
9 günlük kültür şöleni

Ereğli Belediyesi’nce düzenlenen 2. Kitap Günleri açıldı. 9 günde 
27 yazarın Ereğlililerle buluşacağı etkinlikle adeta kültürel şölen 
yaşanacak. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli’de 
kitaba olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi. n SAYFA 2’DE

Koyun yünü birinci!
Selçuk Üniversitesi 
Veterinerlik 
Fakültesi öğrencisi 
Nuriye Yapıcı, 
geliştirdiği ‘Koyun 
Yünü İle Ses 
Yalıtımı’ projesiyle 
TÜBİTAK 
tarafından 
düzenlenen 
yarışmada kendi 
kategorisinde 
birinci oldu. 
n SAYFA 4’TE

ZADE VITAL SAĞLIKLI
NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYOR

TATLISES LAHMACUN
İKİNCİ ŞUBESİNİ AÇTI

MAHKUMLARIN EMEĞİ
FUARDA SERGİLENECEK

Büyükhelvacıgil başarı öyküsünü anlattı

Onlarca lezzet sunacak 

El Sanatları fuarı yapılacak 

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafın-
dan İstanbul’da bu yıl 4’üncsü düzenlenen Ulusal 
Marmara Eczacılık Öğrenci Kongresi’nde Zade Vi-
tal Genel Müdürü Kadir Taha Büyükhelvacıgil Zade 
Vital’in uluslararası başarı öyküsünü katılımcılarla 
paylaştı.

Tatlıses Lahmacun’un Konya’daki ikinci şubesi 
Meram’da açıldı. Falent İnşaat Yönetim Kurulu Baş-
kanı Faruk Çalışkan ve Ahmet Kıvanç ortaklığı ile 
açılan Tatlıses Meram, lahmacun, ızgara çeşitleri, 
çiğköfte ve daha özel onlarca lezzeti ile müşterileri-
ne hizmet verecek.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutu-
kevleri İşyurtları Kurumu tarafından, hükümlü ve 
tutuklularca iş yurdu atölye ve tesislerinde üretilen 
ürünlerin sergilendiği İşyurtları Ürün ve El Sanatları 
Fuarı bu yıl Konya’da yapılacak.

n HABERİ SAYFA 12’DE

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE

Dolar düştü 
piyasa rahatladı

‘Çiftçi için acil 
paket şart!’

Projen varsa 
Selçuklu’ya git!

Bir çivi dahi 
zayi edilmiyor

Ekim ayına 5,94 lira ile başla-
yan Amerikan Doları kuru, 18 
Eylül tarihinde son bir ayın en 
yüksek rakamına ulaşarak 6,38 
liradan işlem görmüştü. Dolar 
dün, 5,75 seviyelerine kadar 
geriledi. n HABERİ SAYFA 11’DE

Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Sayın Mustafa 
Kalaycı, verdiği kanun teklifi 
ile çiftçilerin ve üreticilerin 
sorunlarına duyarsız kalınma-
masını ve acilen kapsamlı bir 
destek paketinin uygulanmaya 
konulması gerektiğini savundu. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Selçuklu’nun yaşam kalitesine 
katkı sağlamak amacıyla yürü-
tülen ve geleneksel hale gelen 
“Proje Destek Programı”na 
başvurular başladı. Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, “Şehre değer katacak 
tüm projeleri destekliyoruz” 
dedi. n HABERİ SAYFA 13’TE

Meram Belediyesi Akıllı Depo 
Sistemleriyle depolara giren 
çıkan her bir malzemeyi kontrol 
altında tutuyor. Başkan Toru, bu 
sayede milletin tek bir çivisinin 
dahi zayi edilmediğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE
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Ortalama tuttu

BYSD Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil:

Fırsatçılığa geçit yok
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği 

(BYSD) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil, “Enflasyonla Topyekun 

Mücadele” programına bitkisel yağ sektörü 
olarak destek verdiklerini açıkladı. Ayçiçeği 

yağının temel gıda maddelerinden biri 
olduğunu hatırlatan Büyükhelvacıgil, 

“Stokçuluk, fahiş fiyat uygulaması gibi 
kabul edilemez piyasa oluşumlarına asla 
izin vermeyeceğimizi ve bu tür girişimleri 

içimizde barındırmayacağımızın bilinmesi 
en büyük arzumuzdur” dedi. 

n HABERİ SAYFA 5’TE

Tahir Büyükhelvacıgil

Elkart bürosu 
yeni yerinde
hizmete girdi 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Şehit aileleri 
hac dönüşü 
SOBE’yi gezdi
n HABERİ SAYFA 4’TE

Şehir Tiyatrosu 
Abdülhamid ve 
Asım ile açılıyor 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Şehit düşen
eşi için çeşme 
yaptırdı 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Ova’nın önemli tarım 
ürünlerinden şeker 

pancarında hasat 
devam ediyor. Şeker 

pancarında dekar başına 
alınan verim ve pancarın 

polar değerlerinin 
ortalamaya göre iyi 

durumda olması, çiftçiyi 
sevindirmiş durumda

ÇİFTÇİ DURUMDAN 
HAYLİ MEMNUN

Stratejik bir ürün olan şeker panca-
rında bu yıl çiftçinin yüzü gülüyor. 
Şuana kadar hasat edilen şeker pan-
carında herhangi bir sorun olmadığı 
gibi, pancardan hem dekar başına 
alınan ürün miktarı hem de pancarın 
polar değeri bakımından rakamlar 
ortalamayı tutturmuş durumda. Önü-
müzdeki günlerde polar değerle-
rinin daha da artacağı belirtilirken, 
çiftçi durumdan memnun.

PANCARIN KALİTESİ
DAHA DA ARTACAK

Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ata-
iyibiner, “Konya bölgesinde polar 
oranı da 16-17 civarında. Bu iyi bir 
oran. Bu yıl Ağustos ayından itibaren 
gece soğuklarının mevcut olduğu bir 
iklim yapısı oldu. Bu da pancarın po-
larını artırdı. Herhangi bir sıkıntı gö-
rülmüyor” dedi. Mısır üretiminin de 
önemine değinen Ataiyibiner, 2017 
yılında ilk defa mısır ithal edilmediği-
ni söyledi.  n HABERİ SAYFA 5’TE Ali Ataiyibiner
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EREGLİ

Belediye’den çocuklara sağlıklı gıda

‘Gençlerin hedeflerine ulaşması önemli’ 

Ereğli Belediyesi, sabahın erken 
saatleriyle birlikte 15 Temmuz De-
mokrasi ve Şehitler Parkı önünde 
tüm vatandaşlara süt, okul bahçe-
lerinde de çocuklara meyve ikramı 
yapıyor.

Tarım ve hayvancılık şehri olan 
Ereğli’mizde meyve ve süt kültürü 
kazandırıyoruz diyen Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven: “Sabahın er-
ken saatleriyle birlikte ekiplerimiz 
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler 
Parkımızda süt ve okullarımızda ise 
meyve ikramı gerçekleştiriyor.  De-
ğerlerimize sahip çıkma ve sosyal 
sorumluluk bilinci amacıyla yürüt-
tüğümüz bu hizmetimizle birlikte 
erken yaşlardan itibaren meyve ve 
süt kültürü kazandırmayı amaçlıyo-
ruz. Ereğli Belediyesi olarak fiziki, 
sosyal ve kültürel Belediyecilik kap-
samında ilkleri gerçekleştirmeye ve 
önemli hizmetleri hemşehrilerimize 
sunmaya devam ediyoruz. Bu kap-
samda şehrimizde ilk olan bu hiz-
met ile de Ereğli’mizin önemli geçim 

kaynağı olan tarım ve hayvancılığı 
ön plana çıkarıyoruz. Bilindiği üze-
re Ereğli’miz süt üretiminde TUİK 
verilerine göre Türkiye’de 1. sırada 
yer alıyor, meyvecilikte de önemli 
bir yere sahiptir. Bizler üretimin ve 
üreticinin yanında olmayı kendimize 
prensip ediniyor ve bu doğrultuda 
hizmetlerimizin planlamasını yapı-
yoruz” ifadelerini kullandı. Özgü-
ven: “Şehrimizin önemli geçim kay-
nağı olan tarım ve hayvancılığı daha 
da geliştirmek adına geleneksel hale 
getirdiğimiz Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı düzenliyoruz. Bu yıl üçüncü-
sünü düzenlediğimiz Tarım ve Hay-
vancılık Fuarımızda birçok önemli 
firma ve sanatçımızı Ereğli’mizde 
misafir ettik. Fuarımıza gösterilen 
yoğun ilgi ve hemşehrilerimizin du-
yarlılığı bizleri mutlu ediyor ve daha 
da kamçılıyor. Bu anlamda duyarlılık 
gösteren ve programlarımıza gös-
terdikleri ilgi ile bizlere destek olan 
tüm vatandaşlarımıza teşekkür edi-
yorum” dedi.

Ereğli Belediyesi ve İŞKUR 
işbirliği ile girişimcilik kursları 
başladı. Kurslar, hem istihdama 
katkı sunacak hem de girişimci-
lere KOSGEB vasıtasıyla 50 Bin 
TL hibe olanağı sağlayacak.

Kursiyerleri ziyaret eden Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Ülkemizin ve şehrimizin ekono-
mik yönden kalkınması, insanla-
rımızın kazançlarının yüksek ol-
ması, işsizliğin sona ermesi için 
girişimci ve yenilikçi insanlara 
ihtiyacı vardır. Öğrencilerimi-
ze henüz ilköğretim çağınday-
ken girişimci olmanın toplum 

ve ülke kalkınmasındaki önemi 
kavratılmalıdır. İlköğretimde 
verilen bu kazanımların gelecek-
te de devam ederek toplumun 
kendine güvenen, atılımcı ve 
katılımcı bireylerden oluşması 
ülkemizin hedeflerine ulaşması 
için çok önemlidir” ifadelerini 
kullandı. Özgüven: “Belediyemiz 
ve İŞKUR aracılığıyla yürüttü-
ğümüz kurslarımızla istihdama 
katkı sunmayı da hedefliyoruz. 
Bu hedefle açtığımız girişimcilik 
kursunun hayırlı uğurlu olma-
sını diliyor ve kursiyerlerimize 
başarılar diliyorum” dedi.

‘Kitapları hayatımızın 
merkezine koymalıyız’

Ereğli Belediyesi, ‘Ereğli Ki-
tapla Uyanıyor’ sloganıyla başlat-
tığı proje ile 2. Kitap Günleri açılış 
gününde özellikle Okul bölgeleri 
ve bahçeleri başta olmak üzere 
tüm şehirde ağaçları kitaplarla 
süsledi. Bu uygulama ile Ereğ-
li’de bir ilki daha gerçeğe dönüş-
türmüş oldu. Ayrıca yazar Sinan 
Yağmur da öğrencilere kitap da-
ğıtımında bulundu. Güne kitapla 
uyanan Ereğlililer bir ilk olan bu 
uygulamadan duydukları mem-
nuniyeti dile getirerek kitaplar 
ve 2. Kitap Günleri için Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven’e teşek-
kürlerini ilettiler. Ağaçlar kitaplar-
la yeşerdi diyen Başkan Özgüven: 
“Kitap, toplumları medeniyete 
taşıyan, aydınlatan, geçmişi ve 
bugününü en iyi şekilde değerlen-
dirmeyi sağlayan bir araçtır. Kita-
bı hayatımızın merkezine koymak 
ülkemizin hedeflerine emin adım-
larla ilerlemesini sağlayacaktır. 
Özellikle geleceğimizin temina-
tı olan çocuklarımızın kitaplarla 
haşır neşir olması çok önemlidir. 
Bu doğrultuda Belediye olarak 
çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl 
ikincisini gerçekleştireceğimiz Ki-

tap Günleri ile de Ereğli’mizde on 
binlerce kitap ve ülkemizin usta 
kalemlerini hemşehrilerimizle bu-
luşturuyoruz” ifadelerini kullandı. 
Özgüven: “2. Kitap Günlerini aça-
cağımız 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 
etkileşim halindedir, bu yüzden 
ağaçlarla kitapların önemini göz-
ler önüne sermek istedik. Vermek 
istediğimiz mesaj ve düzenlediği-
miz 2. Kitap Günleri ile Ereğli’mi-
ze ilkleri yaşatmanın mutluluğu 
içerisindeyiz. Aydınlanmanın, 
birbirimizi anlamanın ve paylaş-
manın kitaplar sayesinde kazanıl-
dığını düşündüğümüzde de kitap 
okuma alışkanlığının çocuklarımız 
için ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha anlıyoruz. Bu anlamda 
gerçekleştirdiğimiz bu hizmetin 
değeri bir kat daha artıyor. Beledi-
ye olarak böyle önemli hizmetler-
le hemşehrilerimizi buluşturmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Ereğli Belediyesi’nce düzenlenen 2. Kitap Günleri açıldı. 9 günde 27 yazarın Ereğlililerle buluşacağı etkinlikle adeta kültürel şölen yaşanacak. 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli’de kitaba olan ilginin her geçen gün arttığını ve bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi 

Kültürel şölen yaşanıyor
Ereğli Belediyesi’nin Kültürel 

Belediyecilik kapsamında düzenle-
diği 2. Kitap Günleri Kültür Merke-
zi’ndeki açılış programı ile başladı. 
Programa Ereğli Kaymakamı Hay-
rettin Çiftçi, Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, AK Parti İlçe Milli Eğitim 
Müdürü İradet Genç, Oda ve Birlik 
Başkanları, Kurum Müdürleri, STK 
Temsilcilerinin yanı sıra yazarlardan 
Sinan Yağmur, Turgay Güler, Hüse-
yin Muşmal ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Selamlama konuşmasını yap-
mak üzere kürsüye gelen yazar 
Sinan Yağmur: “İnsanlık yolculu-
ğumuz kitapla başlar, kitapla sona 
erer. Her insan bir kitaptır okumasını 
bilene. Ülkemizin kadim edebiyatın-
da ve tarihinde önemli bir yeri olan 
Konya’mızın incisi, İlçelerin içerisin-
de kitap okuma oranıyla, kültürel et-
kinlikleriyle daima 1. ve gözde olan 
Ereğli’mizin bu 2. Kitap Fuarında ol-
maktan dolayı çok mutluyum. Hayır-
lı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye gelen yazar 
Turgay Güler: “Hepiniz çok güzel-
siniz. Bu güzellik ancak okuyarak 
taçlanır. Bir öğüt vermek istiyorum; 
bilenin efendi bilmeyenin köle ola-
cağı bir döneme giriyoruz. Özellikle 
gençlere seslenmek istiyorum bil-
mekten, okumaktan başka çareniz, 
çaremiz yok diyorum ve hepinizi 
saygıyla selamlıyorum” şeklinde ko-
nuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet 
Genç: “Kitapla ilgili, kitap okumanın 
önemi ile ilgili ne söylesek az. Kitap 
okuma ile ilgili kurumumuzca çalış-
malar yürütüyoruz ancak bunun en 
büyüğünü Belediyemiz yapıyor, bu 
yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri 
ile, biz de öğrenci ve öğretmenleri-
mizle bir paydaş olarak en üst sevi-
yede katılım sağlamaya çalışıyoruz. 
Bu organizasyonda emeği geçen 
başta Belediye Başkanımız olmak 
üzere herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 

Özgüven: “Burada çok güzel bir 
ortam var, bereketli ve rahmet-
li bir hava var, bu havaya rağmen 
salonumuzu dolduran gençlerimi-
ze, öğrencilerimize ve siz değerli 
vatandaşlarımıza çok teşekkür edi-
yorum. Kitap fuarı demek masa-
ların üzerine kitap koyup satmak 

anlamına gelmiyor. Bunun böyle 
olmadığını geçen yıl Ereğli’miz is-
patladı. Hemşehrilerimizin kitaba 
olan ilgisi bizleri çok mutlu ediyor 
ve bu yıl 2. Kitap Günlerimizi daha 
kapsamlı olarak düzenliyoruz. 9 gün 
içinde 27 yazarımız sizlerle buluşa-
cak. Bazen yazarlarımız kurumları-

mızda, okullarımızda konferanslar 
yapacaklar. Belediyeler yol, asfalt, 
kaldırım, köprü yapar bunlar mutlak 
suretle olması gerekenlerdir. Bun-
lar Belediyelerin görevidir. Asıl olan 
özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 
bizlere talimatları doğrultusunda 
bizim Belediyecilik prensibimizin, il-
kemizin başında Sosyal Belediyecilik 
gelir. İnsana dokunmak, insanımı-
zın hayatında farklılıklar, kolaylıklar 
oluşturmak, bir ve beraber olmak 
noktasındaki Belediyecilik anlayışı 
bizim düsturumuzdur. Bütün yap-
tığımız hizmetler bizi mutlu ediyor 
ama Sosyal Belediyecilik kapsamın-
da yaptığımız hizmetlerimizin hazzı 
bambaşka oluyor. Kurumularımızın, 
STK’larımızın sosyal hizmetler kap-
samında elimizden geldiğince her 
zaman yanında oluyor, destek olu-
yoruz ve olmaya devam edeceğiz. 
Bu vesileyle Kitap Fuarımızın hayırlı 
uğurlu olmasını dileyerek bu orga-
nizasyonumuzun ilerde ulusal bir 
yapıya kavuşmasını arzu ediyor, bizi 

kırmayıp gelen yazarlarımıza ve bizi 
yalnız bırakmayan siz değerli hem-
şehrilerimize teşekkür ediyorum” 
dedi.

Ereğli İlçe Kaymakamı Hayret-
tin Çiftçi: “İnsan hayalleriyle yaşar 
gerçekleriyle hayata veda eder. 
Kitap okumak insanın hayallerine 
ulaşmasındaki en önemli olgudur. 
Bizler, özellikle gençlerimizin daha 
çok okuyan, vizyon sahibi, geleceğe 
umutla bakan ve özgüveni yüksek 
birer birey olmalarını arzu ediyoruz. 
Bunun da yolu daha da çok oku-
maktan geçmektedir. Bu duygu ve 
düşüncelerle fuarın düzenlenmesin 
başta Belediye Başkanımıza, bu fu-
ara katılarak onur veren değerli ya-
zarlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele 
kesimi ile fuar Ereğlililerin hizme-
tine açıldı. Akşamında da Turgay 
Güler’in imza ve söyleşi programı 
ile 2. Kitap Günleri’nin ilk günü ta-
mamlandı.

Ereğli’de 2. Kitap Günleri Kültür Merkezi’ndeki açılış programıyla başladı. Kitap 
Günleri kapsamında çok sayıda kültürel aktivite gerçekleştirilecek.
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KONESOB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Konya Emlakçılar Odası 
Başkanı Sedat Altınay’ın oğlu Suat 
nişanlısı Sümeyra Alanya ile dünya 
evine girdi. Fatma- Ali Alanya çifti-
nin kızı Sümeyra ile Elif- Sedat Altı-
nay çiftinin oğlu Suat Atiker Deluxe 
Toplantı ve Düğün Merkezinde ger-
çekleşen düğün merasimi ile dün-
ya evine girdi. Gerçekleşen düğün 
törenine AK Parti Konya Milletvekili 
Orhan Erdem, Konya Ticaret İl Mü-
dürü Haşmet Yılmaz, KONESOB 
Başkanı Muharrem Karabacak, 
MHP Karatay İlçe Başkanı Rem-
zi Karaaslan, Konya Müteahhitler 
Birliği Başkanı Şaban Topal, Tarihi 
Bedesten Çarşısı Kunduracılar Der-
neği Başkanı Abdullah Dölek, Alan-
ya ve Altınay ailelerin akrabaları ile 

çok sayıda davetli katıldı. Gerçekle-
şen düğünde misafirlere geleneksel 
Konya Pilavı ikram edildi. Alanya 
ve Altınay aileleri misafirleri kapıda 
karşılayarak ‘Hayrılı olsun’ dilek-

lerini kabul etti. Yenigün Gazetesi 
olarak Sümeyra ve Suat’a bir ömür 
boyu mutluluklar dilerken, ailelerini 
de tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hayriye-Özcan Kahveci çiftinin 
kızı Şeyma ile Fatma – Hüseyin Kaç-
maz çiftinin oğlu Memiş, İkonia Gar-
den Düğün ve Kongre Merkezinde 
düzenlenen düğün töreni ile dünya 
evine girdi. Gerçekleşen düğün tö-
renine Kahveci ve Kaçmaz ailele-
rin akrabaları ile çok sayıda davetli 
katıldı. Kahveci ve Kaçmaz aileleri 
misafirlerini kapıda karşılayarak da-
vetlilerin  ‘Hayırlı olsun’ dileklerini 
kabul etti. Şeyma ve Memiş misafir-
lerini, “ Bu mutlu günümüzde sizleri 
de aramızda görmekten onur duya-
rız” mesajı ile davet etti.  Gerçekle-
şen düğünde misafirlere geleneksel 
Konya pilavı ikram edildi. Yenigün 
Gazetesi olarak Şeyma ve Memiş’e 
bir ömür boyu mutluluklar dilerken, 
ailelerini de tebrik ederiz.
n MEVLÜT EGİN 

Elkart bürosunu yeni 
yerinde hizmet verecek

Elkart bürosu Konyalı vatan-
daşlara daha iyi hizmet verebil-
mek amacı ile Zindankale Katlı 
Otoparkı altına taşındı. Elkart 
bürosunun taşınmasını Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay sosyal med-
ya adresinde duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediye-
sine ait toplu taşıma araçlarında 
kullanılan Elkart bürosu taşın-
dı. Uzun süreden beri Konya 
Büyükşehir Belediyesinin ora-
da hizmet veren Elkart bürosu 
Konyalı vatandaşlara daha iyi 
hizmet verebilmek amacı ile 

Zindankale Katlı Otoparkı altı-
na taşındı. Büronun taşındığı 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay sosyal 
medya adresinde paylaştı. Yeni 
Elkart bürosunun yerinin belir-
diği afiş ile paylaşan Altay, “El-
kart bürosunun taşındığını siz 
de duyurun lütfen” diyen arka-
daşlarımızı kırmayalım, yayalım. 
Eklemeyi unuttum; büromuza 
gelmeden internet üzerinden 
başvuru yaparsanız kartınızı 
evinize kadar teslim edebiliriz” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından, hükümlü ve tutuklularca iş yurdu 
atölye ve tesislerinde üretilen ürünlerin sergilendiği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı bu yıl Konya’da yapılacak

Mahkumlar sanatlarını
Konyalılara sunacak

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Daire Baş-
kanlığı tarafından düzenlenen ve ceza infaz kurumlarında 
bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik sürdürülen iş ve 
meslek eğitimi süreçlerinde ortaya çıkan el emeği göz nuru 
ürünlerin sergilendiği ve satışının yapılacağı 8 Ekim 2018 saat 
11.00 de Kılıçarslan Şehir Meydanında  açılacak.68 ceza in-
faz kurumu işyurdu müdürlüğünün katılacağı ve temel amacı 
ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluları toplu-
ma kazandırmak adına yapılan işyurdu faaliyetlerini tanıtmak, 
gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışmaları ile diğer iyileştirme 
çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi amaçlanıyor. 
Konya’da  ilk kez yapılacak olan fuarda; hükümlü ve tutuk-
lular tarafından üretilen ve gıdadan tekstile; değerli taş işle-
meciliğinden ahşap hediyelik eşyaya ve ayakkabıdan çantaya 
kadar yüzlerce çeşit ürün sergilenecek. Organizasyon, reklam, 
tanıtım, stantların üretimi ve kurulumu, lojistik tüm işlemlerin 
İşyurtları Kurumu tarafından gerçekleştirileceği ve toplamda 
220 ceza infaz kurumu çalışanının görev yapacağı fuar 18 – 24 
Ekim 2018 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.  Kılıçarslan 
Şehir Meydanında  açılacak olan İşyurtları Ürün ve El Sanatla-
rı Fuarlarının hazırlıkları tüm hızı ile sürerken, yetkililer Tüm 
Konyalı vatandaşları gerçekelşetirecek fuara davet etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KONESOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Emlakçılar Odası Başkanı 
Sedat Altınay’ın oğlu Suat nişanlısı Sümeyra Alanya ile dünya evine girdi

Sedat Altınay oğlunu evlendirdi Şeyma ile Memiş’e mutluluklar

Hayriye-Özcan Kahveci çiftinin kızı Şeyma ile Fatma – Hüseyin Kaçmaz 
çiftinin oğlu Memiş, düzenlenen düğün töreni ile evlendi
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Adese tüm ürünlerde yüzde 10 indirim yaptı
İttifak Holding’in ulusal pera-

kende markası Adese, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı tarafından başla-
tılan ‘Enflasyonla Topyekûn Müca-
dele Programı’na, yıl sonuna kadar 
100 farklı üründe en az yüzde 10 
indirim uygulayarak destek veri-
yor. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ta-
rafından ekonomide dengeleme 
stratejisi kapsamında hayata geçi-
rilen ‘Enflasyonla Topyekûn Mü-
cadele Programı’na bir destek de 
İttifak Holding’in ulusal perakende 
markası Adese’den geldi. Adese, 
yıl sonuna kadar 7 şehirdeki tüm 
mağazalarında geçerli olacak şekil-
de 100 farklı üründe en az yüzde 
10 indirim yapma kararı aldı.  

Enflasyonla Topyekûn Müca-
dele Programı’na mağazalarında-

ki 100 farklı üründe en az yüzde 
10 indirim yaparak destek vere-
ceklerini ifade eden Adese Genel 
Müdürü Ahmet Özkürkçüler, 
“Adese olarak, Hazine ve Maliye 
Bakanlığımız tarafından başlatılan 
‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele 
Programı’nı destekliyor, geçmiş-
te defalarca başardığımız gibi, bu 
süreci de birlik ve beraberlik anla-

yışı içinde hareket ederek yeniden 
geride bırakacağımıza yürekten 
inanıyoruz. Bu inançtan hareketle, 
biz de Adese olarak üzerimize dü-
şen sorumluluğu yerine getirerek 
7 şehirdeki tüm mağazalarımızda 
başta Mercek, Restore ve Gabol 
gibi özgün markalarımız, mey-
ve-sebze, et ve et ürünleri, şar-
küteri ve unlu mamuller gibi taze 

ürün grupları olmak üzere diğer 
tüm ürün gruplarında 100 farklı 
üründe yıl sonuna kadar en az yüz-
de 10 indirim uygulayacağımızı, 
bugün olduğu gibi bundan sonra 
da her türlü ekonomik mücadele-
de devletimizin atacağı adımları 
destekleyeceğimizi kamuoyunun 
bilgilerine sunarız” dedi.  
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, hac görevini ye-
rine getiren şehit ailelerini Selçuk-
lu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) 
Vakfı’nda ağırladı

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı hac farizasını 
yerine getiren şehit ailelerini SOBE 
Vakfı’nda ağırladı. 

Şehit yakınlarının şehitlerin 
millete bir emaneti olduğunu ve 
bu emanete en iyi şekilde sahip 
çıkmak için çalıştıklarını ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Her fırsatta şehit 
ailelerimizle beraber oluyoruz ve 
pek çok organizasyonla ve çeşitli 
vesilelerle bu birliktelikleri devam 
ettirmeye çalışıyoruz. Sizlerin is-
teği, arzusu bizim için her zaman 
emir niteliğindedir ve sizlerden ge-
len talepleri yerine getirmek adına 
her zaman elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz. Katılımınız için her bi-
rinize teşekkür ediyorum” dedi. 

Selçuklu Kaymakamı Ömer 
Hilmi Yamlı da, “Sizleri Allah için 
çok seviyoruz. Sizler bizler için çok 
kıymetlisiniz. Ne söylersek sizlerin 

evladınızı kaybettiğiniz zamanki 
hissettiğinizi ve acıyı anlamamız 
çok zor. Ama elimizden ne gelirse 
devlet ne imkan sunuyorsa bizler 
onu sizinle paylaşmak için hazırız. 
Bizlerin her zaman sizin yanınızda 
olduğumuzu bilin. Bir evladınız da 
biziz ve bu kapı hep açık sizlere” 
şeklinde konuştu. 

Konya Şehit Aileleri Dernek 
Başkanı Recep Pekdemir, “Bizler 

her zaman devletimizin varlığını 
yanımızda hissediyoruz. Selçuklu 
Belediyemiz de her zaman şehit 
ailelerimizin yanında oldu. Bu ince 
daveti ve ev sahipliği için Selçuklu 
Belediye Başkanımız Sayın Ahmet 
Pekyatırmacı’ya ve Sayın Kayma-
kamımıza çok teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Program Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın 

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Vakfı’nın işleyişi ve burada veri-
len eğitim ile ilgili bilgilendirme ve 
SOBE gezisiyle son buldu. Prog-
rama, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kay-
makamı Ömer Hilmi Yamlı, beledi-
ye başkan yardımcıları, Konya Şehit 
Aileleri Dernek Başkanı Recep Pek-
demir ve şehit aileleri katıldı.
n HABER MERKEZİ

Nesibe Aydın’da Pelin 
Kurnaz okul başkanı seçildi

Derebucak’ta lavantalar
toprakla buluşturuldu

Nesibe Aydın Konya okul-
larında okul başkan seçimleri 
devam ediyor. Son olarak Nesi-
be Aydın Konya Lisesi’nde okul 
başkanlığı seçimi gerçekleşti-
rildi. Lise öğrenci temsilciliği 
seçimi için kıyasıya bir rekabet 
içinde olan başkan adayları ilk 
önce öğrencilere organize ettik-
leri bir etkinlikle, vaatlerini ve 
projelerini anlatarak seçmenle-
rinden oy istediler. Daha sonra 
öğrenciler demokratik haklarını 
kullanmak üzere sandık başına 
gittiler. Yapılan seçim sonrası 
diğer rakiplerini geride bırakan 
Pelin Kurnaz, okul başkanı oldu.

Başkanlığa seçilen Pelin 
Kurnaz, “İlk önce okul idare-
mize ve öğretmenlerimize bu 
demokratik hakkı bizlere ver-
dikleri için teşekkür ediyorum. 
Ayrıca benimle birlikte başkan-

lık için mücadele eden arkadaş-
larıma ve oylarını kullanan tüm 
öğrenci arkadaşlarıma da te-
şekkür ediyorum. Hedefim okul 
idaresi ile arkadaşlarım arasın-
da bir köprü görevi yapmaktır. 
Kısa bir şey söylemek gerekirse 
okulumuz için çalışmak olacak-
tır” dedi.

Nesibe Aydın Konya Okul-
ları Yönetim Kurulu Üyesi Can 
Ünal ise “Okul yönetimi olarak 
öğrencilerimize verdiğimiz de-
mokratik haklarını en iyi şekilde 
kullanarak başkanlarını seçme-
leri bizleri mutlu etmiştir. Eme-
ği geçen tüm öğretmen ve öğ-
rencilerimize okul idaresi olarak 
teşekkür ediyoruz. Ayrıca okul 
başkanı seçilen Pelin Kurnaz’a 
başarılar diliyoruz” diye konuş-
tu. 
n HABER MERKEZİ

Derebucak’ta, lavanta fidesi 
dikme etkinliği gerçekleştirildi. 
Derebucak İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ve Derebucak Beledi-
yesi iş birliğiyle Konya Ovası Pro-
jesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı’nın (KOPTEYAP)  fi-
nansman desteğiyle 10 bin lavan-
ta fidesi Düden Şelalesi mevkiinde 
toprakla buluşturuldu. Derebucak 
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ay-
bars Yiğit, etkinlikte yaptığı ko-
nuşmada etkinlikte emeği geçen-
lere teşekkür etti. Konuşmaların 

ardından lavanta fideleri ekildi. 
Fidelerin dikiminden sonra dağ-
cılar gösteri amaçlı dik yamaçlar-
dan halatlarla iniş yaptı. Etkinliğe, 
Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri 
Gençlik Spor Kulübü Arama Kur-
tarma Acil Yardım Eğitim Merke-
zi Derneği üyeleri, Akşehir Aktif 
Dağcılık Eğitim Merkez Gençlik 
Spor Kulübü üyesi dağcılar ile Sel-
çuk Üniversitesi Beyşehir Doğa 
Yürüyüşleri Topluluğu üyesi öğ-
rencileri katıldı.
n AA

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Nuriye Yapıcı, geliştirdiği ‘Koyun Yünü İle Ses 
Yalıtımı’ projesiyle TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada kendi kategorisinde birinci oldu

Koyun yünüyle yalıtım
projesiyle ödül aldı

Selçuk Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi öğrencisi Nuriye Yapıcı 
tarafından geliştirilen ‘Koyun Yünü 
ile Ses Yalıtımı’ projesi, TÜBİTAK 
Bilim İnsanları Destek Programları 
Başkanlığı tarafından düzenlenen 
2238-Girişimcilik ve Yenilikçilik Ya-
rışması ‘Temel Sektörler’ kategori-
sinde birincilik ödülüne layık görül-
dü. 

Konya Teknik Üniversitesi Mü-
hendislik ve Doğa Bilimleri Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü 
Sultan Keskin danışmanlığında ge-
liştirilen proje, TÜBİTAK tarafından 
Necmettin Erbakan Üniversitesi ev 
sahipliğinde düzenlenen ‘Üniversite 
Öğrencileri Proje Yarışması-Konya 
Bölge Sergisi’nde de yerini aldı. Bü-
yük ilgi gören ve finale kalan projeler 
arasına seçilen ‘Koyun Yünü ile Ses 
Yalıtımı’ projesi birincilik ödülü al-
maya hak kazandı. 

“KOYUN YÜNÜ BİNALARIN 
ISIL VE İŞİTSEL KONFORUNUN 

SAĞLANMASINDA EN İYİ YALITIM 
MALZEMESİDİR” 

Geliştirdikleri proje hakkında bil-
gi veren Nuriye Yapıcı, “Yün; doğal, 
canlı, büyüyen, nano-teknolojik ve 
akıllı bir liftir. Ayrıca yün kendisine 
has özellikleri sayesinde soğuk, sı-
cak ve yangına karşı tam bir koruma 
sağlarken insan ve çevre sağlığı açı-
sından hiçbir risk teşkil etmez. Diğer 
yalıtım malzemelerinden daha üstün 
niteliklere sahip olan koyun yünü hi-
poalerjenik, uzun ömürlü ve kaliteli 
oluşunun yanı sıra yenilenebilir ve 
sürdürülebilir bir kaynak olmaktadır. 
Bu amaçla üretim ve enerji maliyeti 
halihazırda kullanılan yalıtım mal-
zemelerinden daha düşük olması, 
yenilenebilir kaynaklardan elde edil-
mesi ve kullanımını güvenli olması 

sebebiyle tercih edilebilirliğini art-
tırmaktadır. Koyun yetiştiriciliğinin 
ülke çapından yaygın oluşu dikkate 
alındığında yerel yün işleme tesisle-

ri kurularak koyun yününün yalıtım 
malzemesi olarak üretiminin yapıl-
ması ve diğer yalıtım malzemeleri-
nin kullanımı ile kaybedilen ekono-

mik kayıp ve enerji tasarrufu ile ülke 
ekonomisine katılacak kazanımların 
reklam ve tanıtımı hedeflenmiştir” 
dedi.  n İHA

Şehit aileleri hac dönüşü SOBE’yi gezdi



516 EKİM 2018HABER 

‘Fahiş fiyat ve stokçuluğa izin vermeyeceğiz’
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derne-

ği (BYSD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Tahir Büyükhelvacıgil, “Enflasyonla 
Topyekun Mücadele” programına 
bitkisel yağ sektörü olarak destek 
verdiklerini açıkladı. Ayçiçeği yağı-
nın temel gıda maddelerinden biri 
olduğunu hatırlatan Büyükhelva-
cıgil, “Stokçuluk, fahiş fiyat uygu-
laması gibi kabul edilemez piyasa 
oluşumlarına asla izin vermeyece-
ğimizi ve bu tür girişimleri içimizde 
barındırmayacağımızın bilinmesi 
en büyük arzumuzdur” dedi.  Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak önderliğinde başlatılan 
“Enflasyonla Topyekun Mücadele” 
programına bir destek de bitkisel 
yağ sektöründen geldi. Bitkisel 
yağ sanayicileri olarak geçmişten 
beri Türkiye’nin refahı, üretimi ve 

gelişimi için yoğun gayret sarf et-
tiklerini dile getiren BYSD Başkanı 
Tahir Büyükhelvacıgil, yaptığı yazılı 
açıklamada sektörün hiçbir zaman 
üretim ve yatırımdan vazgeçmedi-
ğinin altını çizdi.

VAR GÜCÜMÜZLE 
DESTEK VERECEĞİZ

Sektörün maliyetine yakın sa-
tışlarla yağ arzı yaptığını belirten 
Büyükhelvacıgil, birlik, beraberlik 
ve milli dayanışma ruhu ile enf-
lasyonla mücadelenin başarılı ola-
cağına inandığını ifade etti. Kamu, 
üretici ve vatandaşın omuz omuza 
vererek bu günleri aşacağını ve 
Türkiye’nin kazanacağını dile geti-
ren Büyükhelvacıgil, sözlerine şöy-
le devam etti:

“Ayçiçeğinin stratejik ürün 
kapsamına alınmasını, yerli ayçi-
çeği tohumlarımızla Türkiye eko-
nomisine katma değer yaratmayı 
ve büyük Türkiye’nin gücüne katkı 
sağlamayı en büyük hedefimiz ola-
rak görüyoruz. Enflasyonla Topye-
kun Mücadele Programı’na bitkisel 
yağ sektörü olarak biz de var gücü-

müzle destek vereceğiz. Petrolden 
sonra en büyük dış ticaret ödeme-
mizi yaptığımız bitkisel yağ ithalatı 
bir kez daha stratejik yönünü acı bir 

gerçekle gözler önüne sermiştir. Bu 
çerçevede yüzde 70’den fazlasını 
yurtdışından ithal ettiğimiz yağ-
lı tohum ve türevleri ithalatımızı 

azaltmak üzere, devletimizle el 
birliği içinde, çalışmalarımız devam 
edecektir.” 
n HABER MERKEZİ

‘Çiftçi için kapsamlı 
destek paketi şart!’

Milliyetçi Hareket Partisi Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Sayın Mustafa Ka-
laycı, çiftçilerin rahatlatılması 
amacıyla 2 kanun teklifi verdi. 
“Çiftçinin temel girdilerinden 
vergi alınmamasını içeren kanun 
teklifleri” ile ilgili açıklama yapan 
Kalaycı, çiftçilerin ve üreticilerin 
sorunlarına duyarsız kalınma-
masını ve acilen kapsamlı bir 
destek paketinin uygulanmaya 
konulması gerektiğini savundu.  
Çiftçilerin girdi maliyeti altında 
ezildiğini ve ithalata dayalı poli-
tikalarla zor duruma düştüğünü 
belirten Kalaycı, sözlerine şöy-
le devam etti, “Gübre fiyatları 
bir yılda yüzde 100’ün üzerinde 
artmıştır. Çiftçi gübre alamaya-
cak haldedir.Elektrik fiyatlarına 
yüzde 70 zam yapılmıştır. Çiftçi 
tarımsal sulamada ve seralarda 
kullandığı elektrikle ilgili borçla-
rını ödeyemeyecek durumdadır. 
Mazot fiyatı, ÖTV’den feragat 
edilmesine rağmen bir yılda yüz-
de 36 artmıştır. ÖTV yansıtıldı-
ğında çiftçinin mazot alabilmesi 
artık çok zor olacaktır. Çiftçinin 
ürünü ise para etmemektedir. 
Çiftçi, buğdayını ve arpasını bir 
önceki yıla göre yüzde 10düze-
yinde artırılan fiyat üzerinden 
satabilmiştir. 7 yıldır destekleme 
primi artırılmamaktadır. Çiftçi 
bu yıl 800 liraya sattığı arpasını, 
TMO’dan tohumluk olarak 1200 
liradan alabilmektedir. Pancar 
alım kampanyası başlamış, ancak 
16 polar üzerinden 235 TL/ton 
olarak Haziran ayında açıklanan 
ve önceki yıla göre yüzde 11,9 ar-
tırılan pancar taban fiyatı, o gün-
den bu yana yaşanan enflasyon 
sebebiyle erimiştir.Pancar taban 
fiyatı mutlaka güncellenmeli-
dir. Mısır fiyatı sezonun başında 
1250 lira düzeyinde iken daha 
sonra 800 liranın altına kadar in-
miştir. Hasat öncesinde Toprak 
Mahsulleri Ofisi’ne verilen ithalat 
yetkisi zor durumda olan üreticiyi 
tüccarın insafına bırakmıştır.Çift-
çi nohut, fasulye, kabak çekirde-
ği gibi ürünlerini de geçen yıl ki 
fiyatlarının altında satmak duru-
munda kalmıştır.  Çiftçinin ürün 
satışından eline geçen para reel 
olarak gerilerken mazot, gübre, 
enerji, ilaç ve tohum başta olmak 
üzere tarımsal girdilere yapılan 
yüksek zamlar üretim yapma-
sını güçleştirmiştir. Besiciler ve 
süt üreticileri kan ağlamaktadır. 
Üreticiler büyük sıkıntılarla karşı 
karşıya olup, ayakta durma mü-
cadelesi vermektedir. Besi ve süt 

yeminin torbası son bir yılda 45-
50 liradan, 85-90 liraya çıkmıştır. 
Slaj fiyatı 200 lirayı, saman fiyatı 
450 lirayı aşmıştır. Buna karşın, 
et ve süt fiyatları geçen yılla aynı 
düzeyde olup yerinde saymakta-
dır. Konya’da iki ay önce 28,5 lira 
olan dana karkas kesim fiyatı 26 
liraya kadar düşmüş, buna rağ-
men alan yoktur. Ulusal Süt Kon-
seyi’nin belirlediği süt fiyatına 
uyulmamakta, süt alımları yete-
rince yapılmamakta, süt üretici-
lerinin paraları zamanında öden-
memektedir.  Her geçen gün 
zamlanan yem, slaj ve saman 
gibi girdiler karşısında üreticile-
rin dayanacak gücü kalmamış-
tır. Pek çok besici iflas etmekte, 
işi bırakmak zorunda kalmakta-
dır.  Kontrolsüz ithalat politika-
ları üreticiyi perişan etmektedir. 
Yerli ve milli üretimimiz yok ol-
maktadır. Acilen gerekli tedbirler 
alınmazsa ülkemizde besicilik 
ve süt üreticiliği bitme nokta-
sına gelecektir. Çiftçilerimiz ve 
üreticilerimiz, bankalarca kıska-
ca alınmış olup borçları her yıl 
katlanarak artmaktadır. Tarım 
kesimindeki problemler çığ gibi 
büyürken, birçok çiftçi borcunu 
ödeyebilmek için tarlasını sat-
mak zorunda kalmaktadır. Üret-
tiği ürünü değerinde satamayan 
ve girdilere gelen yüksek zamlar-
la beli bükülen, banka kredi borç-
ları katlanarak artan çiftçimizin 
ve üreticimizin sorunlarına du-
yarsız kalınmamalı, kapsamlı bir 
destek paketi acilen uygulamaya 
konulmalıdır. Üreticiye sahip çı-
kılmalı, ithalata dayalı politikalar 
terkedilmelidir. Çiftçiye ve üreti-
ciye verilen destekler artırılmalı 
ve zamanında ödenmelidir.  Et 
ve Süt Kurumu ve Toprak Mah-
sulleri Ofisi, piyasayı düzenleye-
cek bir müdahale kurumu olarak 
etkin bir yapıya kavuşturulmalı-
dır.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ova’nın önemli tarım ürünlerinden şeker pancarında hasatlar devam ediyor. Şeker pancarında dekar başına 
alınan verim ve pancarın polar değerlerinin ortalamaya göre iyi durumda olması, çiftçiyi sevindirmiş durumda

Pancar sevindirdi
Konya Ovası’nın önemli tarım 

ürünlerinden olan şeker pancarı 
hasadı, bölgede tüm hızıyla devam 
ediyor. Hasat devam ederken böl-
gedeki şeker fabrikaları da Ekim 
ayı itibariyle alımlarına başlayıp 
pancarı işlemeye başladı. Fabrika-
ların pancar işleme dönemleri Şu-
bat aylarına kadar sürecek. Strate-
jik bir ürün olan şeker pancarında 
bu yıl çiftçinin yüzü gülüyor. Şua-
na kadar hasat edilen şeker panca-
rında herhangi bir sorun olmadığı 
gibi, pancardan hem dekar başına 
alınan ürün miktarı hem de pan-
carın polar değeri bakımından 
rakamlar ortalamayı tutturmuş 
durumda. Önümüzdeki günlerde 
polar değerlerinin daha da artaca-
ğı belirtilirken, bu durumun çiftçi 
açısından olumlu karşılandığı ifade 
ediliyor.

ORTALAMA TUTTURULDU
Konuyla ilgili açıklamalarda 

bulunan Meram Ziraat Odası Baş-
kanı Ali Ataiyibiner, şeker pancarı 
hasadının bölgede devam ettiğini 
hatırlattı. Şuanda şeker fabrikala-
rında mal girişinin sürdüğünü dile 
getiren Ataiyibiner, Şubat ayına 
kadar şeker fabrikalarının şeker 
pancarı işlemeye devam edeceğini 
söyledi. Konya bölgesinde şuanda 
şeker pancarında rekolte ortala-
masının dekar başına 8 ton oldu-
ğunun bilgisini veren Ataiyibiner, 
“Rekolte konusunda şuana kadar 
bir sıkıntı yok. Şuanda bu rekolteyi 
yakalıyoruz hatta bunun üzerinde 
çıkan bölgeler var. Sadece rekolte 
değil polar oranı yani pancardaki 
şeker oranı da önemli. Çünkü şu-
anda pancar alımları polar oranına 
göre yapılıyor. Konya bölgesinde 
polar oranı da 16-17 civarında. Bu 
iyi bir oran. Bu yıl Ağustos ayından 
itibaren gece soğuklarının mevcut 
olduğu bir iklim yapısı oldu. Bu 
da pancarın polarını artırdı. Polar 
değerleri bundan sonra daha da 
yükselir. Herhangi bir sıkıntı gö-
rülmüyor. Fiyat konusuna gelecek 
olursak, Konya Şeker olarak 16 
polara kilogramda 25 kuruş fiyat 
vermiştik. Ama polar 20’lere çık-
tığı zaman çiftçimiz kilogramda 
30 kuruşa kadar satabilecek. Polar 
arttıkça çiftçimizin birim alandaki 
kar oranı daha yüksek olacak” diye 
konuştu. 

ŞEKER PANCARI 
STRATEJİK BİR ÜRÜN 

Şeker pancarının stratejik bir 

ürün olduğuna dikkat çeken Ata-
iyibiner, Türkiye’nin şeker kamışı 
üretemediğini söyledi. Bu nedenle 
şeker üretiminde tek seçeneğin 
şeker pancarı olduğunu söyleyen 
Ataiyibiner, şöyle devam etti, “Biz 
tarım ülkesiyiz. Buna rağmen şe-
keri dışarıdan ithal edersek bu 
da bizim ayıbımız olur. Şeker her 
yönüyle mutfaktan sanayiye ka-
dar kullanım alanı geniş bir ürün. 
Bunu biz ithalatla karşılamamız 
doğru olmaz. Nasıl ki petrole, gı-
daya ihtiyacımız varsa şekere de 
ihtiyacımız var. Çiftçimizin üretimi 
dışında alternatif değerlendirmek 
ve desteklemek doğru olmaz.”

MISIRLA İLGİLİ 
LGI YANILMASI VAR!

Başkan Ataiyibiner, son yıl-
larda bölgede artan mısır üretimi 
ile hububatta yaşanan kaçışlarla 
ilgili de önemli bilgiler verdi. Mısır 
konusunda bir algı yanılmasının 
mevcut olduğuna dikkat çeken 
Ataiyibiner, sözlerini şöyle sür-
dürdü, “Mısır sulu bir münavebe 
bitkisi. Hububat hem sulu alanlar-
da hem de kuru alanlarda ekilen 
bir münavebe bitkisi. Şuanda İç 
Anadolu’da kuru alanlarda hu-
bubat alternatifsiz tek ürün. Ama 
sulu alanlarda münavebe esnasın-
da ürün değişikliği en çok mısır ve 
ayçiçeği üzerinde görülüyor. Ge-
rek işçilik gerek maliyet açısından 
değerlendirildiği zaman mısır ön 
plana çıktı. Bu ülkenin mısıra da 
buğdaya da ihtiyacı var. Biz geçen 
yıl ilk defa 2017 yılında mısır ithal 
etmedik. Bu nasıl oldu? Münave-
be bitkisi olarak mısır alanlarının 
çoğalmasıyla oldu. Bu nedenle ilk 
defa 2017 yılında mısır ithal et-
medik. Ama biz buğday ithalatçısı 
da bir ülkeyiz. Çünkü dünya un 
ihracatında birinci sıradayız. Biz 
hammadde alıp mamul sarıyoruz. 
Mısırda da aynı durum söz konu-
su. Biz hem mısırı yemlik olarak 
kullanıyoruz hem de nişasta ola-

rak kullanıyor. Aynı zamanda ih-
racat açısından değerlendiriyoruz. 
Artık Türkiye eski Türkiye değil. 
Yani hammadde satan bir ülke 
değil mamul satan bir ülke haline 
geldi. Türkiye bunu son yıllarda 
başarmış bir ülke. 2017 yılına ka-
dar mısır ithalatçısı bir ülkeydik. 
Ancak üretim potansiyelini artıra-
rak buraya geldik. Biz üretimi des-
teklemezsek yeniden mısır ithala-
tına başlarız. Bu nedenle biz hem 
mısır üretimine hem de buğday 
üretimine devam edeceğiz. Son 
yıllarda buğday ekim alanlarında 
düşüş var doğrudur ama bu kuru 
alanlarda değil sulu alanlarda. 
Münavebe bitkilerinde çeşitlenme 
var, sulu alanlardaki yaklaşık 100 
bin hektar düşüşümüz doğrudur 
ama üretim rekoltesinde düşüş 
yoktur. Konya yine üretim rekol-
tesinin üzerinde bir üretim yaptı. 
Alternatif ürün olan ürünlerin ih-
tiyaç olan ürünler olması nedeniy-
le bu üretimler oldukça önemli. 
Her halukarda her iki ürünü de 
yetiştirmek durumundayız. Ay-
çiçeği de önemli. Çünkü Türkiye 
ham petrolden sonra ikinci olarak 
ham yağa para veriyor. Bu neden-
le ham yaş açığını da kapatmamız 
gerekiyor.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Tahir Büyükhelvacıgil

Mustafa Kalaycı

Ova’da hasadı devam eden şeker pancarında dekar başına alınan ürün 
miktarı ve pancardaki şeker oranı bakımından şuana kadar herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Ali Ataiyibiner 

Mısır üretiminin artmasından dolayı 2017 yılında ilk defa Türkiye ithalat yapmayarak ihtiyacını kendi üretimlerinden karşıladı.



Konya İl Jandarma Komu-
tanlığı ekiplerince kent gene-
linde helikopter destekli trafik 
denetlemesi yapıldı. Jandarma 
birimlerinin trafik denetleme-
lerinde etkinliğin arttırılması 
amacıyla il genelindeki uygu-
lamaları sürüyor. Bu kapsamda 
ekipler, bazı ilçelerde helikop-
terle havadan denetim ger-
çekleştirdi. Kural ihlali yapan 
araçları havadan tespit eden 
jandarma ekipleri, bu araçları 
uygulama noktalarına bildirdi. 
Kontrol noktasındaki güvenlik 
güçleri de helikopterdeki ekip-
ler tarafından kural ihlali yap-
tığı tespit edilen 36 sürücüye 

toplam 13 bin 308 lira cezai 
işlem uyguladı. Kontrollerde 
kamyonet, otomobil ve moto-
sikletin dahil olduğu 22 araç 
trafikten men edildi. İl Jandar-
ma Komutanlığı yetkilileri, İçiş-
leri Bakanlığı’nın 100 günlük 
eylem planı kapsamında trafik 
denetimlerinde etkinliği art-
tırmak ve ihlallerin önlenmesi 
amacıyla, helikopter ve drone 
destekli denetimlerin yapıldı-
ğını belirterek, trafik kazalarını 
en aza indirerek can ve mal ka-
yıplarını asgari düzeyde tutmak 
maksadıyla denetimlerin tek-
nolojik araç ve gereç desteğiyle 
süreceğini kaydetti.  n AA
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Tarlada iki erkek cesedi bulundu!
Karapınar’da, çiftlik sahibi Necip 

Sayan (46) göğsünden ve başından, 
Afganistan uyruklu çalışanı ise başın-
dan tabancayla vurularak, öldürülmüş 
bulundu. Olay, akşam saatlerinde, kent 
merkezine yaklaşık 25 kilometre uzak-
lıkta bulunan Karapınar ilçesindeki To-
mak Yaylası’nda meydana geldi. Çev-
redekiler, tarlada ayakları çıplak kişinin 
kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını 
fark edip, polise haber verdi. İhbarla olay 
yerine gelen polis ekipleri, hareketsiz 
yatan kişinin, göğsünden ve başından 
tabancayla vurularak, öldürüldüğünü 
saptadı. Erkek cesedinin, Necip Sayan’a 
ait olduğu belirlendi. Araştırmasını de-
rinleştiren polis, tarlanın yakınında Sa-
yan’a ait traktörü, park edilmiş buldu. 
Sayan’ın çiftliğine 400 metre kala, işçi-
si olarak çalışan ve ismi öğrenilemeyen 
Afganistan uyruklunun da başından 

tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. 
Cansız bedenler, otopsi için Karapınar 
Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıl-
dı. Polis, saldırgan ya da saldırganların 
kimliğinin belirlenip, yakalanması için 
çalışma başlattı.  n AA / DHA

Geçtiğimiz yıl eski eşini, kayınvalidesini ve kayınpederisin öldüren Erdal Atlı’nın cinayetlerin ardından arkadaşını 
arayarak, “3’ünü vurdum. Acilen İzmir’e yetişmem lazım. Birkaç kişiyi daha öldüreceğim” dediği öğrenildi

Birkaç kişiyi daha
vuracağını söylemiş

Komşuların kavgasında 37 
günlük bebek ağır yaralandı

Eski eşini, kayınpederini, 
kayınvalidesini öldüren sanık, 
‘Birkaç kişiyi daha vuracağım’ 
demiş Geçen yıl eski eşi Yase-
min (41) ile kayınvalidesi Fat-
ma (60) ve kayınpederi Behram 
Yıldız’ı (72) tüfekle ateş ederek 
öldüren Erdal Atlı hakkında, 
Cumhuriyet savcısınca verilen 
mütalaada, ‘tasarlayarak adam 
öldürmek’ten 3’er kez ömür 
boyu hapis cezasına çarptırıl-
ması istendi. Duruşmada tanık 
olarak dinlenilen Atlı’nın arka-
daşı Mevlüt K. (45), “Erdal, olay 
günü beni aradı. ‘Eski eşimi, 
kayınvalidemi ve kayınpederi-
mi vurdum; ölüp, ölmediklerini 
bilmiyorum. Birkaç kişiyi daha 
vuracağım’ dedi” diye konuştu. 

Olay, 17 Mayıs 2017 tari-
hinde, merkez Selçuklu ilçesi-
ne bağlı Bosna Hersek Mahal-
lesi’nde meydana geldi. Erdal 
Atlı, boşandığı Yasemin Yıldız’ın 
ailesiyle birlikte oturduğu eve 
gitti. Zili çalan Atlı, önce kapıyı 
açan Yasemin Yıldız’ı ardından 
da eski kayınpederi Behram ve 
kayınvalidesi Fatma Yıldız’ı av 
tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. 

Evden çıkıp, kızı S.A.’yı (8) 
okuldan aldıktan sonra da İz-

mir’e kaçan Atlı, polis tarafın-
dan yakalandı. Gözaltına alınan 
Erdal Atlı, sevk edildiği adliyede 
çıkarıldığı mahkemece tutuklan-
dı.
‘3’ÜNÜ VURDUM, BİRKAÇ KİŞİYİ 

DAHA VURACAĞIM’ DEMİŞ
Konya 5’inci Ağır Ceza Mah-

kemesi’nde görülen davanın 
6’ncı duruşmasında tutuklu 
sanık Erdal Atlı’nın arkadaşı 
Mevlüt K., tanık olarak dinlen-
di. Mevlüt K., “Erdal, benim aile 
dostumdur. Olaydan yaklaşık 1 
ay önce kendisini görmüştüm. 
Olay günü beni cep telefonum-

dan aradı. Halimi hatırımı sordu. 
Kendisine nasıl olduğunu sordu-
ğumda, ‘3’ünü de vurdum’ dedi. 
Kimi vurduğunu sorduğumda 
eski eşi, kayınpederini ve kayın-
validesini vurduğunu, ölüp, öl-
mediklerini bilmediğini söyledi. 
Ben sonra polis merkezine ifade 
vermeye gittiğimde beni tekrar 
aradı. ‘Nerdesin?’ dediğimde 
‘Kızımı da aldım, acilen İzmir’e 
yetiştirmem gerek. Birkaç kişiyi 
daha vuracağım’ dedi” diye ko-
nuştu. 

3’ER KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS 
CEZASI İSTEMİ

Tanık ifadesinin ardından 
cumhuriyet savcısı, mütaalasını 
verdi. 

Mütaalada Erdal Atlı’nın, 
eski eşini, kayınpederini ve ka-
yınvalidesini tasarlayarak kasten 
öldürdüğü belirtilerek, 3’er kez 
ömür boyu hapse çarpıtırılma-
sı ve tutukluluk halinin devamı 
istendi. Sanık Atlı ise mütaalaya 
katılmadığını, olayı tasarlayarak 
gerçekleştirmediğini öne sürdü. 
Mahkeme heyeti, Erdal Atlı’nın 
tutukluluk halinin devamına ka-
rar vererek, duruşmayı erteledi.
n DHA

Jandarma havadan izledi
36 sürücüye 13 bin lira ceza

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Karaman’da komşular arasında 
evin bacasından sızan su nedeniyle 
çıkan kavgada, annesinin kucağın-
daki 37 günlük kız bebek, başına 
isabet eden taşla ağır yaralandı. 
Bebek hastaneye kaldırılırken, po-
lis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 
Olay, Zembilli Ali Efendi Mahalle-
si 771 Sokak üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 2 katlı binada 
oturan komşular arasında, bacadan 
yağmur suyu sızması nedeniyle 
kavga çıktı. Kavgada, ev sahiple-
ri Taşkıran ve Yıldız aileleri taş ve 
sopalarla birbirlerine saldırdı. İhbar 
üzerine olay yerine çok sayıda polis 

ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sı-
rasında annesi Gurbet Yıldız’ın (21) 
kucağında olan 37 günlük Semanur 
bebeğin başına taş isabet etti. Ağır 
yaralanan bebek, ambulansla Kara-
man Devlet Hastanesi’ne kaldırıl-
dı. Yolda solunumu duran bebek, 
Karaman Devlet Hastanesi’nde 
yapılan müdahaleyle hayata dön-
dürüldü. Kavgada her iki taraftan 
da taş ve sopalarla yaralanan 4 kişi 
ambulanslarla çeşitli hastanelere 
kaldırılırken, polis olay ile ilgili çok 
sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruş-
turma başlatıldı.
n DHA
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Beyşehir Gölü’nde kaçak avlanmaya karşı sıkı denetim
Türkiye’nin en önemli tatlı su 

ürünü üretim merkezlerinden olan 
Beyşehir Gölü’nde, jandarma ve su 
ürünleri kontrol ekipleri tarafından 
serbest zamanda kaçak avlanmaya 
karşı denetim ve kontroller gerçek-
leştirildi. 

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir 
Gölü’nün hem Konya hem de Is-
parta illeri sınırında Beyşehir Jan-
darma Asayiş Bot Komutanlığı ile 
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü tarafından müşterek yürü-
tülen denetimlere Konya, Isparta, 
Burdur merkez illerinin yanı sıra 
Afyon’un Çay ilçesinden Beyşehir’e 
gelen su ürünleri kontrol ekipleri de 
katılarak destek verdi. Göl yüzeyin-
de bir hafta boyunca yürütülen de-
netimlerde kaçak avlanma mercek 
altına alınırken, toplam 108 tekne 
ve balıkçının avlanma faaliyeti 
kontrol edildi ve belgeleri incelendi. 

Denetimlerde su ürünleri kanunu-
na muhalefet ettiği gerekçesiyle 2 
avcıya idari para cezası uygulandı. 
Yapılan çalışmalarda avlanmada 

kullanımı yasak olan ağ göz açıklığı 
uygun olmadığı yapılan ölçümlerle 
belirlenen yaklaşık 25 bin metre 
misina ağ ele geçirildi. Misina ağlar 

yakılarak imha edilmek üzere ekip-
ler tarafından teknelere toplanırken 
bu ağlara takılan canlı balıklar ise 
yeniden göl sularına salındı.  n İHA

Geçtiğimiz Şubat ayında Hak-
kari’nin Yüksekova ilçesinde dev-
riye görevi yapan polis aracının 
zırhlı araca çarpışması sonucu şe-
hit düşen Akşehirli polis memuru 
Ali Ergün’ün eşi Funda Ergün şe-
hit olan eşi için çeşme yaptırdı. 

Şehit Akşehirli polis memu-
ru Ali Ergün’ün eşi Funda Ergün, 
kendi bütçesinden Akşehir Per-
şembe Pazarı girişine yaptırdığı 
çeşmenin üzerine eşi Ali Ergül’ün 
fotoğrafını da çizdirdi. 6 yıl birlik-
telik yaşayan ve 7 ay evli kaldıkla-
rını belirten Funda Ergün, “Eşim 
12 Şubat 2018’de Yüksekova’da 
şehit düştü. Biz 7 aylık evliydik 
onun öncesinde de 6 sene beraber-
liğimiz oldu. Alim benim canımdı, 
her şeyimdi, onu çok sevdim. Ona 
layık bir eş olup hayırlı bir evlat 
yetiştireceğim Allah’ın izniyle. 
Ali’min Ali’si var onun emaneti. 
Alim aramızdan ayrıldı. Yavrusu-

nun yüzünü göremeden 5 aylık 
olan oğlum ile tekrar aramıza ka-
tıldı. Yüzü elleri her şeyi babasına 

benziyor oğlumun. Çok araştırdım. 
Onun için neler yapabilirim diye. 
Çeşme yaptırmanın en doğrusu 

olacağını düşündüm. Çeşmenin 
yeri şekli, Ali’min yüzü, kulpları-
na kadar en ince ayrıntısına kadar 
araştırdım. Resmini de bastırdım 
onun gül yüzünü gülen yüzünü 
unutmasınlar diye. Hem adı hem 
gülen yüzü hiç unutulmayacak. 
Ali’min resmini bir taşa bastırmak 
benim yüreğimi ne kadar yaksa da 
ona her baktığımda içim öyle ya-
nıyor ki. Ama ben dayanırım yeter 
ki Ali’m unutulmasın, çeşmesin-
den su içen herkes bir ‘Allah razı 
olsun’ desin yeter. Bizim sevda-
mız cennete kaldı. Dünyalarımız 
ayrı olsa da kalplerimiz hala bir. 
O benim sevdiğim, şehidim. Çeş-
memizi 17 Ekim Çarşamba günü 
saat 14.00’de dualarla açacağız. 
Tüm vatandaşlarımızı çeşmemi-
zin açılışına davet ediyorum. Gelir 
de Ali’me bir Fatiha gönderirseniz 
beni çok mutlu edersiniz” dedi.
n İHA

Ilgın Kültür Merkezi
ihtiyaca cevap verecek

Yol verme kavgasında 
bir kişi ağır yaralandı

Aranan şahıslara yönelik
operasyonda 10 tutuklama

Ilgın’da yapımı devam eden 
kültür merkezi inşaatı devam edi-
yor. Belediye Başkanı Mehmet 
Karahan, gazetecilere yaptığı açık-
lamada, Ilgın’da güzel hizmetlerin 
yapıldığını söyledi. Gençlik merke-
zinin ardından kültür merkezi in-
şaatına da başladıklarını ifade eden 
Karahan, şunları kaydetti: “İlçemi-

zin kültürel ihtiyaçlarını en güzel 
şekilde karşılayacak olan kültür 
merkezimizin temelini attık. İnşaa-
tımız hız kesmeden devam ediyor. 
Merkezimiz geniş çaplı konferans 
ve çok amaçlı salonu ile kültürel 
etkinliklere ev sahipliği yapacak. 
Şimdiden ilçemize hayırlı olsun.”
n AA

Meram Belediyesi Akıllı Depo Sistemleriyle depolara giren çıkan her bir malzemeyi kontrol altın-
da tutuyor. Başkan Toru, bu sayede milletin tek bir çivisinin dahi zayi edilmediğini söyledi

Akıllı depo sistemiyle
tasarrufta sınır yok!

Meram Belediyesi, ‘Akıllı Depo 
Sistemleriyle’ hem hizmette hem de 
tasarrufta adeta çığır açtı. Sistem sa-
yesinde depolara giren çıkan her bir 
malzeme kontrol altında tutuluyor. 
Bu şekilde hem hizmet kalitesinin 
arttığını hem de israfın önüne ge-
çildiğini söyleyen Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, ‘Biz depoları-
mızdaki tek bir çiviyi bile milletimi-
zin ve Meramımızın bize emaneti 
olarak gördük. Ve ona sahip çıkmayı 
görev bildik” diye konuştu. 

Meram’da uygulanan ‘Akıllı 
Depo Sistemi’ ile malzemelerin ta-
kibinde yepyeni bir dönem başladı. 
Depolara giren tek bir çivinin ya da 
çıkan en küçük malzemenin dahi ne 
zaman nerede kullanıldığını kayıt 
altına tutan sistem sayesinde sis-
tem hem çok hızlı çalışıyor hem de 
gerçek anlamda tasarruf yapılması 
sağlanıyor. 

“STOKLAMA VE BARKOTLAMA İLE 
AZAMİ TASARRUF EDİLDİ” 

Daha önceden belediyenin ih-
tiyaç duyduğu sarf malzemelerin 
ya da alet ve edevatların herhangi 
bir kayıtlarının bulunmadığına dik-
kat çeken Meram Belediye Başkanı 

Fatma Toru, “İhtiyacımız olan mal-
zemeler belediyenin tesislerinde 
atılı bekliyordu. Yetkili arkadaşla-
rımız, herhangi bir kayıt olmadığı 
için eksik yada fazla malzemelerin 
neler olduğu konusunda da detaylı 
bir bilgiye sahip olamıyorlardı. Kim 
hangi iş için ne malzeme götürmüş, 
hangi malzeme ne kadar kullanılmış 
ve ne kadar artmış ancak göreceli 
olarak takip edilebiliyordu. İşte tüm 
bu malzemeyi kontrol altına almak 
adına ‘Akıllı Depo’ sistemini hayata 
geçirdik. Sistemimizde, stoklama 
ve barkotlama mevcut. Hem Park 
Bahçeler Müdürlüğüne bağlı hem 

de Arif Bilge tesislerinde ki depo-
larımıza giren ve depolardan çıkan 
en küçük malzememiz dahi kayıt 
altında artık. Nereye kullanılmış, ne 
kadar artmış, hangi malzememiz 
eksik, hangisinden fazla bilgi sahi-
biyiz. Bu sistem madden ve zaman 
olarak bize, çalışma arkadaşlarımıza 
ve belediyemize ciddi anlamda ta-
sarruf ettirdi” diye konuştu. 
“TEK BİR ÇİVİYİ DAHİ MİLLETİMİZİN 
BİZE EMANETİ OLARAK GÖRDÜK” 

Meram Belediyesi’nin depola-
rına bu sistemi kazandıran ekibine 
teşekkür eden Başkan Fatma Toru, 
önümüzdeki sürecin en önemli baş-

lıklarından birinin ‘Tasarruf’ olduğu-
nu hatırlattı. Hizmeti kazandırmak 
kadar hizmeti uygun maliyetle or-
taya koymanın da çok önemli oldu-
ğuna işaret eden Toru sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Biz bugüne kadar beledi-
yemize en büyük vakıf gözüyle bak-
tık. Tüm birimlerimizle birlikte her 
zaman bunun bilinci ile hareket et-
tik. Her bir çiviyi bile kamunun malı, 
350 bin kişinin de ötesinde 81 mil-
yonun hakkı olarak gördük. Bu se-
beple bugüne kadar çalışmalarımızı 
hep bu bilinçle şekillendirdik. ‘Akıllı 
Depo’ uygulamamız bu bilincin ve 
bu anlayışın mahsullerinden sadece 
biri. En küçük malzeme dahi bu mil-
letin bize emaneti. Biz bu emanete 
sahip çıkarak bugüne kadar büyük 
yatırımları kazandırdık.  İnşallah 
bu atılımlar halka halka büyüyerek 
önümüzdeki dönemlerde de süre-
cektir. Yeter ki bu bilinçle yürüyü-
şümüze el birliği ile devam edelim. 
Biz şu gerçeğin bilincindeyiz; Dünya 
siyasetinde etkin, zengin ve üreten 
Türkiye’nin yolu bu ve buna benzer 
uygulamalardan geçiyor” diye ko-
nuştu.  
n HABER MERKEZİ

Konya’da iki araç sürücüsü 
arasında yol verme meselesi yü-
zünden çıkan kavgada 1 kişi ağır 
yaralandı. Abdullah Vuruyor (24) 
idaresindeki 42 FY 246 plakalı oto-
mobil, merkez Selçuklu ilçesi Ho-
rozluhan Mahallesi Albayrak Cad-
desi’nde seyir halindeyken, kimliği 
henüz belirlenemeyen bir otomo-
bil sürücüsüyle yol verme meselesi 

yüzünden tartışmaya başladı. Kısa 
sürede kavgaya dönüşen olayda 
Vuruyor, bıçakla ağır yaralandı. 
Yaralı, aynı araçtaki kardeşi Ala-
addin Vuruyor’un (20) çağırdığı 
ambulansla Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıl-
dı.  Olay yerinden kaçan otomobil 
sürücüsünün yakalanması için ça-
lışma başlatıldı.  n AA

Karaman İl Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri tarafından aranan 
şahıslara yönelik yapılan operas-
yonda yakalanan 12 kişiden 10’u 
tutuklanarak cezaevine gönderil-
di. Edinilen bilgiye göre, Karaman 
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
malvarlığına karşı işlenen suçlar-
dan aranan şahıslara yönelik ope-
rasyon düzenledi. Operasyonda 

2 aydan 5 yıla kadar kesinleşmiş 
hapis cezası bulunan 12 kişi gö-
zaltına alındı. Emniyetteki işlem-
leri tamamlanan şahıslar, sağlık 
kontrolünün ardından adliyeye 
sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 
şahıslardan 10’u tutuklanırken, 
2 kişi adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.
n AA

Şehit düşen eşi için çeşme yaptırdı
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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

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
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ZAYİ
Selçuk Üniversitesi 
Turizm Fakültesi, Turizm 
İşletmeciliği Bölümü’nden 
aldığım Öğrenci Kimlik 
Kartımı kaybettim, 
hükümsüzdür.  

MERVE CANDEMİR
Öğrenci No: 142902125

Z-411

 

Meram İlçesi Şükran Mahallesi 279 ada 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 36, 37 no.lu 
parseller, 270 ada 1, 2, 3, 4, 44 no.lu parselin bulunduğu bölgede, (M598 nolu düzenleme sahası), 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi Meram Belediye 
Encümeni’nin 26/09/2018 tarih ve 2018/767 sayılı kararı ile yapılmış, Meram Belediye Encümeninin 
10/10/2018 tarih ve 2018/814 sayılı kararı ile onanmış olup, Meram Belediyesi Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğü Ofisi (Çaybaşı Mah. Çaybaşı Cad. No:6 Meram/KONYA) ilan panosunda 12/10/2018 
tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.
İlan olunur.

İLAN
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 877622

Seçim  atmosferine doğru hızlanarak 
yol alıyoruz.

Demokrasinin ana kuralı gereği so-
nuçları seçmenlerin tercihleri belirliyor.

Seçmenin tercihlerini de öz olarak; 
seçmenin beklentileri belirlemektedir.

Şimdiye kadar gerçekleşen seçimle-
rimizde gördüğümüz gibi  tepkisel oylar, 
çözüme yönelik oylardan daha ağırlıklı.

Her ne kadar çözüme yönelik davra-
nışları tercih eden seçmen kitlesi artmakta 
ise de yeterli olduğundan kuşkuluyum.

Her ne kadar dünyadaki gelişme-
ler bizi çözüme yönelik tercihlere doğru 
yönlendiriyorsa da,  kendi çözümlerimiz  
konusunda yeterince doğru tespitlerden 
uzağız.

Özellikle Anadolu’nun kırsal kesimle-
rine doğru duygusal tercihler ağır kazan-
makta.

Memleketin asıl kazancından çok, 
akrabacılık, aşiretçilik,particilik, inanç bir-
liği gibi dayanışmalarla fayda sağlamaya 
yönelik tercihler öne çıkmakta.

Dünyada, ülkemizde gelişen şartlar 
artık daha gerçekçi kararları alma zama-
nının geldiğini gösteriyor.

Bunun sonucu, özellikle kırsal kesim-
de uzun yıllar   içinde bulunulan memle-
ketin potansiyel varlığına uygun  projeler 
, çözümler üretilemediği için, dünyadaki 
gelişmelerin çok gerisinde kalınmış, 

Belki de çöl olan bir İsrail’in tarımsal 
alanda her türlü gelişmeyi sağlayıp,  bizim 
gibi  yılda üç ürün alan topraklara sahip 
ülkelerin çiftçilerine bile  tohum satabili-
yorsa,

1,5km² alana sahip Monaco   yıllık bir 
milyar Euro  milli geliri üretebiliyorsa,

Konya kadar büyüklükte Hollanda 6 

milyar Euro çiçek ihracatı 
ile( Toplam Tarım İhracatı 
92 Milyar Euro) ülkemizin 
toplam tarım ihracatının ( 
15 milyar$) yarısı olabili-
yorsa,  

Bir cep telefonun fir-
masının toplam piyasa 
değeri ülkemizin milli geli-
rinden fazla ise,

Bunların sebebi o ülke-
lerin doğru tercihleri, bizleri de duygusal 
kararlarından kaynaklanmaktadır.

Kendi ülkesinin potansiyelini,  insan 
kaynaklarını, insan becerilerini en faydalı 
şekilde değerlendirme yeteneğini kazan-
mış olmalarıdır.

Ülkemizde hala üniversitelerle, mes-
lek odaları, organize sanayi bölgeleri, yerel 
yönetimler el ele verip potansiyel gücün 
bereketine (sinerjisine) ulaşamıyorsa,bu 
aklımızın doğru kullanılamamasıdır.

Bir ilin, ilçenin belediye başkanı, valisi, 
kaymakamı, ticaret ve sanayi odaları bir 
ortak paydada buluşamıyorsa ,

Bunları bir araya getirecek akıla, fera-
sete sahip insanlar sorumluluk alıp devre-
ye girmiyorsa,giremiyorsa,

O beldenin, ilçenin,ilin yönetiminden 
bahsetmek sadece iyi bir niyet olacaktır.

Ki yüce kitabımız bizlere bir çok öğü-
dünü verirken ‘’ akletmez misiniz’’ diyerek 
bize bahşettiği  irademizi hatırlatmaktadır.

Yine meşvereti, istişareyi öğütlemek-
tedir.

Emperyalist düzenin bize dayattığı 
faydacı zihniyetle;

Elimizde bulunan ah-
şaplarla, ağaçlarla muh-
teşem bir gemi yapmak 
yerine, içine bindiğimiz 
gemiden kendimize küçük 
sandallar yaparak denizde 
yol almaya çalışarak sadece 
kendi suyumuzda dolanıp 
duruyoruz.

Bu düşünce tarzı ile 
memleket gemisini  ne kadar 

uzağa götürebiliriz?
Devletin malı deniz yemeyen domuz, 

bal tutan parmağını yalar diyerek kendi-
mize, içinde bulunduğumuz memleket 
gemisinin tahtalarını söküp, küçük san-
dallar yaparak asıl memleket gemisinin 
batışına zemin hazırlamaz mıyız?

O zaman yapmamız gereken;
Tercihlerimizi yaparken ön plana 

memleketimizi koymalıyız. Memleketimi-
zi nasıl geliştirebiliriz ona bakmalıyız.

Memleketimiz , Vatanımız  kendimiz-
den, ailemizden, aşiretimizden, partimiz-
den daha önceliklidir.

Gelişmiş bir vatanda, memlekette 
yaşayan insanlar illa ki  bu gelişmeden 
faydalanacaklardır.

Yani örneğimize dönersek, memle-
ket gemisi ne kadar gelişmiş , sağlam, 
güçlü, büyük modern olursa o zaman o 
kadar uzak mesafelere rota çizebilir. Sa-
dece sığ sularda değil , okyanuslarda da 
yol alabiliriz.

Sadece kendi yükünü değil başkala-
rının da yükünü  çekebilir.

Güçlü modern ve gelişmiş bir ge-

miden kaliteli mürettebatlar yetişir. Namı 
yedi düvelde bilinir.

Bu ancak dayanışma ile olabilir.
Memleket fikrini geliştirerek ,
Birlikte proje üreterek, 
Toplumun gerek insan kaynakları, 

gerekse potansiyel her türlü kaynağı-
nın katkısını ana hedefe yönlendirerek , 
memleket gemisinin  rotasını doğru çize-
rek,  gelişme hedefi etrafında toplanarak 
yapılabilir.

Bu davranışın önündeki  en büyük 
engel;

İnsanların ümitlerini hayalcilik diyerek 
kırmaya çalışmak,

İnsanları bölmek, senci benci ocu 
diye ayırarak toplumun dayanışma ruhu-
na nifak sokmaya çalışmak.

İnsanların algısını  boş hayallerle esas 
hedefinden saptırmaktır.

Anlık mutluluklarla insanları oyalayıp, 
insanların uzun dönemli bakış açılarını 
köreltme siyaseti ile insanı dikkatini uyuş-
turmaktır,

Bu durumda alınacak en güzel ön-
lem;

Dayanışmak, 
Her konuyu konuşmak,
Kesinlikle küsmemek,
Kızmadan önce araştırmak,
İstişare ve meşvereti ana dayanma 

gücü kabul etmek.
Açık olmak,
Her ne yaparsak yapalım muhabbetle 

yapmak.
Muhabbetle kalmak.
Allah tercihimizi hayır etsin.
Önce memleket gemisinin rotasını 

doğru yola oturtalım, o bütün mürettebatı 
doğru menzile ulaştıracaktır.

MEMLEKET GEMİSİ

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Konya’da seyir halindeki TIR’ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye 
ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 38 DY 384 plakalı jeneratör yüklü TIR’ın dor-
sesinde, Konya-Aksaray karayolunun 20. kilometresinde, henüz belir-
lenemeyen bir sebeple yangın çıktı. 

Diğer sürücülerin uyarısıyla TIR’ı yol kenarına çeken sürücü, dor-
seyi ayırdı. Kısa sürede büyüyen alevler, dorsenin büyük bölümünü 
etkiledi.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndü-
rüldü.
n AA

Konya Ovası Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOPTEYAP Pro-
jeleri Kapsamında aynı idarece finanse edilen, Derebucak İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü ile Derebucak Belediyesinin ortaklığında yürü-
tülmekte olan, Lavanta Yetiştiriciliği ve Lavanta Balı Üretimi Eğitim 
Projesi kapsamında  Derebucak Düden Şelalesi mevkiinde 10.000 adet 
lavanta fidanı dikimi etkinliği davetine Konya İHH AKEM, AID Konya 
ve Konya Genç İHH’da katıldı. Etkinlik içiresinde lavanta fidanı dikimi, 
yöresel yemek dağıtımı ve doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinliğe ilgi 
yüksek seviyede olup katılımcılar organizasyondan oldukça memnun 
kaldıklarını ifade ettiler.  n HABER MERKEZİ 

Seyir halindeki
TIR’ın dorsesi yandı 

10 bin adet lavanta
toprakla buluşturuldu 
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Tatlıses Meram törenle hizmete açıldı

Tatlıses Lahmacun’un Kon-
ya’daki ikinci şubesi Meram’da 
açıldı. Falent İnşaat Yönetim Ku-
rulu Başkanı Faruk Çalışkan ve 
Ahmet Kıvanç ortaklığı ile açılan 
Tatlıses Meram, lahmacun, ızga-
ra çeşitleri, çiğköfte ve daha özel 
onlarca lezzeti ile müşterilerine 
hizmet verecek. 

Fatih Caddesi’ndeki yeni şu-
benin açılışına, Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, ilçe mü-
dürleri, üniversitelerden öğre-

tim üyeleri, tanınmış işadamları 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Açılışta konuşan Tatlıses 
Lahmacun Sahibi Faruk Çalış-
kan, inşaat alanındaki tecrü-
belerini hizmet sektöründe de 
devam ettireceklerini ifade etti. 
Çalışkan, “Babadan devraldığı-
mız ticari tecrübemizle bugün 
yeni bir yatırımı sizlerle buluş-
turuyoruz. İnşaat alanında fa-
aliyetimiz devam ederken gıda 
sektörüne de girdik. Türkiye’nin 

en ünlü markalarından Tatlıses 
markasının ikinci şubesini şeh-
rimize kazandırdık. Böyle büyük 
bir yatırımı şehrimize ve ülke-
mize kazandırmanın gururunu 
yaşıyoruz. Katılımlarından dola-
yı herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Ekonomik olarak yatırıma en 
ihtiyaç olunan dönemde böyle 
bir işletmeyi Meram’a kazan-
dırdıkları için Tatlıses Lahma-
cun yetkililerine teşekkür eden 

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru da, “Bugünlerde böyle 
güzel yatırımları görmek bizleri 
mutlu ediyor. 

Gelişen Meram’a böyle iş-
letmelerin açılması da ayrı bir 
gurur. Ben Tatlıses Meram’ın 
hayırlı olmasını temenni ediyor, 
işletme sahiplerine bol kazanç 
diliyorum” diye konuştu. Konuş-
maların ardından yapılan dua ile 
Tatlıses Meram hizmete açıldı.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Ereğli’de kursta tanışan engelli 
çift dünya evine girdi. Engelli olan 
Selçuk Dönmez (34) ile Yasemin 
Kumcu (32) yaklaşık bir yıl önce 
İŞKUR ve Engelsiz Yarınlar Der-
neği tarafından düzenlenen galoş 
kursunda tanıştı. Bir süre arka-
daşlık yapan Dönmez ve Kumcu 
evlenmeye karar verdi. Genç çiftin 
düğünü, üyesi oldukları Engelsiz 

Yarınlar Derneğinin bahçesinde 
yapıldı. Ayrıca tüm masraflar der-
nek yönetimi tarafından karşılan-
dı. Düğün törenine dernek yöneti-
cileri ve genç çiftin yakınları yoğun 
ilgi gösterdi. Düğünde gazetecile-
re açıklamalarda bulunan Dernek 
Başkanı Songül Vural, “Engelsiz 
Yarınlar Derneğimiz bugün yine 
güzel organizasyon düzenledi. İki 

tane engellimiz birbirlerini sev-
mişler, birbirlerini istemişler. Ai-
lelerin rızasıyla bir düğün gerçek-
leştirdik. İnşallah Allah’ım onları 
mesut, bahtiyar edecektir.” dedi. 
Engellerin bu mutluluğa engel ola-
madığını ifade eden Vural, “Aşk 
engel tanımaz. Bu evlilik onun 
göstergesi. Genç çiftimiz uzun za-
mandır evlenmeyi istiyordu, çok 

şükür bu istekleri yerine geldi. Bu 
organizasyonun düzenlenmesin-
de emeği geçen Belediye Başka-
nımıza, başkan yardımcılarımıza 
teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı. Damat Selçuk Dönmez 
mutlu olduğunu belirterek her-
kese teşekkür etti.  Düğüne katı-
lanlar oynayarak gelin ve damada 
eşlik ettiler.  n AA

Şehir Tiyatrosu perdelerini 
Abdülhamid ve Asım ile açıyor

Sarraflar Yeraltı Çarşısı 
esnafı kan bağışladı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 2018-2019 perde-
lerini açıyor. Şehir Tiyatrosu Ekim 
ayında “Abdülhamid  Han Ateş 
Çemberi” ve “Asım”  sanatseverle 
buluşacak.  

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 2018-2019 per-
delerini açıyor.  Konya Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu tara-
fından hazırlanan ve geçtiğimiz 
yıl oynanan  “Bir Yunus Hikayesi 
- Kumdan Şehir” ve “Abdülha-
mid Ateş Çemberi” isimli oyunlar 
sanatseverler tarafından yoğun ilgi 
görmüştü. Şehir Tiyatrosu Ekim 
ayında “Abdülhamid  Han Ateş 
Çemberi” ve “ASIM “  sanatse-
verle buluşacak. Eyüp Toru tara-
fından yazılan ve Çağatay Çiftçi 
tarafından yönetilen “Abdülhamid  

Han Ateş Çemberi” 23-24 Ekim 
Tarihleri arasında Selçuklu Kongre 
Merkezinde saat 20:00 da sanatse-
verle buluşacak. Yine N. Taner Bü-
yükkarman tarafından yazılan ve 
Çağatay Çiftçi tarafından yönetilen 
ASIM 29-30 Ekim Tarihleri arasın-
da saat 20:00 da Selçuklu Kongre 
Merkezinde Konyalı sanatsever-
le buluşacak. Tiyatro biletlerine 
Mevlana Kültür Merkezi, Selçuklu 
Kongre Merkezi,Belediye Yer Altı 
Çarşısı Kültür A.Ş Ofisi, Kültür A.Ş 
Merkez Ofisi – Konya Tren Garı ve 
online olarak http://sehirtiyatrosu.
konyakultur.com adresinde ulaşa-
bilecek. Tiyatro biletleri ise şu şe-
kilde sivil 7,5 TL, öğrenci 5 TL ve 
Toplu alımlarda ise bilet fiyatları 5 
TL olarak belirlendi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ekim ayına 5,94 lira ile başlayan Amerikan Doları kuru, 18 Eylül tarihinde son bir ayın en yüksek 
rakamına ulaşarak 6,38 liradan işlem görmüştü. Dolar dün, 5,75 seviyelerine kadar geriledi

Doların düşüşe geçmesi 
piyasaya nefes aldırdı

Son bir ay içerisinde 6,38 sevi-
yesine kadar çıkan Amerikan Do-
ları, piyasaların açıldığı pazartesi 
sabahından itibaren sürekli düşüş 
eğiliminde oldu. Gün boyu devam 
eden dolardaki bu düşüş piyasaları 
da rahatlattı. 

Konya Sarraflar ve Kuyumcular 
Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, 
ABD’li Rahip Brunson’un 12 Ekim 
Cuma günü yapılan mahkemede 
serbest bırakılacağı yönündeki tah-
minlerden ötürü doların düşme eği-
limi gösterdiğini ve 6 lira seviyesinin 
altına gerilediğini söyledi. Doların 
haftayı 5,90 lira ile kapattığını belir-
ten Mehmet Kuşdemir, “Piyasalarda 
işlemin başladığı pazartesi günü sa-
bah saatlerinden itibaren dolardaki 
düşüş devam etti. Dolar pazartesi 
akşamı itibariyle 5,75 liraya kadar 
geriledi. Dolarla birlikte altında da 
düşüş oldu. Geçtiğimiz hafta orta-
larında 234 lira seviyelerinde olan 
gram altın dün itibariyle 228 liranın 
altına düştü. Bunda ABD’li Rahip 
Andrew Brunson’un serbest bırakıl-
masının doğrudan veya dolaylı etkisi 
oldu. Şu veya bu sebeple dolardaki 
düşüş iç piyasaya olumlu yansıdı” 
diye konuştu. 

PİYASALAR NEFES ALDI, 
TİCARET HIZLANDI

Dolar ve altın fiyatlarındaki ge-
rilemeyle gevşemeyle birlikte son 
derece gergin olan piyasalarda da 
daha çok işlem yapılmaya başlan-
dığını, bunun sıcak satışlara da yan-
sıdığını dile getiren Konya Sarraflar 

ve Kuyumcular Derneği Başkanı 
Kuşdemir, “Dolar ve altın fiyatları-
nın düşmesi hem vatandaşı hem de 
biz esnafları rahatlattı. İnşallah bu 

düşüş devam eder ve ülkemiz için 
hayırlı bir neticeye ulaşır. Doların 
düşmesine bağlı olarak öyle umu-
yorum ki, doğrudan ve dolaylı birçok 
sektörde hareketlenme olacak ve 
ekonomimiz eski şaşaalı günlerine 
dönecektir” ifadelerini kullandı. 

BELİRSİZLİK YAVAŞ YAVAŞ 
ORTADAN KALKIYOR

Piyasaların halinin ne olacağını 
önceden kimsenin kestiremediğini 
ve özellikle bu belirsizlik nedeniyle 
yatırımcıların yatırım yapmaktan 
çekindiğini kaydeden Kuşdemir, 
“Belirsizlik yavaş yavaş ortadan kal-
kıyor. Döviz kurlarındaki düşüş eği-
limi piyasalara yeniden güven verdi. 
Tabi bunun sonuçlarını bir anda gö-
remeyiz ama dolardaki düşüş eğilimi 

devam ederse en kısa zamanda so-
nuçlarını da iç piyasada almaya baş-
layacağız. Bugünden itibaren düğün 
için alışveriş yapmak isteyenler ya 
da yatırım yapmak isteyenler alışve-
rişlerini yapmaya başladılar. Doların 
düşmesiyle birlikte piyasalarda para 
akışı sağlanmaya başladı” dedi. Tür-
kiye’nin güçlü bir ülke olduğunu bir 
kez daha tescil ettiğini dile getiren 
Kuşdemir, “Türkiye güçlü bir ülke. 
Ekonomisi sağlam. Bununla beraber 
Konya’nın ekonomisi de gerçekten 
çok sağlam. Konya kendi ayakla-
rı üzerinde duran, ihracat yapan 
bir şehir. Dolar ve altının düşmesi 
önümüzü görmek açısından çok iyi 
oldu” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türk Kızılay aracılığı başlatılan 
kan bağışı kampanyasına sarraf ve 
kuyumcu esnafı da destek verdi. 
Sarraflar Yeraltı Çarşısı’nda stant 
kuran Türk Kızılayı hem sarraf ve 
kuyumcuların, hem de Sarraflar 
Yeraltı Çarşısı’na gelen vatandaş-
ların kan bağışlarını aldı. Kan ba-
ğışı yaptıktan sonra kan bağışı et-
kinlikleri ile ilgili bilgi veren Konya 
Sarraflar ve Kuyumcular Derneği 
Başkanı Mehmet Kuşdemir, “Kan, 
insan hayatının en önemli par-
çasıdır, hayati bir sıvıdır. Bir gün 
kana herkesin ihtiyaç duyabileceği 

konusunda bir farkındalık oluştur-
mak ve kan bağışının önemine dik-
kat çekmek istedik. Bu maksatla 
burada kan bağışı etkinliği yapmak 
istediğimizi Türk Kızılayı yetkilileri 
ile paylaştık. Sağolsunlar, onlar da 
olumlu buldular. Burada gün boyu 
kan bağışı etkinliğimiz oldu. Sarraf 
ve kuyumcu esnafları olarak mak-
sadımız diğer esnaf kardeşlerimize 
de örnek teşkil etmek. Benzer et-
kinliklerimiz ve kan bağışı organi-
zasyonlarımız devam edecek” diye 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Mutlulukları engel tanımadı

Mehmet Kuşdemir
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Bir dakikalığına görme engelli oldular
Konya’da 15 Ekim Beyaz Baston-

la Yürüme Günü kapsamında görme 
engelliler bir araya gelerek çeşitli et-
kinlikler gerçekleştirirken, bir daki-
kalığına gözleri kapatılan gazeteciler 
görme engellilerle empati kurmaya 
çalıştı. 

Görmeyenleri Koruma Derneği 
Konya Şubesi tarafından 15 Ekim 
Beyaz Bastonla Yürüme Günü kap-
samında çeşitli etkinlikler düzenlen-
di. İlk olarak görme engelli bireyler 
Meram Millet Kıraathanesi'ne getiril-
di. Burada kimisi engelli vatandaşla-
ra özel kabartmalı kitaplardan okudu, 
kimisi bilgisayarla uğraştı, kimisi ise 
sohbet ederek vakit geçirdi. Etkinlik 
kapsamında gazetecilerden görme 
engelli bireylerle daha iyi empati ku-
rabilmeleri için bir dakikalığına gör-
me engelli olmaları istendi. Gönüllü 
olan gazetecilerin gözleri kapatılarak 
ellerine beyaz baston verildi. Gaze-
teciler bir dakika boyunca görmeden 

ellerinde bastonlarla yürümeye ça-
lıştı. 

Bir dakikalığına görme engelli 
olan ve yürümekte bir hayli zorlanan 
gazeteci Sümeyra Kenesarı, herkesin 
görme engelli bireyleri daha iyi anla-
yabilmesi için böyle bir uygulamayı 
yapması gerektiğini belirtti. Kenesarı, 
“Çok kötü bir duygu. Şurada 1 dakika 

düz yolda bile o kadar çok zor yürü-
düm ki, düşme ihtimalim oldu. Çok 
korktum şu bir dakikalık süre içeri-
sinde bile. Bence herkes bunu yap-
malı, herkes bu duyguyu tatmalı on-
ları anlamak adına. Çünkü bu şekilde 
anlayabiliriz onları. Çünkü onlar tek 
başlarına yolda yürüyorlar, kaldırım-
lar var, çukurlar var. Yani onlar adına 

gerçekten çok zor” şeklinde konuştu. 
Görmeyenleri Koruma Derneği 

Konya Şube Başkanı Veli Özağan da 
görme engellilerin millet kıraatha-
nesinde çeşitli imkanlara sahip ol-
duğunu söyledi. Özağan, “Bugün 15 
Ekim Beyaz Bastonla Yürüme Günü. 
Bu anlamlı günde Konya’da yine çok 
manalı bir millet kıraathanesi açıldı. 

Millet kıraathanesinin içinde gör-
me engellilere yönelik bilgisayarlar, 
kabartma yazıyla yazılmış kitaplar, 
yine internet aracılığıyla sesli kitap 
dinleme imkanı buluyor görme en-
gelli arkadaşlarımız. Dolayısıyla mil-
let kıraathanesine girdiğimiz zaman 
şunları hissediyoruz, burada huzur 
var, kitaplar sevgi kokuyor. Bize ışık 

tutuyor. Dolayısıyla çok huzurlu çok 
nezih bir ortam” ifadelerini kullandı. 

Görme engelli olan Asena Ars-
lan ise millet kıraathanesinde neler 
yapabildiklerini anlattı. Bu imkanlara 
sahip olmayan görme engellilere de 
yardımcı olduklarından bahseden 
Arslan, “Arkadaşlarımız gelip bura-
da çok kolaylıkla kitap okuyabiliyor, 
burada çok rahat test çözebiliyor, çok 
rahat ödev çalışabiliyorlar. Bazı arka-
daşlarımız ulaşamadıkları sürece bize 
normal kitabı gönderiyor. Biz onu ta-
rayıcıdan istediği şekilde çıkartıyoruz 
ya da kabartma olarak çıkartıyoruz. 
Cumhurbaşkanımıza da, Meram Be-
lediye Başkanı ve yardımcılarına da 
çok teşekkür ediyoruz bizlere ve gör-
me engelli arkadaşlarımıza böyle bir 
kolaylığı sağladıkları için. İnşallah her 
yerde böyle bir kıraathanemiz olur” 
dedi.
n İHA

Karapınar ilçesinde esnaflık 
yapan 58 yaşındaki Erol İvriz, 
otomobilinin sesinden tanıyarak 
yolda kendisini karşılayan kedile-
ri sabah akşam besliyor.

Erol İvriz, 41 yıldır kedilere 
bakıyor. Yıllar geçmesine rağ-
men kedilere sevgisi hiç azal-
mayan İvriz, sabah işe giderken, 
akşam işten dönüşte kendisini 
yolda karşılayan kedilere yiyecek 
veriyor. İvriz, 17 yaşındayken ev-
lerinin önündeki biçerdöver tab-
lasının içerisine bırakılan yavru 
kediyi sokağa bırakmaya gönlü-
nün el vermediğini ve eve aldı-
ğını anlattı.

O kedi yavrusunu 12 yıl bes-
lediğini ifade eden İvriz, "Sonra o 
kedi öldü ama yavrularını besle-
meye devam ettim. Böylece kedi 
besleme serüvenim başladı. Şu 
anda 16 kediye sabah, akşam ci-
ğer veriyorum." diye konuştu.

İvriz, kedilerin kendi araba-
sının sesine alıştığını dile geti-
rerek, şunları kaydetti: "Sabah 
namazı sonrası ve akşam saatle-
rinde düzenli olarak yemeklerini 
veririm. Geldiğimi otomobilin 
sesinden anlarlar ve yolda beni 
karşılarlar. Başka bir araç sesine 
çıkmaz ve başkalarının verdiği 
yiyecekleri de yemezler. 

Camiye giderken benimle bir-
likte gelen kediler bile var. Onları 

beslemekten zevk alıyorum. On-
larla stres atıyorum. Birisi onlara 
kötü davransa husumet besle-
rim. Sağlıkları ile ilgilendiğim 
kadar hasta olduklarında veteri-
nere götürüp onların tedavisini 
yaptırırım. Yemeklerini verirken 
onları sever okşarım. Yavru ke-
dilerime yumurta ve süt veriyo-

rum. Yaz mevsiminde bir kedim 
var birlikte dondurma yiyoruz. 
Kediler kendilerine olan sevgiyi 
çok iyi biliyorlar. Bir gün yemek 
vermesem beni eve sokmazlar, 
pantolonumun paçasından tutar-
lar."

Erol İvriz, "Kimseden bir bek-
lentim, isteğim yok. Ben gücüm 

yettiğince hayvanlara bakmaya 
devam edeceğim. Allah bize güç 
verdikçe, sağlığımız oldukça on-
lara sahip çıkmaya devam ede-
ceğiz. Onların dili yok. Acıktığını, 
susadığını söyleyemez. Verirse-
niz yerler, vermezseniz zorluk 
yaşarlar." dedi.
n AA

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi’nde öğrencilerle 
buluşan Zade Vital Genel Müdürü Kadir Taha Büyükhelvacıgil, Zade Vital’in uluslararası başarı öyküsünü katılımcılarla paylaştı

‘Sağlık için çalışıyoruz’
Marmara Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi tarafından İstanbul’da bu 
yıl 4’üncsü düzenlenen Ulusal Mar-
mara Eczacılık Öğrenci Kongresi’n-
de Zade Vital Genel Müdürü Kadir 
Taha Büyükhelvacıgil “Sektörde 
Girişimcilik” konusu ile öğrencilerle 
bir araya geldi. Kadir Taha Büyük-
helvacıgil, Türkiye’nin ilk sağlıklı 
yaşam markası Zade Vital’in ulusla-
rarası başarı öyküsünü katılımcılar-
la paylaştı.

ZADE VITAL’İN İNOVASYON 
HİKAYESİNİ PAYLAŞTI

Ulusal Marmara Eczacılık Öğ-
renci Kongresi’nin 4’üncüsü, Ecza-
cılık Fakültesi’nde okuyan öğrenci-
leri yakından ilgilendiren konuları 
bir araya getirerek geçtiğimiz gün-
lerde İstanbul’da gerçekleşti. Kong-
rede Kadir Taha Büyükhelvacıgil 
“Sektörde Girişimcilik” oturumun-
da “Bir Global Marka Hikayesi” 
konu başlığı ile öğrencilerle bu-
luştu. Kadir Taha Büyükhelvacıgil 
yaptığı konuşmada, Zade Vital ile 
dünyaya uzanan girişimcilik ve ino-
vasyon hikayesini paylaştı. Genç 
girişimci liderler ve yöneticilerden 
oluşan Fortune Türkiye’nin 40 yaş 
altı 40 listesinde yer alan Büyük-
helvacıgil yaptığı konuşmada ül-
kemizde her 100 kişiden 42’sinin 
girişimci olma isteğinin olduğunu 
söyledi. Bu kişilerin yüzde 29’nun 
kendi işinin patronu olmak, yüzde 
25’inin kişisel tatmin,  yüzde 25’i ek 
geliri, yüzde 19’u işsizliğe alternatif 

ve yüzde 13’ünün de aile ve kariyer 
dengesi için hayallerini ortaya koy-
mak istediğini belirtti.

‘135 YILDIR SAĞLIKLI YARINLAR 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Helvacızade’nin girişimci olma-
sının temel nedeninin “daha sağlıklı 
yarınlara katkı sağlamak olduğunu” 
vurgulayan Taha Büyükhelvacıgil, 
“135 yıldır sağlıklı yarınlar için ça-
lışıyoruz. 2000’li yıllardan itibaren 
bitkisel ürünler üzerinde Ar-Ge 
çalışmaları yapıyoruz. Zade Vital 
ile Türkiye’nin doğal zenginliği 
olan bitkileri katma değerli ürüne 
dönüştürdük ve Sağlık alanında 
Türkiye’den dünyaya açılan global 
bir markayı ülkemize kazandırdık. 
Zade Vital markamız ile fitoterapi 
alanında yüksek kaliteli ve inovatif 
ürünler geliştiriyoruz. Tüm Zade 
Vital ürünleri uluslararası GMP / İyi 

Üretim Uygulamaları standartla-
rında üretiyoruz. Zade Tesisleri 18 
farklı kalite ve sistem sertifikası ile 
alanında ilk ve tek durumda. Ça-
lışmalarımızı GAP – İyi Tarım Uy-
gulamaları çerçevesinde yürütüyor 
ve hammaddenin güvenilirliğinden 
emin oluyoruz. Çalışmalarımızı GLP 
– İyi Laboratuvar Uygulamaları çer-
çevesinde yürütüyoruz. Yumuşak 
kapsül üretimimiz Patent Dairesi 
tarafından patentli. Global bir mar-
ka olarak ürünlerimizin FDA kayıt-
larını ise 2016 yılında tamamladık.

Zade & Zade Vital İbn-i Sina Ar-
Ge Merkezimiz, doğal destek ürün-
leri alanında Türkiye’nin İlk Ar-Ge 
Merkezi. DÜAMER ise çok merkezli 
üniversite-sanayi işbirliği projesidir. 
Bu proje sektöre örnek olan, çok 
merkezli bir işbirliği projesi. Zade 
Vital, tüm bu özellikleriyle Türki-

ye’nin kendi üretim kapasitesine 
sahip ilk sağlıklı yaşam markası. 
Zade Vital, esansiyel yağ asitlerin-
den zengin sabit yağlar anlamında 
dünyanın en geniş serisidir.  Şu 
anda 130 ürün ve 537 faklı forma 
sahibiz. Türkiye’nin ilk Sağlık Ba-
kanlığı Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsa-
tı’na sahibiz. Son beş yılda yaklaşık 
50 milyon USD’lik yatırım yaptık. 
Grup olarak; 2017 yılında ABD Chi-
cago’da Zade Global Inc. Şirketini 
kurarak dünya genelinde fark yara-
tan milli Türk markaları için çalış-
malarıma hızla devam edeceğiz.”

Kadir Taha Büyükhelvacıgil, in-
teraktif geçen sunumun sonunda 
Ulusal Marmara Eczacılık Öğrenci 
Kongresi’nde emeği geçen herkese 
teşekkürlerini sunarak konuşması-
nı sonlandırdı.
n HABER MERKEZİ 

Yolunu gözleyen kedileri ciğerle besliyor
Zaman zaman tek-

rar etmeyi tercih ede-
rim.

Annesi ve babası 
sağ olanlar, bayram 
olarak görsünler. Ebe-
veyn duasının alterna-
tifi yoktur. 

Anneler bizi karnın-
da dokuz ay taşımakla 
kalmadı. Doğurmanın 
nasıl bir vaka olduğunu 
biz erkekler ancak teorik olarak bi-
liriz. Onu annelere sorun. 

Annelerimiz bizi doğurduktan 
sonra 6-7 yaşına kadar bize nasıl 
kol-kanat gerdiklerini anlatmak 
için kelimeler kifayet etmez. 

Annelerimizin hayatta olmaları 
bizim için en büyük şanslardan bi-
ridir. Anne duası, duaların şahıdır. 

Sabah namazlarını annemizin 
yanında kılmak, umreye gitmek 
gibidir. 

Her anne, evladının her gün 
sesini duymak ister. 

Annelerimize her gün hiç ol-
mazsa telefon etmeliyiz. 

Annelerimizin alternatifi yok-
tur. 

Babalarımızın da…
2005 yılıydı. 
Bir ara babam çok rahatsızlan-

dı. 
Yanındaydım. 
İnanmış insanlar böyle zaman-

larda “doktor, doktor” diye bağır-

mazlar. 
Bana “beni kıble-

ye çevir” dedi. Kıble 
her Müslümanın 
yönünü döndüğü ci-
hettir. 

İnanmak böyle 
bir şeydir. 

Belli ki, ebedî âle-
me gitmeye hazırla-
nıyordu. 

Kıbleye çevirdim. 
Daha sonra babam sıhhatine 

kavuştu. 
Aradan yıllar geçti. 
2014 yılının 12 Ekim günüydü. 

Her zaman olduğu gibi ezberinde 
olan Yasin-i şerifi okumaya başla-
dı. Annem okuyor, babam da pe-
şinden devam ediyordu. Dördüncü 
sayfaya gelince babamın mecali 
kesildi. 

Saat 17. 45’ti. Babam hakka 
yürümüştü. 

Babamı “kaybetmedik”. Ben 
şahsen “kaybetmek” lafını tercih 
etmiyorum. 

İnanmış bir insan olarak “kay-
bolmayı” reddediyorum. 

Ebedî âleme gitmenin “kaybol-
mak” olmadığına kanaatim tamdır. 

Ben bilirim ki, herkesin babası 
kıymetlidir. Benim de öyle. 

Mümin ve mümine, müslim ve 
müslime kardeşlerimden Fatihalar 
beklerim. 

BABAM..!

haber@konyayenigun.com
DOÇ DR. ÖMER AKDAĞ

Kadir Taha Büyükhelvacıgil Ulusal Marmara Eczacılık Öğrenci 
Kongresi’nde Zade Vital’in inovasyon hikayesini anlattı.
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Tri-fokal mercekler avantaj sağlıyor
Gözlük veya lens kullanan çoğu 

kişi, dünyanın tüm güzelliklerini 
gözlükleri veya lensleri olmadan, 
kendi gözleriyle görmek ister. An-
cak bu sebeple yapılan müdahale-
ler arasında en yaygın olanı lazer 
tedavisi, kişiden kişiye farklılık 
gösteren göz yapıları sebebiyle her 
hastaya uygulanamıyor. Dünyagöz 
Konya’dan göz hastalıkları uzmanı 
Op. Dr. Mehmet Gülmez, lazer te-
davisi uygulanamayan hastalarda 
kırma kusurlarını düzeltmenin yanı 
sıra, yaşa bağlı yakını görememe ve 
katarakt tedavileri için de kullanıla-
bilen Tri-fokal mercekler ile ilgili 
detaylı bilgiler paylaşıyor. Gözlük 
ve lenslerden kurtulmak herkesin 
hayali. Ancak bu doğrultuda uygu-
lanan lazer operasyonları, göz yapı-
sı uygun olmayan hastalara uygu-
lanamıyor. Göz içindeki merceğin 

çıkarılması sonrasında, yerine yer-
leştirilen Tri-fokal Göz İçi Mercek-
leri ise hastalar tarafından ömür 
boyu kullanılabilirken, görme ku-
surlarının yanı sıra, yaşa bağlı yakı-
nı görememe ve katarakt rahatsız-
lıklarının çözümü için de kalıcı bir 
çözüm sunuyor. Yaşa bağlı yakını 
görememe sorununu ve katarakt 
problemlerini çözmede kullanılan; 
yakın, uzak ve astigmat problemle-
rine aynı anda çözüm üreten Tri-fo-
kal mercekler sayesinde hastaların 
gözlük ve lenslerinden sonsuza ka-
dar kurtulabileceğini belirten Op. 
Dr. Mehmet Gülmez, “Gözlerimi-
zin içindeki doğal mercekler, farklı 
hastalıklar ve geçen yılların etkileri 
ile saydamlıklarını yitirerek, gör-
mede ciddi problemler oluşmasına 
yol açabilir. Bu merceklerin yerine 
yerleştirilen göz içi mercekler ara-

sında, her türlü uzaklık arasındaki 
geçişin mükemmel olarak yapılma-
sını sağlayan Tri-fokal mercekler, 
hastalara görme konusunda çok 
büyük avantajlar sunuyor. Tri-fokal 
mercek ameliyatları; yakın, uzak 
ve astigmat gibi görme sorunları-
na karşı çözüm olarak, göz yapısı 
uygun olan hastalara önerdiğimiz 

bir tedavi yöntemidir. Bu mercek-
lerde bulunan halkaların bir bölü-
mü uzağı, bir bölümü ise yakını ve 
orta mesafeyi görmede yardımcı 
olurken, astigmat probleminin de 
düzeltilebilmesini mümkün kılıyor. 
Gözde görmeyi sağlayan sarı nok-
tanın üzerine hem uzaktaki hem 
yakındaki görüntüler, Tri-fokal 

mercekler sayesinde net olarak dü-
şer. Kısa sürede adapte olunabilen 
bu durum sayesinde hastalar, uzak 
ve yakın gözlüklerinden kurtulabi-
lirler” şeklinde konuşuyor.

PRESBİYOPİ NEDİR? 
SEBEPLERİ NELERDİR?

İlerleyen yaşla birlikte kişiler 
görüş kalitesinde sıkıntı yaşamaya 
başlar. 40 yaşın üzerindeki kişilerde 
yaşa bağlı olarak oluşan yakını gö-
rememe sorununa Presbiyopi de-
nir. Gözlerimizin içindeki mercek, 
sahip olduğu şekil değiştirebilme 
yeteneği sayesinde cisimler yakı-
na geldiğinde şeklini değiştirebilir. 
Cisimler yakına geldiğinde görme-
miz bu şekilde gerçekleşir. Zaman 
içerisinde göz bu yeteneğini yavaş 
yavaş kaybetmeye başlayarak do-
ğal merceğin elastik yapısı bozulur. 
40 yaşından sonra bu durum yakını 

görmeyi engeller.
YAKIN GÖZLÜKLERİNDEN 

KURTULMANIN KALICI 
BİR ÇÖZÜMÜ VAR MIDIR? 

Yakın görme sorunu yaşayan 
kişiler çözümü gözlük ve kontakt 
lenste aramaktalar. Ancak bu so-
runu çözmek için ameliyat gibi 
cerrahi bir alternatifi seçmek de 
mümkün. Ameliyatta göz içine 
yerleştirilen Tri-fokal merceklerle 
uzak, yakın ve hatta orta mesafede 
görme sorunu düzeltilebilir. Aynı 
zamanda presbiyopi sorunu dışın-
da katarakt sorunu olan veya ol-
mayan ve gözlüğü yaşantılarından 
tamamen çıkartmak isteyen kişiler 
de bu Tri-fokal mercek ameliya-
tı sonrasında günlük rutin işlerini 
gözlük kullanmaya gerek olmadan 
yapabiliyorlar.
n HABER MERKEZİ

Çumra Belediyesi Çumra’nın 53 
mahallesinde çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor. Yapılan bu çalışma-
ları mahalle ziyaretleri kapsamında 
Çumra Belediye Başkanı Dr.Meh-
met Oğuz yerinde ziyaret ederek 
incelemelerine devam ediyor. 

Başkan Oğuz bu hafta Pazar 
mesaisini Okçu mahallesine ayırdı 
ve yapılan çalışmaları inceledi va-
tandaşlarla buluştu.  2014 Mahalli 
idareler seçimlerinde verilen tüm 
sözlerin yerine getirildiğini ifade 

eden başkan Oğuz konuşmasında; 
büyükşehir yasasıyla birlikte belden-
den mahalleye dönüşen bir mahal-
lemiz olan Okçu mahallemizdeyiz. 
Bizden önceki dönemlerde kana-
lizasyon çalışması tamamlanmıştı 
ama yolların asfaltlanması bizim dö-
nemimize kalmıştı Koski ekipleri alt 
yapı çalışmalarını tamamladı bizde 
Çumra Belediyesi olarak asfaltlan-
masına başladık ve bugün itibariyle 
asfalt çalışmamızı bitirmiş olduk. 
Halı sahasını yaptık, Parklarının dü-

zenlemesini yapmıştık, Sağlık Mes-
lek lisemizi de okçu mahallemize 
yeniden yapılarak taşınmasını sağla-
dık yine Okçu mahallemiz içerisinde 
Çumra için belki de en önemli bir 
yatırım Buğday pazarımızın da ya-
pımına devam ediyoruz. Beldeden 
dönüşen bir mahallemize bu kadar 
hizmetin kısa bir süre içerisinde 
yapılıp tamamlanmasından dolayı 
bizler mutluyuz ayrıca Mahallelimi-
zin de mutlu olması bizler için gurur 
kaynağı haline gelmiştir. Yapılan 

hizmetlerin mahallemize hayırlı ol-
masını dilerim dedi.  Okçu Mahalle 
Muhtarı Ramazan Özbayrakçı; Kısa 
bir süre içerisinde Halı Sahamızdan, 
Park ve güvenlik kamerasına, Sağlık 
Meslek Lisesinden Buğday Pazarına 
kadar yapılamayacak bir çok hizme-
tin yapılıp tamamlanması ve hizme-
te açılmasından dolayı mahallem 
adına Çumra Belediye Başkanımız 
Dr.Mehmet Oğuz ve ekibine çok te-
şekkür ederim dedi.
n HABER MERKEZİ

En büyük sorun teorinin
pratiğe dönüşmemesi!

Kılcı Nuri Baba vefatının 
20. yılında yad edilecek

Stellenbosch Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Yusef Waghid 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinde düzenlenen 
programlara konuşmacı olarak ka-
tıldı.

Prof. Dr. Waghid ilk olarak 
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakül-
tesinde (AKİF) düzenlenen ‘İslam 
Dünyasında Eğitim: Sorunlar, 
Zorluklar ve Potansiyel Çözümler’ 
konulu konferansta konuştu. Wa-
ghid, İslam dünyasındaki eğitimin 
en büyük problemlerinden birinin 
uygulama olduğunu belirterek, 
“İman sadece kalpteki inanç de-
ğildir. Aslında bu iman bir dünya 
görüşü de demek. Gelişen olayla-
ra, dünyaya bu gözle bakmak de-
mek. Merkezinde tevhit olan bir 
dünya görüşüyle olayları, konuları 
değerlendirmektir. Sadece böy-
le düşünerek ciltler dolusu kitap 
yazmak da yetmez. Teoride kalan 
bu bilgiler uygulanmadığı sürece 
bunun bize hiçbir faydası olmaz. 
Bugün İslam dünyasındaki eğiti-
min en büyük problemi ciltler do-
lusu kitap yazılıp bunların gerçek 
hayatta karşılığının, pragmatik 
sonuçlarının ortaya konmamasıdır. 

İmanlı bir dünya görüşü ile o dün-
ya görüşünün hayata yansıması ki 
bunun neticesi salih ameller ve gü-
zel eylemlerdir, işte bunlar pratiğe 
dökülür, gerçek hayatta yaşanma-
ya başlarsa yazılanların karşılığının 
olduğunu ve etkili olduğunu söyle-
yebiliriz.” şeklinde konuştu. 

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tahir Yüksek, Selçuklu Kay-
makamı Ömer Hilmi Yamlı, İl 
Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
Gürsoy, AKİF Dekanı Prof. Dr. Ra-
mazan Altıntaş, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Bilal Kuşpınar, Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Bülent Dilmaç, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı, akademisyenler ve öğren-
cilerin katıldığı konferans hediye 
takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona 
erdi. Prof. Dr. Yusef Waghid ayrı-
ca Uluslararası Rumi Medeniyetler 
Uygulama ve Araştırma Merkezi-
nin düzenlediği İngilizce Yuvarlak 
Masa Seminerine katıldı. Prof. Dr. 
Waghid burada, “İslam Eğitiminde 
Özerklik, Toplum ve İnsanlık” ko-
nulu sunumunu gerçekleştirdi. 
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Selçuklu Belediyesi 2019 yılı 4.Proje Destek Programı’na başvurular başladı. Başkan Ahmet 
Pekyatırmacı, destelenecek projelerin şehre katma değer kazandıracağını söyledi

Her fikir değerli

Selçuklu Belediyesi 2019 yılı 
4.Proje Destek Programı’na baş-
vurular başladı.  

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Selçuklu’nun yaşam kalitesine 
katkı sağlamak amacıyla yürütü-
len ve geleneksel hale gelen “Pro-
je Destek Programı”na başvuru-
lar başladı.

2019 yılı Proje Desteğinden 
faydalanmak isteyenlerin 15 
Ekim -15 Kasım 2018 tarihileri-
ne kadar projelerini Selçuklu Be-
lediyesi’ne elden teslim etmeleri 
gerekiyor. 

BAŞKAN PEKYATIRMACI,
”ŞEHRE DEĞER KATACAK TÜM 
PROJELERİ DESTEKLİYORUZ”
Konu ile ilgili bir açıklama ya-

pan Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, 4. Proje Destek 
Programının şehrin yönetimine ve 
yaşam kalitesine yönelik önem-
li bir fırsat olduğunu ifade etti. 
Başkan Pekyatırmacı, “ Program 
ile ilçede yaşayanların yönetimi-
ne katılımı ve ilçe gelişimine katkı 
sağlamalarını hedefliyoruz.  Proje 
desteğimizden faydalanmak iste-
yen tüm kişi, kurum ve kuruluş, 

öğrenci toplulukları, sivil toplum 
kuruluşlarımızı 15-Ekim- 15 Ka-
sım 2018 tarihleri arasında pro-
jelerini teslim etmeleri çağrısında 
bulunuyoruz” dedi.

Proje desteğinin katılımcı yö-
netim anlayışının bir tezahürü 
olduğunu ve doğrudan bir para 
yardımı değil, projelerin destek-
lenmesi şeklinde olacağını ifade 
eden Başkan Pekyatırmacı, “Proje 
başvuruları oluşturulan komisyo-
numuz tarafından titizlikle değer-
lendirildikten sonra destek almaya 
hak kazanan projeler belediyemiz 

tarafından kamuoyu ile paylaşıla-
caktır. Program kapsamında uygu-
lanacak projelerin şehrimize kat-
ma değer sağlayacağına inanıyor,  
şehre hizmet için ortaya çıkan bu 
imkanın en iyi şekilde değerlen-
dirmelerini temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu. Selçuklu Beledi-
yesi; proje destek programı kapsa-
mında 2016 yılında 27 proje için 1 
milyon 100 bin lira, 2017 yılında 
35 proje için 2 milyon 811 bin lira, 
2018 yılında ise 66 projeye için 
yaklaşık 3 milyon TL’ye yakın des-
tek verdi. n HABER MERKEZİ

Ömrünü fakir ta-
lebe ve evlenemeyen 
gençlerin hizmetine 
adayan Kılcı Nuri Efen-
di, vefatının 20’inci 
senesinde Konya Ay-
dınlar Ocağı’nda yâd 
edilecek. Konya Ay-
dınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı 
Sohbetleri’nde, “Kılcı 
Nuri Baba, Vefatının 
20. Yılında” yâd edile-
cek. Konya’nın yetiştir-
diği ve Hacıveyiszâde 
Hocaefendi ile Lâdikli 
Ahmed Ağa’dan feyz 
alan, bir ömrünü fa-
kirlere ve talebelere 
hizmete adayan ve 
Konya’da aşure gele-
neğini 45 sene devam 
ettiren Kılcı Hacı Nuri 
Efendi’nin hayatı, şahsiyeti ve hiz-
metleri; konuşmacılar Muharrem 
Hilmi Efendi, Şair Nuri Cennet ve 
Hâfız Ali İnan tarafından dile ge-
lecek. Konya Halk Kütüphanesi’n-

de 16 Ekim 2018 Salı günü saat 
20.00’da gerçekleştirilecek olan 
mûsıkî, şiir ve meşk dolu bu anma 
programına bütün gönül dostları 
davet edildi.
n HABER MERKEZİ

Okçu Mahallesi’nde yatırımlar tamamlandı

Ahmet Pekyatırmacı 
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Zaman zaman 
gündeme gelen 
Konyaspor 
taraftarı ile 
Ankaragücü 
taraftarı 
arasındaki 
gerginlik nasıl 
başlamış 
olabilir? Basit 
bir bölgesel 
rekabet mi? 
Ya bir yüzük 
bir künyeye 
dayanan 
kişisel bir 
hikaye desek? 
Konyaspor 
tribünlerinin 
sevilen 
simalarından 
Japon Ali lakaplı 
Ali Köken, 
Konyaspor’un 
tribün tarihini 
ve Ankaragücü 
rekabetinin 
başlangıç 
sırrını Yeşil 
Beyaz Konya’ya 
anlattı…

Ali Köken… Nam-ı Diğer Japon Ali. 
Konyaspor tribünlerinin efsane isimlerin-
den. 1980’lerde başlayan tribün hikayesi 
aslında Konyaspor’un tribün tarihi. Kasa-
banın Haydutları ile başlayan Nalçacılılar 
ile kurumsallaşan tribün gruplarının bugü-
ne kadarki hikayesini Japon Ali’den dinle-
dik. Tabi pek çok keyifli anı ile birlikte… Ali 
Köken röportajının ikinci bölümü sizlerle.

ANKARAGÜCÜ İLE İLK TEMAS
Yine bir Ankara deplasmanı. Yönetim 

iki gruba 1’er otobüs verdi. Fakat iki grubun 
da otobüsleri dolmadı. Yöneticiler geldi, 
“Çocuklar çok kalabalık değilsiniz. Boş ara-
bayla gitmeyin. Günah. İki grup tek otobüs 
yapın” dedi. Kabul ettik. Bir tarafta 42 Genç-
lik bir tarafta biz. Gerginlik had safhada. 
Ankargücü maçı var. Maç öncesi stadyumda 
tel örgülerden Ankaragüçlü’lerle konuşuyo-
ruz. Aramızda hiçbir sorun yok. Daha önce 
de bir gerginlik olmamış. Bir ara bunlardan 
bazılarının gözü bizim üstümüzdekilere ta-
kıldı. Bende de o zaman altın yüzük, kolye 
vs var. İçlerinden biri “Oooo siz iyisiniz val-
la. Altın yüzükler, kolyeler, bileklikler. Lüks 
deplasmanlar” falan dedi. Neyse maç bitti, 
yenildik. Çıktık stadyumdan. Hipodromun o 
tarafa geçtik. 

Bir anda Ankaragüçlüleri karşımızda bul-
duk. Adamlar nasıl kurulduysa. Maç başın-
da o kadar sohbet ettik. Hiçbir sorun yoktu. 
Polisler gördü görmezlikten geldi. Saldırıya 
uğradık.  Biz de 50 kişiyiz. Bir otobüs adamız. 
Doğal olarak herkes kaçtı. Hayvan Murat ile 
beni bir dövdüler. Özellikle beni yere düşürüp 
taşla kafamı ezdiler. Trampeti, pankartı falan 
kaptırdık. Karakola gittik, bir şey çıkmadı 
tabi. 

İNTİKAMI ALDIK
İkinci yarıda maç Konya’da. Konya’da 

ne kadar psikopat varsa topladık. Ancak 
çaktırmıyoruz. Sessiz sedasız hazırlanıyoruz. 
Ankaragüçlüler geldiler. Eski TMO’nun arada 
indiler ve stada yürüyorlar. Biz sokaklara da-
ğılmış vaziyetteyiz ama üzerimizde ne atkı ne 
forma var. Sıradan vatandaşlarız. Pusu attık 
anlayacağın. Psikopat Hamdi’nin çocuğun 
birine vurması ile olaylar başladı. Ortalık 
savaş alanı gibi. Dolu soda şişeleri ile sal-
dırıyoruz. Onu da Bursalılardan öğrenmiştik. 
Onlar bize biralarla saldırmıştı. O da yere dü-
şünce acayip patlar. Ankaragüçlüler sayıca 
da az oldukları için dağıldılar. Talan oldular. 
Bu Ankaragücü ile ilk husumetimiz. Önce-
sinde bir sorun yok. Aslında olayların baş-
langıcı Ankara’daki maçta  3-5 kişinin bizim 
yüzüklere, kolyelere göz dikmesi. Takım 
kavgasından çok altın avcılığı. Hem dayak 
yemiş hem de gasp edilmiştik Ankara’da. O 
gün bugündür o gerginlik devam eder. Beni 
en fazla döven çocuk sarı saçlı bonus kafalı 
bir çocuktu. Aynı çocuğu Konya’daki maçta 
bulduk. Hıncımızı aldık. Yıllar sonra ortak 
bir arkadaş vasıtası ile birbirimize selam 
gönderdik. Ben de hiç unutmadım Anka-
ra’da yediğim dayağı, o da unutmamış 
Konya’daki dayağı.

1998’E KADAR GRUP 
BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

Bir süre sonra Levi’s Hüseyin grubu 
iyice eline aldı. Kafaya çıkıyor. Cihangir 
de var ama o biraz efendi ve utangaç bir 
çocuk olduğu için çok öne çıkmıyor. İlk 
Saray Çarşısı’nda bir araya gelen ekip 
olarak grup tamamen bizim elimize 
geçmişti. Konyaspor’u Mehmet Oktut 
ve ekibinin yönettiği dönemler. Yö-
neticiler bizi çok severdi. 1998 yılına 
kadar bu şekilde devam etti. Bir ara 
Hayvan Murat çıktı kafaya. Karşıda 
42 Gençlik de devam etmeye çalış-
tı. Ara sıra küçük gerginlikler olurdu 
ama deplasmanda birlikte bağırır-
dık.

Grup sürekli büyümeye devam 
etti. 1998 yılında benim bir İzmir 
maceram var. 2 yıl kadar İzmir’e 
taşındım. İzmir tribünlerinde 
Konyasporlu kimliğimle kendimi 
kabul ettirmiştim. Karşıyakala-
lırla takılırdım. Konyaspor’un 
Kombassan dönemi. Ben o 

dönem burada yoktum. Bir ara da grubun 
ismi Çılgın Nalçacılılar oldu. Ama Valilik 
müdahale etti izin vermedi. Çılgın bölümünü 
altına katlayarak astık pankartı. Birkaç maç 
devam etti. 

GRUPLA TERS DÜŞTÜM
İzimir’den döndükten sonra ben grupla 

ters düştüm. Levi’s Hüseyin ile kavgalıyız. 
Ben gruptan uzaklaştım. Yeni bir grup kur-
maya karar verdim. Benimle birlikte hareket 
eden arkadaşlarla kapalı tribüne gittik. Orda 
VİP isminde bir grup kurduk. Pankart yok 
ama hepimizin taktığı bir şapka var. Grubun 
büyüme imkanı yok. Kapalıda grup mu olur? 
Ama yeni bir grup kurmak istiyorum. Bunun 
için çalışmalar yapıyoruz.  Bu aşamada Nal-
çacılılar’ın şimdiki lideri İbrahim Apalı, Fer-
hat Orgunmat, Kaan bize katıldı. Apalı, “Abi 
bizden sana tam destek. Kur yeni bir grup” 
dedi. Tabi onların desteği ile iyice gaza gel-
dim. Efsane Nalçacı’yı kurduk. Tribünün elit 
kesimleri bir araya geldik. Hatta 25-30 kişilik 
bir bayan tayfamız vardı. Zamanla güçlendik. 
İbrahim Apalı askerden geldikten sonra daha 
da büyüdük. O dönemler en büyük destekçi-
miz Ekrem Coşkun’du. 

TARAFTAR TEMSİLCİSİ OLDUM
2002-2003 sezonu Konyaspor şampi-

yon olarak Süper Lig’e yükseldi. Yönetim 
değişikliği oldu. Yeni yönetim bizden grup-
ları birleştirmemizi istedi. Aramızdan da bir 
temsilci belirlediler. Cemil ile beni 2006’da 
temsilci yaptılar. Emniyet çağırdı. ‘Yöneti-
min verdiği temsilci adayları arasında sicili 
en temiz sen varsın. Seni taraftar temsilcisi 
yapacağız’ dediler. Tek şart grupların birleş-
mesi. Nalçacılılar, Efsane Nalçacı, Asi Kar-
tallar gibi gruplar var. Nalçacı ismi altında 
birleşme kararı aldık. Ancak herkes ayrı tel-
den çalıyor. Kafaya biz çıktığımızda ortak te-
zahürat oluyor. Genel itibari ile aynı pankart 
arkasında farklı yapılar devam etti. 

Karaborsa her zaman vardı. Biz önüne 
geçmek için elimizden geleni yaptık. Yöne-
tim bana binlerce bilet verirdi. Biz gruplara 
dağıtırdık bu biletleri. Hatta satılmasın diye 
kaşe yaptırdık ‘Satılamaz’ diye. Ama onu bile 
sattılar. O işin önüne geçme imkanı yoktu. 
Bedava bilet varsa karaborsa da olur. Maçın 
birinde bana satmaya kalktı çocuklardan biri. 
Biletleri dağıtan benim, bana bilet satmaya 
çalışıyor. Düşünün artık. 

BİZ TRİBÜNÜN ELİT KESİMİYDİK
Beşiktaş maçı olaylarından sonra İzmir’e 

giderken arkamızdan laf çıkartmışlar. Japon 
Ali giderken paraları götürdü gitti diye. Bura-
dan giderken bankalara 20-30 bin lira borçla 

gittim. Hepsi de deplasman masrafıdır. Bizde 
hiçbir zaman o tür işler olmadı. Bizim Saray 
Çarşısı’ndan çıkan ekip bu işlere hiç tevessül 
etmedi. Hep cebimizden harcadık. Tarzımız 
farklıydı tabi. Levi’s Hüseyin daha sertti. Biz 
tribünün modern yüzüydük. Konyaspor tribü-
nün ana damarı Nalçacılılar’dır. Bu damarın 
içinde bir Japon Ali ekolü var bir de Levi’s Hü-
seyin -  Hayvan Murat ekolü. Biz biraz daha 
tribünün elit kesimini temsil ederken, Hüse-
yin tribünün bitirim çocuklarının simgesiydi. 

BEŞİKTAŞ MAÇI SON OLDU
2007 yılında olaylı bir Beşiktaş maçı 

sonrası taraftar temsilciliğini bırakarak grubu 
İbrahim Apalı’ya emanet ettim. O Beşiktaş 
maçında da bir hayli ilginç olaylar yaşandı. 
2006-2007 sezonu. Beşiktaş ile içerde oy-
nuyoruz. Beşiktaş’ı burada yendiğimiz maç. 
Maç sonuna kadar hiçbir sorun olmadı. Hatta 
maç başında bizden ip istedi Beşiktaş taraf-
tarı. Götürdük verdik. Aramızda sözleştik, 
sorun çıkmasın diye. Ne olduysa maç sonu 
oldu. Maçı kazandık. Ben sahaya indim. Fut-
bolcularla birlikte sahayı dolaşıyoruz. Tabi 
büyük bir coşku var. Deplasman tribününün o 
tarafa gelince üzerimize yabancı madde yağ-

maya başladı bir anda. O arada bir gazeteci 
yanıma geliyor bana bir şeyler söylüyor ama 
tam hatırlamıyorum. Bana Beşiktaş tribünle-
rini gösteriyor. O gazeteci beni provoke etmiş 
orada. E tabi onların bize yabancı madde at-
ması ve küfür etmesi Konyaspor taraftarının 
da yükselmesine neden oldu. Ben de iyice 
gaza geldim. Ve Beşiktaş taraftarına pek de 
hoş olmayan el hareketleri yaptım. Her çek-
tiğim harekette bizim tribün coşuyor, oley 
çekiyor. İş bir hayli kontrolden çıktı. Beşiktaş 
taraftarı koltukları söküp atıyor sahaya. Orta-
lık karıştı. Polisler apar topar bizi aldı dışarı 
çıkarmaya çalışıyor. Tam kapalının altından 
geçerken bir Beşiktaş yöneticisi bana vurma-
ya çalıştı. Ben de engelleyip ona bir yumruk 
attım. Bir şekilde çıktık stadyumdan. Gittik 
bir yerde çay içiyoruz. Bu arada dönemin 
Beşiktaş başkanı Yıldırım Demirören ortalığı 
ayağa kaldırıyor. Hatta Erman Toroğlu bizim 
görüntülerin üzerinden olayı daha da köpür-
tüyor. Hal böyle olunca olaylar bizim aleyhi-
mize dönüyor bir anda. Dönemin İl Emniyet 
Müdürü bizi karakola davet etti. Savcılığa 
sevk edildik. Tutuksuz yargılandık. Bu olay 
da benim için dönüm noktası oldu. Taraftar 
temsilciliğini bıraktım. Yeniden İzmir’e yer-
leştim. 7-8 yıl İzmir’de kaldım. Nalçacılılar 
İzmir’i kurdum. 2015 yılında işim dolayısıyla 
yeniden Konya’ya döndüm. Şimdi İbrahim 
Apalı ile birlikte Kuzey alttayım. 

ADANA DEMİR İLE HEP KARDEŞTİK
Güzel anılarımız birikti tribünde. Ölen 

teknik direktörümüz Tevfik Lav’ı hiç unut-
mam. Her hafta bizimle toplantı yapardı. 
Büyük emek verirdi daha iyi olması için. 
Adana Demir ile aramız çok iyiydi. Bahçeli 
bir dernek binaları vardı. Otobüslerle direk 
oraya giderdik. Maç saatine kadar yer içer 
eğlenir, kendi aramızda futbol oynar, sonra 
maça giderdik. 

EKMEK ARASI ELMA
Yine bir gün bir deplasmandan dönüyo-

ruz. Otobüsün birinin aküsü bozuldu. Zorla 
çalıştırdık. Farlar yanmıyor. Arkadaki otobüs 
aydınlatıyor, öndeki onun sayesinde gidiyor. 
Yolda polis çevirdi. O şekilde gitmemize izin 
vermedi. Bir akaryakıt istasyonuna götürdü-
ler. Orda hava aydınlanana kadar beklettiler. 
Zaman ilerledikçe yiyecek stoğu tükendi. 
Tesisteki yük kamyonlarından birinde elma 
yüklüydü. Rica ettik adam bize birkaç kasa 
elma verdi. Ekmekle elma yedik. Öyle kar-
nımızı doyurduk. Bir keresinde de ekmeğin 
içine bisküvi koyup karnımızı doyurmuştuk.

ADAM KASAYA OTURMUŞ
Bu tür dinlenme tesislerinde ufak tefek 

hırsızlık olayı olur. Ben hiç yapmadım. Bir 
kere yaptım onda da yakalandım. O da bir 
oyuncak. Deli Mehmet ile aynı oyuncağı çal-
mışız. Adam çıktı geldi otobüse. Biz de geri 
verdik. Bazen bir dinlenme tesisinde duru-
yorsun. Binlerce kişi yemek yiyor. Hesapları 
tam almanın imkanı yok. Herkes arkadaki 
verecek diyerek çıkıp gidiyor. Bir keresinde 
bizden önce birkaç otobüs bir tesiste durmuş. 
Arkalarından biz girdik. Uykuluyuz. İçimden 
dedim burada yemek yenmez. Kasaya bir 
baktım bizden biri oturmuş. Kasiyerlik yapı-
yor. Dedik “Manyak mısın, Ne yapıyorsun” 
Cevap: Yeni aldım ortam burayı, geçin yiyin 
yemeğinizi. Tabi yemedik. Çıktık.

EMİRDAĞ KAVGASI
Bir gün Bursa deplasmanından dönüyo-

ruz. O zamanlar TRT 3 maç özetlerini veriyor. 
Tam o saatte Emirdağ’dan geçiyoruz. Dedik 
burada bir kahvede duralım. Hem çay kahve 
içelim, hem de özeti izleyelim. Kahve kahve 
geziyoruz kimse maçları açmıyor. En son 
bir yere girdik sorduk ‘açabilir misiniz’ diye. 
Yine olumsuz yanıt aldık. Tam çıkarken Hay-
van Murat’ın ceketi kapıya takıldı. O da çıkar-
maya çalışırken sinkaflı bir küfür savurdu. Bir 
an kahvede kaç kişi varsa küfrün kendilerine 
olduğunu düşünerek bize saldırdı. 

ŞEMSİYE ALTINDA TRİBÜN
Tribün hayatım hep renkli oldu. Ancak 

bunun yanı sıra hep üst düzey firmalarda 
çalıştım. İki tarafı birbirinden ayrı tutmak için 
mücadele verdim. İş hayatımda tanıştığım 
insanların benim bir tribün hayatım olduğunu 
öğrendiklerinde çok şaşırıyorlardı.  Bir gün iç 
sahada bir Adana Demir maçı vardı. Hayatım 
boyunca hiç şahit olmadığım bir yağmur yağ-
dı. Herkes ayakta. Şemsiye altında izliyoruz 
maçı. Kimsenin oturma şansı yok. Çok güzel 
tribün olmuştu o maçta da. 

ŞİMDİ ÇOK DAHA İYİ
Bizim dönemimizde 2 bin kişiyi bağırta-

bilirsek büyük başarıydı. Ama şimdi bazen 
bütün stadyum aynı besteyi söylüyor. Bunlar 
müthiş görüntüler. Tek hata maçın gidişatına 
göre bağırılmaması. Yenikken ya da öndey-
ken, beraberlik durumunda aynı besteyi söy-
leyemezsiniz. 

YANGINDAN ÇIKAN ELMALAR
Bir gün Kemer deplasmanına gidiyoruz. 

Yolda giderken köyün birinde bir evde yangın 
çıktığını gördük. Hemen otobüsleri durdur-
duk. Yardıma koştuk. Köylü çaresiz izliyor. 
Bizden bir arkadaş askerden yeni gelmişti 
ve çavuş olarak yapmıştı askerliğini. Herkesi 
yönlendirdi. Tek sıra halinde yakındaki gö-
letten su çekip yangını söndürdük. Yaşlı bir 
kadınınmış ev. Bize birkaç kasa elma verdi. 
Arkadaşlar yiyebildiğini yedi. Yenmeyeni 
Konya’ya gelince satmışlar. 

MUZ TARLASI 
Bir gün yine yol kenarında muz bahçesi gör-

düler. Zorla otobüsü durdurdular. Amaç meyve 
çalmak. Tarlaya saldıran iki adım gitmeden 
kalıyor. Meğerse muz tarlaları çamur olurmuş. 
Çok kişi saplanıp kalmıştı. n YUNUS ALTINBEYAZ
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Konya’dan başlayan Büyük Tur sona erdi
Bu yıl 54.’sü düzenlenen Cumhur-

başkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, altıncı 
günde Bursa-İstanbul etabı ile sona 
erdi. 6 günde toplamda 952 kilometre 
200 metre pedal çeviren bisikletçiler-
den Eduard Reverter Prades, Genel 
Ferdi Klasman birinciliğine ulaştı. 54. 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu, altı gün sonunda bugünkü Bur-
sa-İstanbul etabı ile sona erdi. Bisik-
letçiler bu süre içinde toplamda 952 
kilometre 200 metre yol katetti. Son 
etabın galibi Sam Bennett olurken, Ge-
nel Ferdi Klasman birinciliğini ise 22 
saat 26 dakikada 16 saniyelik derece-
siyle Eduard Reverter Prades elde etti. 
Kazakistanlı Alexey Lutsenko ikinci sı-
rada yer alırken, Avustralyalı bisikletçi 
Nathan Haas da üçüncü oldu. Sulta-
nahmet Meydanı’nda yapılan töreniyle 
dereceye giren sporculara ödülleri ve-
rildi. Törene Cumhurbaşkanlığı Sözcü-
sü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Ba-

kanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gençlik ve 
Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerli-
kaya ve Spor Genel Müdürü Mehmet 
Baykan katıldı. Türkiye Milli Takımı’n-
dan Onur Balkan da organizasyonda 
üst üste ikinci kez Türkiye Güzellikleri 
Klasmanı’nı zirvede bitirmeyi başardı. 

PRADES: “ÖZEL BİR ETAP OLDU” 
Genel Ferdi Klasman birinciliğine 

yükselerek Turkuaz Mayo’nun sahibi 
olan Euskadi Basque Country Takımı 
sporcusu Prades, yarış sonunda yap-
tığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

“Sıra dışı bir zafer kazandım. Çok 
mutluyum. İnanın çok mutluyum, aynı 
zamanda çok heyecanlıyım. Takımım 
adına böyle bir zafer kazandım. Hari-
ka bir durum benim için. Önümüzdeki 
sene buraya gelmek ve aynı başarıyı 
tekrarlamak amacındayım. Ancak ta-
kımımla bir yıl daha kontratım var. Ne 
olur şu anda kestiremiyorum.” 

BENNETT: “İNANILMAZ
 BİR YARIŞ OLDU” 

Bursa-İstanbul etabının galibi İr-
landalı sporcusu Sam Bennett, kendisi 
adına güzel bir yarış olduğunu vurgu-
layarak, “Sadece müthiş ve olağa-
nüstü kelimeleriyle anlatabilirim. Son 
virajdaydık ve o tempomu uzun süre 
hatırlayacağım. Unutmak mümkün 
olamaz. Takım arkadaşlarıma çok 
teşekkür ediyorum. Son metreler çok 
agresif geçti herkes için. Arkamda Qu-
ick Step’in sporcularını gördüm ve bir 
anda karar verip bastım. Ben de finiş 
çizgisini nasıl geçtim, inanın fazla ha-
tırlamıyorum. Son 200 metresini be-
nim için gerçekten olup bitti. Son kez 
arkama baktım ve bir kez daha tempo 
yapıp çizgiyi geçtim. Bazı arkadaşla-
rım sezon bitti, tatil moduna girelim 
der. Ama ben sonuna kadar giderim. 
Bu etapta da böyle oldu” şeklinde ko-
nuştu.  n İHA

Bölgesel Amatör’de 
4.hafta tamamlandı
Konya temsilcileri Akşehirspor, Karapınar Beledi-

yespor ve Sarayönü Belediyespor’un mücadele ettiği 
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 4.hafta maçları oynandı. 
Sezonu iyi bir başlangıç yapan Karapınar Belediyespor 
kendi sahasında Ankara DSİ Spor’u 2-1 mağlup ederek 
puanını 7’ye yükseltti. Akşehirspor ise kendi evinde Kara-
man Belediyespor’u 2-0 ile geçti ve 7 puana ulaştı. Yeşil 
siyahlı temsilcimiz Sarayönü Belediyespor, deplasman-
da Polatlı Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı 
2 puan ile kapattı. Sarayönü Belediyespor’un ligde 1 maç 
eksiği bulunuyor. n SPOR SERVİSİ

Süper Amatör’de ilk 
hafta maçları oynandı

Konya Süper Amatör Küme’de 2018-2019 sezonunun 
ilk haftası tamamlandı. Gölyazı Belediyespor’un Selçuks-
por’u 3-2 yendiği haftada diğer maçların sonuçları şu 
şekilde; Öntur Havzanspor 2 – 3 Saiteli Kadınhanı Bele-
diyespor, Ülküm Gençlikspor 0 – 3 Yeni Doğanhisarspor, 
Ereğlispor 3 – 0 Ç.Çumra Belediyespor, Yeni Emirgazi 
Belediyespor 2 – 3 Meram Kara Kartallar, Ilgın Beledi-
yespor 0 – 0 Akören Kültürspor. Bu sonuçların ardından 
Süper Amatör Küme’de Yeni Doğanhisarspor zirvede yer 
aldı. Aynı puan ve averajdaki Ereğlispor ise ikinci olarak 
zirveyi takip etti. n SPOR SERVİSİ

Halterler amatör spor 
haftası için kalktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve 
Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzen-
lenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri 8–14 Ekim 2018 
tarihleri arasında yapılan müsabakalar ile sona erdi. 
Halter Salonunda yapılan Amatör Spor Haftası Halter mü-
sabakaları sonucunda dereceye giren isimler şu şekilde 
oluştu; Bayanlar; 49 kilo 1.Medine Bilicier, 2.Tuğba Sak, 
55 kilo 1.Ayşe Çakmak, 2.Ümmü Kuzukerpiç, 3.Tuğçe 
Akıllı, 59 kilo 1.Senanur Coşkun, 2.Reyyan Akgöz, 64 kilo 
1.Arife Çakmak, 71 kilo 1.Güzide Elveda Kaykaç, 2.Bur-
çin Avşar, 87 kilo 1.Seher Gizem Kahriman. Erkekler; 55 
kilo 1.Sefa Güneş, 2.Yılmaz Gürel, 3.Emre Horuz, 61 kilo 
1.Veli Yıldız, 2.Furkan Erdem, 3.Samet Sevgi, 67 kilo 
1.Emre Yaralı, 73 kilo 1.Hüseyin Can Işık, 2.Ömer Su-
ludere, 3.İsmail Doğan, 81 kilo 1.Muammer Bedercan, 
2.Alpaslan Can Güven, 3.Mustafa Ertaş, 89 kilo 1.Furkan 
Arpa, 96 kilo 1.Mehmet Mert Topal, 2.Ekrem Kıymet, 
102 kilo 1.Kadir Akın, +109 kilo Ali Oflaz. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor’dan masa tenisinde büyük başarı
Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa 

Tenisi sporcuları Zafer Mertay Soydan, Alp 
Çelik ve Mustafa Efe Alaybeyoğlu, Anka-
ra’da düzenlenen Milli Takım seçmelerin-
de dereceye girerek Milli Takıma seçildi. 
13-14 Ekim tarihleri arasında Ankara’da 
düzenlenen Küçükler ve Minikler Masa 
Tenisi Milli Takım seçmelerinde, Selçuklu 
Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı 
önemli bir başarıya imza attı. 11 sporcu-
suyla seçmelere katılan Mavi-Beyazlı ku-
lüpte 3 sporcu Milli Takıma seçildi.

Çekişmeli geçen maçlar sonucunda, 
Mili Takıma en fazla sporcu gönderen ku-
lüp olmayı başaran Selçuklu Belediyespor, 
Konya tarihinde de bir ilki gerçekleştirdi. 
Daha önce Konya’dan hiçbir kulüp masa 
tenisi branşında 3 sporcusu birden Milli 
Takıma gönderme başarısı göstereme-
mişti. Toplamda 445 sporcunun katılımıyla 
gerçekleşen seçmelerde, Selçuklu Beledi-
yespor Kulübü sporcuları Zafer Mertay Soy-
dan, Alp Çelik ve Mustafa Efe Alaybeyoğlu 
dereceye girerek Milli Takıma seçilmeye 
hak kazandı. Küçük yaşta önemli bir başa-

rıya imza atan sporcular gelecek için umut 
verdi.

ERDEN: ÇALIŞMALARIMIZIN 
KARŞILIĞINI ALDIK

Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa 
Tenisi Başantrenörü Fatih Erden 2 yıllık  
disiplinli, özverili ve planlı çalışmalarının 
karşılığını almaya başladıklarını belirtti. 
Erden, “Konya tarihinde bir ilki gerçekleş-
tirmiş olmak bizleri çok mutlu etti. Sporcu-
larımız gerçekten onlara destek olunduğu 
takdirde daha iyi yerlere gelebilecek po-
tansiyelde olduklarını gösterdiler. Tamamı 
spor okullarımızdan yetişen çocuklarımızla 
2 yıldır çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz. 
Bu çalışmaların karşılığını da Milli Takım 
seçmelerinde aldık diyebiliriz. Milli Takım 
aday kadrosuna Türkiye’den en fazla spor-
cunun kulübümüzden seçilmesi bizleri ay-
rıca gururlandırdı. Masa Tenisine verdikleri 
destekten dolayı Kulüp Başkanımıza, Kulüp 
Müdürümüze ve yöneticilerimize teşekkür 
ediyorum. Çocuklarımıza Ay-Yıldızlı forma 
ile başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Gerekenleri sahada 
oyuncularım söyledi!

Ligdeki ilk maçında Petkim Spor’u mağlup eden basketbol temsilcimiz Selçuklu 
Basketbol’da karşılaşmayı değerlendiren Başantrenör Cengiz Karadağ, önemli bir takıma 

karşı galip geldiklerini ve oyuncularının parkede gereken her şey yaptığını ifade etti
 Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz 

Selçuklu Basketbol Takımı, sezonun ilk 
maçında İzmir ekibi Petkim Spor’u ko-
nuk etti. Rakip oyuncuların maç boyunca 
gergin tavırlarına karşılık mücadeleden 
kopmayan mavi beyazlı takım, 93-84 ka-
zanarak lige galibiyet ile başlamış oldu. 
Maçın ardından değerlendirmelerde bu-
lunan Selçuklu Basketbol Takımı Başant-
renörü Cengiz Karadağ ve Kaptan Alper 
Saruhan, ilk maçta önemli bir rakibe karşı 
galip gelmenin mutluluğunu yaşadıkları-
nı söyledi.

KARADAĞ: GEREKEN HER ŞEYİ 
OYUNCULARIM SAHADA SÖYLEDİ
Selçuklu Basketbol Takımı Başant-

renörü Cengiz Karadağ maçın ardından 
düzenlenen basın toplantısında konuştu. 
Karadağ, “Önemli bir takıma karşı sezo-
na galibiyetle başladığımız için mutluyuz. 
Oyuncularımı kutluyorum. Ben dahil, 
kimse bu galibiyeti sahiplenmesin. Gere-
ken her şeyi oyuncularım söyledi. Herke-

si tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum” 
dedi.

SARUHAN: GALİBİYETİ HAK ETTİK
Selçuklu Basketbol Takımının kaptanı 

Alper Saruhan maçın ardından düzen-
lenen basın toplantısında galibiyeti hak 

ettiklerini söyledi. Saruhan, “Petkim bu 
ligin en sert ve mücadeleci takımlarından 
biri. Onlara çok büyük saygı duyuyoruz. 
Bu maça en iyi motivasyonumuzla ha-
zırlandık. Takım arkadaşlarımı ve teknik 
heyeti kutluyorum. Taraftarımızın önünde 

sezona galibiyetle başlamasını bildik. İlk 
maçı kazanmak önemlidir. Hedefli bir ta-
kımız. Umarım bundan sonra da bu şekil-
de devam eder. Biz hedefimizden şaşırta-
cak her türlü engele bu takım mücadele 
ederek karşı koyacaktır. Bizi destekleyen 
herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. Karşılaşmada Alper Saruhan 
13 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Sertay Gürsu 
11 sayı, 4 ribaund, Bora Hun Paçun 17 
sayı, 8 ribaund ve Marcus Hall 16 sayı, 
5 ribaund, 5 asist ile galibiyette büyük rol 
oynadı.

SELÇUKLU, AKHİSAR 
DEPLASMANINA GİDECEK

Ligde ilk maçını kazanan Selçuk-
lu Basketbol, 2.hafta karşılaşmasında 
Akhisar Belediyesi’ne konuk olacak. Bu 
mücadele 20 Ekim Cumartesi günü saat 
18.00’de oynanacak. Mavi beyazlı takı-
mın rakibi Akhisar, ilk karşılaşmasında 
Edirne Spor’u 74-79 mağlup etmişti.
n SPOR SERVİSİ



Erol Küçükbakırcı: Adına yakışır bir tur oldu
Türkiye Bisiklet Federasyo-

nu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 54. 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu’nu (TUR 2018) başarıyla düzen-
lediklerini söyledi. 

Küçükbakırcı, Euskadi-Murias 
takımından İspanyol sporcu Eduard 
Prades Reverter’in kazandığı TUR 
2018’e ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.

Tura bu yıl 20 takımdan 140 
sporcunun katıldığını hatırlatan Kü-
çükbakırcı, yarışın ikinci kez Dünya 
Turu takviminde koşulduğuna dikkati 
çekti.

Organizasyonun dünyaca ünlü 
sporcu ve takımların üst düzey mü-
cadelesine sahne olduğunu vurgula-
yan Küçükbakırcı, “Hatasız bir turdu, 
güzel geçti. Sporcular, ülkemizden 
mutlu ayrıldı.” dedi.

Küçükbakırcı, ilk kez Konya’dan 
start alan turda bisikletçilerin aynı 
zamanda ilk defa Bursa’dan geçtiği-
ne işaret etti.

Sporcuların, TUR 2018’in son 
etabında Avrasya Tüneli’nde pedal 
çevirerek kıta değiştirdiğine dikkati 
çeken Küçükbakırcı, “Bir ilk yaşandı. 
Bisikletçiler dünyada ilk defa denizin 

altından geçti.” ifadelerini kullandı.
Katılımcılardan tura ilişkin hep 

iyi yorumlar aldıklarının altını çizen 
Küçükbakırcı, “Cumhurbaşkanı-
mızın adına yakışır bir tur oldu. 18 
Dünya Turu takımından 9’u yarışa 
katıldı. Turun seviyesi her geçen 
sene yükseliyor. Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nu daha da ge-
liştireceğiz.” diye konuştu.

Turun ülkede bisiklet sporuna 
ilgiyi artırdığına değinen Küçükba-
kırcı, yarışı her yıl farklı güzergah-
larda düzenlemeyi planladıklarını 
kaydetti.

Erol Küçükbakırcı, turun gele-
cek yıl 16-21 Nisan tarihlerinde yine 
Dünya Turu kapsamında gerçekleş-
mesi için Uluslararası Bisiklet Birli-
ğinden onay aldıklarını dile getirdi.

TUR 2019’un hazırlıklarına ara 
vermeden başlayacaklarını belir-
ten Küçükbakırcı, yarışı gelecek yıl 
Marmara Bölgesi’nde düzenlemeyi 
planladıklarını ifade etti.

Küçükbakırcı, milli takımda 
görev yapması için yurt dışından 
antrenör getirmeyi düşündüklerini 
sözlerine ekledi.
n AA

Ertuğrul Sağlam 
kadrosuna güveniyor

8 haftada 9 puan toplayan Kayserispor’da kötü gün-
lerin geride kalacağına inanan teknik direktör Ertuğrul 
Sağlam “Oyuncularıma güveniyorum” dedi. 

Kayserispor olarak lige verilen arayı en iyi şekilde 
değerlendirmeye çalıştıklarını ancak eksik sayısının çok 
olmasından ötürü sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Ertuğ-
rul Sağlam, noksanlardan kurtuldukları zaman çok daha 
farklı bir Kayserispor olacağını ifade etti. 

Sayısal olarak eksik olmalarının takımı olumsuz et-
kilediğini ifade eden Sağlam, “önemli futbolcularımız 
önemli maçlarda aramızda olamadı. Bahane değil ama 
yine de bizi olumsuz etkiledi. Ancak ben her zaman kad-
roma inandım, oyuncularıma güvendim hala da güveni-
yorum. Kaliteli bir kadromuz var. Oyun olarak da üzerine 
koyuyoruz. Galibiyet almaya başlayınca her şey çok daha 
iyi olacak. Bunun için çalışıyoruz” dedi. Medipol Başak-
şehir ile Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları 
maça en iyi şekilde hazırlanmaya özen gösterdiklerini de 
ifade eden Sağlam, “Deplasmandan kârlı ayrılmak için 
elimizden geleni yapacağız. Şu sıralar alınan her puanın 
önemi büyük” diye konuştu.  n İHA

Başakşehir’de Kayseri 
mesaisi devam etti
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 9. haftasında saha-

sında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlılarını dün 
sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Spor 
Toto Süper Lig’in 9. haftasında evinde Kayserispor ile 
karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, maçın hazırlık-
larını dün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. 
Isınma ile başlayan antrenman, pas çalışması ve 5’e 2 
ile dar alan oyunun ardından çift kale maçla sona erdi. 
Bir süredir sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcu Emre Be-
lözoğlu takımla birlikte çalışmalara katılırken, dizinden 
ameliyat olan ve uzun süredir forma giyemeyen Alpars-
lan Erdem ise düz koşu yaptı.  n İHA

RPS

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.YENİ 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

Zargo Toure, Trabzon’da mutlu 
Trabzon’da çok mutlu olduğunu belir-

ten Trabzonspor’un Senegal’li savunma 
oyuncu Zargo Toure, takımı için savaşan 
bir oyuncu olduğunu söyledi. 

Sezon başında Trabzonspor’a transfer 
olarak Fransa’dan sonra ilk yurt dışı tecrü-
besini yaşayan Senegal’li savunma oyun-
cusu Zargo Toure, soruları yanıtladı. 

Müslüman olan 28 yaşındaki futbolcu, 
Trabzon’da bulunan tarihi Ayasofya Ca-
mii’nde kendisi için imza töreni düzenlen-
mesinin çok mutlu ettiğini belirterek, “Bu 
sezon ilk yurt dışı tecrübesi yaşıyorum. 
Spor Toto Süper Lig’de ilk kez oynuyorum. 
Bu benim için çok önemli bir tecrübe olu-
yor. Buraya gelmek benim için de çok gü-
zel bir tecrübe ve deneyim olacak. Benim 
için düzenlenen imza töreninde babamın 
yanımda olması çok önemli. Ailem benim 
hayatımda herkesin olduğu gibi çok önemli 
bir yer teşkil ediyor. Ne zaman yeni bir yere 
gitsem babam mutlaka benim yanımda 
olur. Her zaman bana takımın için savaş-
mam gerektiğini ve mücadele etmem ge-
rektiğini söyler. Ailemiz içinde savaşmam 
gerektiğini hatırlatır. Ben de Trabzonspor’a 
geldiğim günden beri bunu uygulamaya 

çalışıyorum. Öncelikle tabii ki takımım için 
savaşıyorum ama ailem için de bu müca-
deleyi vermek durumundayım. Babam da 
her zaman bunu bana hatırlatır. Öyle tarihi 
bir yerde bunu yapmak beni çok mutlu etti” 

ifadelerini kullandı. 
“ÜNAL KARAMAN 

BANA ÖZGÜVEN VERİYOR” 
Spor Toto Süper Lig ile Fransa Ligi 

arasında bir değerlendirme yapması du-

rumunda, Süper Lig’in daha atak futbolu 
tercih ettiğini belirten Toure, “İki lig ara-
sındaki değerlendirme yapacak olursak; 
Fransa’daki takımların biraz daha defansif 
oynadığı, sürekli atak pozisyonlarının ol-
madığını görüyoruz. Burada ise tam tersine 
sürekli mücadele eden, hücum futbolunu 
benimseyen takımlar olduğunu görüyorum. 
Spor Toto Süper Lig’in daha sert olduğunu 
söyleyebilirim. Hocamız Ünal Karaman ise 
sürekli benimle görüşüyor. Sürekli savaş-
mamız gerektiğini ve mücadele etmemiz 
gerektiğini söylüyor. Bana özgüven sağla-
yan biri. Her oyuncuya olduğu gibi benim 
için de önemli bir durum bu. Çünkü hoca-
nızın size verdiği özgüven saha içinde fark 
oluşturmanıza yol açıyor. O yüzden onunla 
birlikte çalışıyor olmaktan dolayı çok mutlu-
yum” diye belirtti.

“TRABZON’U ÇOK SEVİYORUM” 
‘4 aydır Trabzon’dayım ve burayı çok 

sevdiğimi etrafımdakilere anlatmaya ça-
lışıyorum’ diyen başarılı futbolcu, “Trab-
zonspor ile kontratım devam ediyor. O 
bittiği zaman oturup konuşuruz ve benimle 
devam etmek isterlerse seve seve ederim 
çünkü burada çok mutluyum ”dedi.  n İHA

Agresif Kartal!
Sezonun ilk 8 haftasında 12 puan toplayan ve 7. Sırada yer alan Atiker Konyaspor’un 

ilginç istatistikleri dikkat çekiyor. Ligin en çok faul yapan takımı konumunda olan 
Anadolu Kartalı, paslı oyunda da en düşük istatistiklerden birine sahip

Spor Toto Süper Lig’in 9. Haftasında 
deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı-
laşacak olan Atiker Konyaspor’da gözler 
bu maça çevrilmiş durumda. Ligin ilk 8 
haftalık bölümünde 12 puan toplayan ve 
önemli sınavlar veren Anadolu Kartalı, 
Rizespor karşısında deplasman perfor-
mansına güveniyor. Deplasmanda 4 
maçta 7 puan toplayan ve Süper Lig’in bu 
alandaki lideri olan yeşil beyazlıların bir 
başka avantajı ise agresif, sert ve fiziğe 
dayalı oyun tarzı. 
LİGİN EN FAZLA FAUL YAPAN TAKIMI

Rıza Çalımbay ile birlikte yeni bir 
oyun anlayışına geçen Konyaspor geç-

tiğimiz yıllardan farklı olarak bu sezon 
saha içi sertliği ile dikkat çekiyor. Ligde 
maç başına 14.5 faul ortalaması oyna-
yan Konyaspor bu alanda lider konumda 
bulunuyor. Konyaspor’u Alanyaspor ve 
Akhisarspor takip ediyor. Ligin en az 
faul yapan takımı ise İzmir temsilcisi 
Göztepe.

PASLA OYUNDA LİGİN 
EN KÖTÜLERİNDEN

Yüksek mücadele performansı ile 
öne çıkan Konyaspor’un bir diğer şaşırtıcı 
istatistiği ise topla oynama ve paslı oyun-
da. 514.4 topla oynama ortalaması bulu-
nan yeşil beyazlılar bu alanda 15. Sırada 

yer alırken, yüze 63 pasla oyun istatistiği 
ile de 17. Sırada yer aldı. Konyaspor ra-
kiplerine oranla daha az topla buluşurken 
daha az paslı oyun tercih ediyor.
TOPA SAHİP OLMA NORMAL SEVİYEDE

Bir diğer ilginç istatistik de topa sa-
hip olma oranı. Konyaspor ilk 8 maçta 
pek çok karşılaşmada rakiplerine göre 
daha üstün taraf olmasına rağmen bunu 
topa sahip olma oranlarına yansıtamadı. 
Yüzde 48.2 topla oynama ortalamasına 
sahip olan yeşil beyazlılar topa az sahip 
olan, paslı oyunu tercih etmeyen ve ligin 
en fazla faul yapan takımı olarak dikkat 
çekiyor.

HURTADO İSTATİSTİKLERİ 
DEĞİŞTİREBİLİR

Yüksek mücadele gücü ve direkt oyun 
yapısı ile öne çıkan Konyaspor’da bu yapı-
yı yeni transfer Hurtado değiştirebileceği 
öngörülüyor. İlk 8 haftalık bölümde fazla 
forma şansı bulamayan Perulu oyuncu 
son oynanan Beşiktaş maçına ilk 11’de 
başlamıştı. Bu maçta pas istatistikleri ile 
öne çıkan yıldız oyuncu, pas koordinasyo-
nunu sağlayarak Anadolu Kartalı’nın hem 
hücum çeşitliliğini artırabileceği hem de 
topun Konyaspor’da kalma oranını artıra-
rak skor tutamama sorununu çözebileceği 
düşünülüyor. n SPOR SERVİSİ
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