönemde önemli projelere imza atan Atiker Konyaspor’da 
yönetimi kurulu aldığı karar ile sermaye artırımına gitti. Konyaspor 
A.Ş.’nin 50 Bin TL olan sermayesi 2 Milyon 500 Bin TL’ye yükseltil-
di. Konyaspor’dan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere Hilmi Kul-
luk Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun öncelikli icraatlarından 
biri pasif halde bulunan Konyaspor A.Ş’nin bir an önce aktif hale 
getirilmesi olmuştu. Bu çerçevede yapılan yoğun çalışmalar neti-
cesinde ilk planda Konyastore, Konyaspor A.Ş’nin bünyesine katıl-
dı. Böylelikle hem kulübümüzün hem de Konyaspor A.Ş’nin marka 
ve iktisadi değeri de artırılmış oldu. Konyastore’nin devralınma-
sıyla birlikte faal duruma gelen şirketimiz Konyaspor A.Ş artık çok 
daha güçlü. 5 Ekim 2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul 
toplantısı ile 50.000 TL olan kuruluş sermayemiz, yapılan sermaye 
artırımı neticesinde bugün itibariyle tamamı ödenmiş sermaye ol-
mak üzere 2.500.000 TL’ye yükseltilmiştir” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Lige milli maçlar nedeniyle verilen arada Ç.Rizespor ile 
9.haftada oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Atiker 
Konyaspor, dün sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. 
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde 
yapılan antrenmanda milli takımlarda bulunan oyuncular, tedavi 
olan Mustapha Yatabare, Ömer Ali Şahiner ve Fallou Diagne yer 
almadı. Petar Filipovic’in takımla birlikte çalıştığı antrenman koşu, 
ısınma hareketleri ve 5’e 2 ile başladı. Futbolcular topla pas çalış-
masının ardından yapılan 1’e 1, 2’ye 2, 3’e 3 ve 5’e 5 savunma hü-
cum organizasyon çalışması ile antrenmanı tamamladı. Konyaspor 
dün akşam yaptığı antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor 
sermaye artırdı

Rizespor hazırlıkları 
devam ediyor

Ömer Korkmaz’ın acı günü
Atiker Konyaspor’un eski yöneticilerinden 

Ömer Korkmaz’ın 1,5 yaşındaki kızı Sıla, geçirdiği 
rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu. Bir sü-
redir hastanede tedavi gören minik Sıla, dün sabah 
saatlerinde vefat etti. Sıla’nın vefatı Ömer Korkmaz 
ve ailesini yasa boğdu. Korkmaz ailesinin kızı minik 
Sıla’nın cenazesi Hocacihan camiinde kılınan na-
mazın ardından Hocacihan Mezarlığı’nda toprağa 
verildi. Korkmaz’ı bu acı gününde sevenleri yalnız 
bırakmadı.

SPOR CAMİASI CENAZEYE KATILDI
Konyaspor’un eski yöneticilerinden Ömer Kork-

maz’ın kızı Sıla’nın cenazesine spor camiasından 
birçok tanınmış isim katıldı. Atiker Konyaspor Ku-
lübü’nü temsilen İkinci Başkan Selçuk Aksoy, yeşil 
beyazlı kulüpte daha önce yöneticilik yapmış isim-
ler, Konyaspor Nalçacılılar Grubu Lideri İbrahim 
Apalı, Konya spor camiasından antrenör ve yöneti-
ciler, taraftarlar, Korkmaz ailesinin yakınları, basın 
mensupları ve vatandaşlar cenazede yer aldı. Defin 
işlemi tamamlanmasının ardından Ömer Korkmaz 
ve aile büyükleri taziyeleri kabul etti.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 7.hafta maçında bugün 
Bugsaş’ı konuk edecek. 15 Temmuz Selçuk Üniversitesi sahasında oynanacak olan 

karşılaşma saat 14.30’da başlayacak ve Celal Bayraklı tarafından yönetilecek. 
Yavru Kartal, bu maçı kazanarak ligde üst sıralara yükselmek istiyor

Pilot takım Konya Anadolu Sel-
çukspor, ligdeki 7.maçına çıkıyor. TFF 
2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden 
yeşil beyazlı takım, bugün kendi sa-
hasında Ankara ekiplerinden Bugsaş 
Spor ile karşı karşıya gelecek. Bu se-
zon maçlarını Selçuklu Üniversitesi’n-
de oynayan Konya Anadolu Selçuks-
por’un Bugsaş ile olan mücadelesi 
15 Temmuz sahasında saat 14.30’da 
oynanacak. 

Karşılaşmayı Celal Bayraklı yö-
netirken yardımcılıklarını Ali Etlikci, 
Çağlar Öztürk ve Özgür Reha Alıcı ya-
pacak. 

6 HAFTADA 7 PUAN TOPLADI
Temsilcimiz Konya Anadolu Sel-

çukspor, ligde son olarak grubun 
güçlü ekiplerinden Kırklarelispor ile 
karşılaştı. Deplasmanda oynanan 
karşılaşma golsüz sona ererken, 
Yavru Kartal mücadeleden 1 puan ile 
ayrıldı. Ligde oynadığı 6 maçta 1 kez 
kazanan yeşil beyazlı takım 4 maçtan 
beraberlik ile ayrılırken, 1 maçtan da 
mağlubiyet ile ayrıldı. Konya Anadolu 
Selçukspor, ligde attığı 8 gole karşılık 
kalesinde 8 gol gördü. Temsilcimiz 
oynadığı 6 karşılaşmadan 7 puan top-
layarak 10.sırada yer aldı.

TARAFTAR DESTEĞİ İLE 
KAZANMAK İSTİYOR

Yavru Kartal Konya Anadolu Sel-
çukspor, iç sahada oynadığı karşı-
laşmalarda henüz mağlubiyet yüzü 
görmedi. Kendi sahasında oynadığı 
3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik alan 
yeşil beyazlılar, 5 puan topladı. Kon-
ya Atatürk Stadyumu’nun yıkılması 
ile maçlarını Selçuk Üniversitesi’nde 
oynayan Konya Anadolu Selçukspor, 
bugünkü maçında da Konyalı ve Sel-
çuk Üniversitesi’nde öğrenim gören 
sporseverlerin desteğini bekliyor. Yav-
ru Kartal, taraftarının vereceği destek 

ile Bugsaş Spor maçından galibiyet ile 
ayrılmak istiyor.

BUGSAŞ SON İKİ MAÇINI KAZANDI
Yeşil beyazlı temsilcimizin bugün 

kendi sahasında konuk edeceği Ankara 
ekibi Bugsaş Spor ligin ilk 6 haftasında 
3 maçını kazanırken, 1 karşılaşmadan 
da beraberlik ile ayrıldı. 2 maçını yeni-
len Bugsaş, ligde 10 puan toplayarak 
8.sırada yer aldı. Son iki maçında Ban-
dırmaspor ve Şanlıurfaspor ile karşıla-
şan Yavru Kartal’ın rakibi, bu karşılaş-
malardan galibiyet ile ayrılarak 6 puan 
çıkardı. Bugsaş’ın son maçlarındaki 
çıkışı dikkat çekti.   n SPOR SERVİSİ



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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

RPS
Tek hedef galibiyet

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay milli aranın ardından karşılaşacakları Çaykur Rizespor 
karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacaklarını söyledi. Ligde kimin kimi yeneceğinin belli olmadığını 

belirten Çalımbay, “Rize zorlu deplasman ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay, galibiyeti hak ettikleri Be-
şiktaş maçından 1 puanla ayrıldıklarını 
belirtirken, milli maçlar nedeniyle lige 
verilen arayı iyi değerlendirmek iste-
diklerini ve oynayacakları Ç.Rizespor 
mücadelesinde tek düşüncelerinin ga-
libiyetle ayrılmak olduğunu ifade etti.

Açıklamalarına 2-2 berabere sona 
eren Beşiktaş karşılaşmasını değer-
lendirerek başlayan Teknik Direktör 
Rıza Çalımbay, “Çok ilginç bir maç 
oldu. Rakip oyunun başlarında 10 kişi 
kalınca büyük bir avantaj yakaladık. 
Aslında bunu oyun içerisinde iyi değer-
lendirdik. Öne geçtik. Pozisyonlar bul-
duk. Bunları iyi kullanamadık. Maçın 
ikinci yarısının hemen başında penaltı 
kazandık. Ama değerlendiremedik. 
Biz eğer penaltıyı ya da son pasları iyi 
kullanabilseydik maçı farklı kazanırdık. 
Beraberliğe üzülürken bir anda goller 
yedik. Yemememiz gereken goller 
yedik. Bu konuda sezon başından beri 
sıkıntımız var. İkinci yarıda skor 2-2 
olunca her türlü riski aldık. Netice de 
maçı 2-2 bitirdik. Ama bu bizim hakkı-
mız değildi. O maçın hakkı bizim açı-
mızdan galibiyetti” diye konuştu. 

Rıza Çalımbay, “Biz sadece Beşik-
taş maçında değil, oynadığımız diğer 
maçlarda da ezilmedik” derken sözle-
rine şöyle devam etti:

“Beşiktaş maçında da galibiyet 
için oynadık. Tabiki zaman zaman sı-
kıntılarımız oldu. Bazı arkadaşlarımı-
zın olmaması gibi. Örneğin bu maçta 
Jahovic oynasaydı maç daha farklı 
olabilirdi. Belki Göztepe maçında da 
farklı bir maç olabilirdi. Ben takımım-
dan memnunum. Zaman zaman hata-
larımız oldu. Bu maçta da oldu. Ama 

genel olarak bakıldığında üstün taraf 
bizdik…”

Milli maçlar nedeniyle lige verilen 
aranın kendileri için çok iyi olacağını 
da vurgulayan Teknik Direktör Rıza Ça-
lımbay, “Bu arayı çok iyi değerlendir-
memiz gerekiyor. Ama sakat ve milli 
takımlara giden arkadaşlarımız olunca 
beraber çalışamıyoruz. Bundan dolayı 
sıkıntılarımız var. Bilindiği gibi Hurta-
do, uzun bir süreden sonra ilk defa 90 
dakika bir lig maçı oynadı. Bize geldi-
ğinde hazır değildi. Bugüne kadar hazır 
olmasını bekledik. Arayı iyi değerlen-
direceğiz” şeklinde görüş belirtti.

Çalımbay, sezonun 9.haftasında 
deplasmanda oynayacakları Ç.Ri-
zespor maçıyla ilgili görüşlerini açık-
larken, “Ligde kolay maç yok. Her maç 
çok zor. Çaykur Rizespor maçı da kolay 

olmayacak. Çok mücadele etmemiz 
gerekiyor. Galibiyete oynamamız ge-
rekiyor. Oyundan hiç kopmamamız 
gerekiyor. Mesela, Göztepe maçı. Çok 

basit, yemememiz gereken 2 tane gol 
yedik. Öyle golleri yemememiz gereki-
yor. Bunları yemezsek biz her takıma 
gol atarız. Mutlaka gol atarız. Bizim 
başka hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü biz 
hem deplasmanda hem de iç saha 
maçlarında galibiyete oynuyoruz. Çay-
kur Rizespor maçını da kazanmak için 
uğraşacağız. Başka bir düşüncemiz 
yok. Lig çok uzun ve zor bir maraton. 
Kimin kimi yeneceği belli olmayan bir 
lig yaşanıyor.  Ç.Rizespor maçından 
sonra geleceğiz 1 hafta sonra Cumarte-
si günü iç sahada Medipol Başakşehir 
ile oynayacağız. Zorlu maçlar devam 
edecek. Onun için bir tek Ç.Rizespor 
maçı değil, kalan tüm maçlarımıza 
mükemmel şekilde konsantre olma-
mız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Rıza Çalımbay

Selçuklu ilk maçına çıkıyor
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basketbol 

Takımı, ligdeki ilk maçına çıkıyor. Yarın Petkim Spor’u ko-
nuk edecek olan mavi beyazlı takım, bu maçı kazanarak iyi 
bir başlangıç yapmak istiyor. Selçuklu Basketbol ile Petkim 
arasındaki karşılaşma 17.00’de Selçuklu Belediyesi Ulusla-
rarası Spor Salonu’nda oynanacak.
n HABERİ SAYFA 15’TE
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