
Şifreleri ‘Kokoreç’! 

Beyşehir’de kurusıkıları kendi kurdukları tezgahlarda tabancaya dönüş-
türüp, internet ve telefon görüşmesi üzerinden sipariş aldıkları kişilere 
satan 24 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şebekenin kurusıkı 

silahları ‘Kokoreç’ olarak şifreledikleri belirlendi. n SAYFA 6’DA

Kadın çiftçiler yarıştı

Kırsal kesimde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan kadınları sosyal 
aktivitede buluşturmak için Ereğli Belediyesi ve İlçe Tarım 
Müdürlüğü iş birliğinde ‘Kadın Çiftçiler Yarışıyor’ adlı bilgi 

yarışması düzenlendi. n SAYFA 7’DE

Karatay Belediyesi 2004 
yılından bu yana ilçeye 
kazandırdığı 24 okula 
1 anaokulu 1 ilkokul 
ve 1 ortaokul daha 
kazandırıyor. Eğitime 
yapılan yatırımın 
önemine dikkat çeken ve 
bu konuda desteklerini 
sürdüreceklerini belirten 
Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet 
Hançerli, “Gelecekte 
ülkeyi gençlerimiz 
omuzlayacak” dedi. 
n SAYFA 2’DE

‘Ülkeyi gençlerimiz omuzlayacak’
Hz. Mevlana’nın 
türbesinin bulunduğu 
Mevlana Müzesi’nde, 
Sultan İkinci Mahmut 
döneminden bu 
yana en kapsamlı 
restorasyon çalışmaları 
hızla devam ediyor. 
16 Haziran’da 
başlatılan ve titizlikle 
yürütülen restorasyon 
çalışmalarının 2019 
yılının Mart ayı 
sonunda bitirilmesi 
hedefleniyor. 
n SAYFA 5’TE

Restorasyon Mart’ta bitirilecek 

07 Bozkır’ın muhtarları 
istişarede buluştu 10 Başkan Tutal 

Mehmetçikle buluştu 12 ‘Hak davada makam, 
nefsin kıymeti yoktur’

BİK’TEN GAZETELERE 
CANSUYU OLACAK TEKLİF

TEDBİRİNİZİ ALIN
SORUN YAŞAMAYIN!

YAP BİR OYUNCAK 
SEVİNDİR BİR YUMURCAK

Cumhurbaşkanlığı’na sundular 

Kışlık bakımınızı yaptırın uyarısı!

Yetim çocuklara destek oluyorlar

Basın İlan Kurumu (BİK) 
Genel Kurulu Anadolu 
Gazete Sahipleri Tem-
silcisi Mustafa Arslan, 
resmi ilan sütun santim 
fiyatlarının artması için 
Cumhurbaşkanlığına 
teklifte bulunduklarını, 
teklifin kabul olmasının 
gazetelere cansuyu 
olacağını söyledi.

1954 yılından bu yana 
hizmet sektöründe fa-
aliyet gösteren Ali Bilir 
Şirketler Grubu’nun 
yöneticisi Ali Bilir, 
yaklaşan kış mevsimi 
öncesinde araçlarda 
kış bakımının önemini 
anlattı. Bilir, karasal 
iklimin hüküm sürdüğü 
Konya’da hava sıcak-
lığının -35 dereceye 
kadar düşebildiğine dikkat çekerek, zamanında 
tedbir almayanların kışın büyük problemlerle karşı 
karşıya kalabileceğini vurguladı.

Konya’da bir grup gönüllü bayan bir araya gelerek 
‘Yap Bi Oyuncak Sevindir Bir Yumurcak’ sloganı ile 
el emeği göz nuru çoraptan bebek yaparak yetim, 
yoksul çocuklara destekte bulunuyorlar.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

Pakdemirli’den
Altay’a ziyaret

İhracat arttı, 
ithalat azaldı!

Evde bakım 
hizmeti örnek

‘İhlasımızı 
kaybettik’

Çeşitli programlara katılmak 
için Konya’ya gelen Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı 
ziyaret etti. Başkan Altay, ziya-
retin sonunda Bakan Pakdemir-
li’ye günün anısına çini sikke 
takdim etti. n HABERİ SAYFA 4’TE

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürü 
Adnan Bedlek, Dış Ticaret 
İstatistiklerinden “Konya İli Dış 
Ticareti, 2018 Ekim” konusun-
da basın bülteni paylaştı.  
Buna göre Konya’da ihracat 
yüzde 19,3 arttı, ithalat yüzde 
38,7 azaldı.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Beyşehir Bele-
diyesi tarafından ilçe genelinde 
yaşayan yaşlı ve kimsesizle-
re yönelik olarak 4 yıl önce 
uygulamaya geçirdikleri evde 
bakım hizmetlerinin adeta 
hizmette sınır tanımadığını 
söyledi.  n HABERİ SAYFA 6’DA

AGD Genel Merkez Danışma 
Kurulu Başkanı İlahiyatçı Yazar 
Abdulaziz Kıranşal, “İhlasımızı, 
samimiyetimizin büyük kısmını 
kaybettik. Ahlakımızı kaybettik. 
90 yıldır eleştirdiğimiz ne varsa 
başına İslam ekleyerek biz 
yapmaya başladık” dedi.  
n HABERİ SAYFA 12’DE
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16 yılda 7 milyar!
Konya’da Tarım 

Zirvesi’ne katılan 
Tarım ve Orman 

Bakanı Bekir 
Pakdemirli, son 16 

yılda Konyalı çiftçiye 
7 milyar liralık hibe 

verildiğini belirtti

PATATES ÜRETİMİ
YÜZDE 300 ARTTI

Konyalı çiftçilere son 16 yılda 7 milyar 
lira hibe verdiklerini dile getiren Pak-
demirli, orman ve su işlerinde de 7 
milyar lira yatırımın gerçekleştirildiğini 
vurguladı. Bakan Pakdemirli, Konya’nın 
patates üretiminde de önemli bir şehir 
olduğuna işaret ederek, üretimin 567 
bin tonla yüzde 300’ün üzerinde arttığı-
nı aktardı.

TÜRKİYE’DE ET 
SIKINTISI YOK!

Türkiye’de et konusunun çok konuşul-
duğuna da dikkat çeken Pakdemirli, 
“Et konusu çok konuşuluyor ama bu-
gün itibarıyla bir hesap yaptık, 6 ay, 1 
sene daha Türkiye’nin ithalata ihtiyacı 
yok gibi gözüküyor” dedi. Ayrıca Bakan 
Pakdemirli, tarımın savunma sanayisin-
den daha önemli olduğuna dikkat çekti.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Zorunlu kış lastiği 
uygulaması bugün başladı 

Lastikleri
değiştirin!
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 
yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması bugün 
başladı. Uzmanlar can ve mal güvenliği için kış lastiği 
takılmasını tavsiye ediyor. Kurala uymayanlara ise 2019 
yılı itibarıyla 885 lira ceza kesilecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konya Oto Lastik 
Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı 
Adem Uzman, kış aylarında daha konforlu ve sağlıklı 
sürüş için kış lastiği kullanılması gerektiğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Karatay Belediyesi ilçeye 3 okul daha kazandırıyor. Eğitime yapılan yatırımın önemine dikkat çeken ve bu konuda desteklerini 
sürdüreceklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, “Gelecekte ülkeyi gençlerimiz omuzlayacak” dedi

‘Gençlerimiz gelecekte 
bu ülkeyi omuzlayacak’

Karatay Belediyesi 2004 yılından 
bu yana ilçeye kazandırdığı 24 okula 1 
anaokulu 1 ilkokul ve 1 ortaokul daha 
kazandırıyor. Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli, Türkiye’nin 
geleceğinde gençlerin önemine vur-
gulayarak; “Gençlerimiz istikbalin 
güvencesidir. Bu yüzden gençlerin 
fikirleri bizler için çok önemli. Gele-
ceğin mutlu, kalkınmış ve huzurlu 
büyük Türkiye’si çocuklarımızın ve 
gençlerimizin çok iyi şekilde eğitil-
mesine bağlıdır. Sizler bizim yarınla-
rımızsınız. Bu nedenle gençlerimizin 
eğitim meselesine ve gelişmesine 
imkanlarımız ölçüsünde desteğimizi 
sürdürüyoruz. Geleceğimizin temi-
natı gençlerimizi ne kadar iyi yetiş-
tirebilirsek ülkemizin yarınları da o 
kadar aydınlık olacaktır. Gençlerimiz 
gelecekte bu ülkeyi ve bu şehri omuz-
layacaklar” dedi. Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, eğitim ya-
tırımlarının önemine dikkat çekerek, 
ülkemizin geleceği olan çocuklarımı-
zın daha modern ve nezih koşullarda 
eğitim görmeleri için çalıştıklarını dile 
getirdi.  Hacıveyiszade Mahallesi’ne 
8 derslikli bir anaokulu kazandıra-
caklarını belirten Başkan Hançerli; 
anaokulunun çok amaçlı salonu, ye-
mekhanesi ve derslikleri ile öğren-
cilerin ihtiyaçlarına cevap verecek 
kapasitede olduğunu söyledi. Başkan 
Hançerli, Fevzi Çakmak Mahallesi’ne 
24 derslikli bir ilkokul ve Hamzaoğlu 
Mahallesi’ne 24 derslikli ortaokul ya-
pacaklarını söyledi. Başkan Hançerli, 
okulların çok amaçlı salon, beden 
eğitimi salonu, kütüphane, fen labo-
ratuvarı, müzik dersliği gibi pek çok 
imkana sahip olacağını dile getirdi.

 KARATAY BELEDİYESİ 
4. VE 5. ANAOKULLARININ 
İNŞASI HIZLA SÜRÜYOR

Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli, Karatay Belediyesi 
olarak yaptıkları Erenler, Fetihkent 
ve Gaziosmanpaşa anaokullarında 
minik öğrencilerin eğitim gördüğü-
nü belirterek; Hamzaoğlu ve Doğuş 

Mahallelerine yapımı süren anao-
kullarının da en kısa sürede tamam-
lanacağını dile getirdi. Başkan Han-
çerli, anaokullarının içerisinde 8’er 
derslik, çok amaçlı salon, yemekha-
ne, mutfak gibi alanlar yer alacağını 
söyledi.

KARATAY BELEDİYESİ İLÇEYE 
BİLSEM (BİLİM VE SANAT EĞİTİM 

MERKEZİ) KAZANDIRIYOR
Karatay Belediyesi; ilçede büyük 

bir ihtiyaca cevap verecek yeni bir 
projeyi daha hayata geçiriyor. Sınav-
la tespit edilen özel yetenekli öğren-
cilerin örgün eğitim kurumlarındaki 
eğitimlerini aksatmayacak şekilde 
bireysel yeteneklerinin farkında ol-
malarını sağlamak ve sahip olduk-

ları kapasitelerini geliştirerek üst 
düzeyde kullanmalarını sağlamak 
amacıyla Karatay’a BİLSEM kazan-
dırıyor. Akabe Mahallesi’nde Cemil 
Çiçek Caddesi ile Saçlı Kasap Cadde-
lerinin kesiştiği noktada yapımı hızla 
devam eden BİLSEM; 3.966 m²’lik 
alanda Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilişim, 
Fen Bilimleri laboratuvarları ve atöl-
yesi, Güzel Sanatlar, Müzik, Robotik 
Atölyesi, gözlemevi, 2 yabancı dil 
dersliği, matematik, coğrafya, tarih, 
felsefe, edebiyat derslikleri, kütüp-
hane, kafeterya ve idari bölümler 
yer alacak.

 Başkan Hançerli, bilim ve sa-
natın iç içe gelişmesinin modern 
dünyanın temel dinamiklerinden 
olduğunun altını çizerek; Karatay’ın 
her geçen gün daha da modernleşen 
yapısına uygun olarak eğitimde de  
bilimselliğin daha da arttırılması için 
çalıştıklarını vurguladı. Başkan Han-
çerli, Karatay Belediyesi olarak eğiti-
me çok önem verdiklerini belirterek; 
geleceğimizi emanet edeceğimiz 
gençler için eğitim yatırımlarının 
devam edeceğini dile getirdi.
n HABER MERKEZİ 

Konya’da ihracat 
arttı, ithalat azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürü Ad-
nan Bedlek, Dış Ticaret İstatistik-
lerinden “Konya İli Dış Ticareti, 
2018 Ekim” konusunda basın bül-
teni paylaştı.  

Buna göre Konya’da ihracat 
yüzde 19,3 arttı, ithalat yüzde 38,7 
azaldı. Yapılan açıklamaya göre 
2018 Ekim ayı itibarıyla Konya’da 
163,1 milyon dolar değerinde ih-
racat gerçekleştirildi. İhracat de-
ğeri bir önceki yılın aynı ayına göre 
(136,7 milyon dolar) yüzde 19,3 
artış gösterdi.

2018 Ekim ayı itibarıyla Kon-
ya’da 57,4 milyon dolar değerinde 
ithalat gerçekleştirildi. İthalat de-
ğeri bir önceki yılın aynı ayına göre 
(93,6 milyon dolar) yüzde 38,7 
azaldı. 

Ülkemizde ihracat 2018 yılı 
Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayı-
na göre yüzde 13 artarak 15 mil-
yar 719 milyon dolar, ithalat yüzde 
23,8 azalarak 16 milyar 176 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti.

KONYA’DA EN FAZLA İHRACAT 
IRAK’A GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Konya’da 2018 Ekim ayında 

en fazla ihracat 28,4 milyon dolar 
ile Irak’a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 
10,9 milyon dolar ile Almanya ve 
6,9 milyon dolar ile Cezayir izliyor. 
2017 Ekim ayında ise en fazla ihra-
cat 18,7 milyon dolar ile yine Irak’a 
yapıldı.

Türkiye’de; Almanya’ya ya-
pılan ihracat 2018 Ekim ayında 1 
milyar 457 milyon dolar olurken, 
bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 68 mil-
yon dolar ile Birleşik Krallık, 877 
milyon dolar ile İtalya ve 852 mil-
yon dolar ile Irak takip etti.

KONYA’DA EN FAZLA İTHALAT 
RUSYA FEDERASYONU’NDAN 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
2018 Ekim ayında en fazla itha-

lat 10,5 milyon dolar ile Rusya Fe-
derasyonu’ndan gerçekleştirildi. Bu 
ülkeyi 9,4 milyon dolar ile Çin ve 4 
milyon dolar ile İspanya izledi. 2017 
Ekim ayında ise en fazla ithalat 16,5 
milyon dolar ile Çin’den yapılmıştı. 
Türkiye’de; Rusya’dan yapılan itha-
lat, 2018 yılı Ekim ayında 1 milyar 
865 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 
sırasıyla 1 milyar 559 milyon dolar 
ile Almanya, 1 milyar 366 milyon 
dolar ile Çin ve 883 milyon dolar 
ile ABD izledi. 2018 Ekim ayında 
Konya’da yapılan ihracat içerisinde 
en büyük pay 17,2 milyon dolar 
değeri ile Motorlu kara taşıtlarının 
motorlarıyla ilgili parça ve aksesu-
arlarına ait. Bu değeri 11,5 milyon 
dolar ile Pompa, kompresör, mus-
luk ve vana ile 9,9 milyon dolar ile 
Fırın ürünleri izlemektedir. 2017 
Ekim ayında ise ihracat içerisinde-
ki paylara bakıldığında 22,6 milyon 
dolarlık değeri ile yine Motorlu kara 
taşıtlarının motorlarıyla ilgili parça 
ve aksesuarları ilk sırada gelmek-
teydi. 2018 Ekim ayında Konya ilin-
de yapılan ithalat içerisindeki payla-
ra bakıldığında 4,9 milyon dolarlık 
değeri ile Maden kömürü ilk sırada 
yer almaktadır. Bu değeri 4,7 mil-
yon dolar ile Demir-çelik dışındaki 
ana metal sanayi, 4,5 milyon dolar 
ile Kağıt hamuru, kağıt ve mukav-
va izlemektedir. 2017 Ekim ayında 
yapılan ithalat içerisinde en büyük 
pay 12,2 milyon dolarlık değeri ile 
Tahıl ve başka yerde sınıflandırıl-
mamış bitkisel ürünlere aitti. 
n EMİNE ÖZDEMİR   

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. Uzmanlar can 
ve mal güvenliği için kış lastiği takılmasını tavsiye ediyor. Kurala uymayanlara ise 2019 yılı itibarıyla 885 lira ceza kesilecek

Can ve mal güvenliği için takın!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-

ğınca, Karayolları Trafik Kanunu 
gereği yolcu ve eşya taşımalarında 
kullanılan araçlara kış lastiği takıl-
ması, illerin hava ve iklim şartları-
na göre yılın belirli dönemi için zo-
runlu tutuluyor. Söz konusu yetki, 
Bakanlıkça valiliklere de devredi-
lebiliyor. Araçların denetimi, Ba-
kanlığın yetkilendirdiği personelin 
yanı sıra Emniyet Genel Müdürlü-
ğü, Jandarma Genel Komutanlığı, 
Ticaret Bakanlığının sınır kapıla-
rındaki birimleri ve belediyelerin 
denetim birimleri tarafından yapı-
lıyor. Bu kapsamda şehirler arası 
yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar 
için zorunlu kış lastiği uygulaması 
bugün başladı. 1 Nisan 2019’a ka-
dar devam edecek olan uygulama, 
bölgesel olarak kış şartlarına bağlı 
olarak valiler tarafından 1 ay sürey-
le uzatılabilecek. Kurala uymayan 
araç sahiplerine uygulanan 715 

liralık ceza ise, 1 Ocak 2019’dan 
sonrası için 885 lira olarak belirlen-
miş durumda. 

4 AY SÜREYLE ZORUNLU OLACAK
Konuyla ilgili açıklamalarda 

bulunan Konya Oto Lastik Oto Yı-
kama Ve Oto Galericileri Esnaf 
Odası Başkanı Adem Uzman, kış 
lastiği takma zorunluluğunun 1 

Aralık’ta başladığını ancak bu sü-
reyi beklemeden sıcaklıkların 7 
dereceye düşmesiyle bu uygula-
maya geçilmesi gerektiğini söyle-
di. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
binek otomobillerde kış lastiğinin 
yasayla zorunlu olmadığını dile ge-
tiren Uzman, kış lastiğinin kapsamı 
ile ilgili şu bilgileri verdi, “Taksiler 

yine mecbur değil. Ticari guruplar, 
kamyon, kamyonet, minibüs, oto-
büs gibi araçlar için kış lastiği zo-
runluluğu 1 Aralık itibari ile başlı-
yor. Yasaya göre bu zorunluluk 4 ay 
sürecek. Yani 1 Nisan 2019’a kadar 
devam edecek.  Ancak yine yasaya 
göre, valilikler bu zorunluluğu 1 ay 
süreyle uzatabiliyor. Bu konuda da 

iklim şartları etkili olacak.” 
CAN VE MAL 

GÜVENLİĞİ İÇİN GERKELİ
Kış lastiği uygulamasının can ve 

mal güvenliği için gerekli olduğuna 
dikkat çeken Uzman, “Kışlık lastik 
yasal olduğu için takılacak bir şey 
değil. Kesinlikle can ve mal güvenli-
ğini ön plana alan bir uygulama. Ya-
sal olan araçlar takmaya başladı ama 
yasal olmayan taksi guruplarında da 
artık sürücüler takıyorlar. Çünkü bi-
linç arttı. Bir de 2 sene önce yaşadı-
ğımız sert kış aylarında binicilerimiz 
kış lastiği taktı ve faydasını gördü. O 
rahatlığı gören sürücüler kış lastiği 
takmaktan vazgeçmeyecek” diye 
konuştu. 

CEZALAR ARTIRILDI 
Kurala uymayan araç sahipleri-

ne uygulanan 715 liralık cezanın, 1 
Ocak 2019’dan sonra 885 lira olarak 
uygulanacağını hatırlatan Uzman, 
ödenecek bu ceza miktarıyla kışlık 

lastiklerin alınabileceğini söyledi. 
Bu anlamda lastik fiyatlarının ol-
dukça uygun olduğunu dile getiren 
Uzman, sözlerine şöyle devam etti, 
“Ortalama lastik takımı 800-1000 
TL civarına mal oluyor. Kamyon 
lastikleri için bu fiyat biraz daha ar-
tıyor. Yazlık ve kışlık lastikler 5-6 yıl 
rahatlıkla kullanılabiliyor.  Lastikler-
de mevsimsel olarak değişim oldu-
ğu zaman yorgunluk da olmuyor. 
Böylece daha uzun kullanılabiliyor. 
Bir de şu var; kışlık lastikler can ve 
mal güvenliği için gerekli ama kışlık 
lastikle yakıtta da tasarruf sağlanabi-
liyor. Çünkü kışlık lastik takılmazsa 
lastik kayacak, araç daha fazla efor 
sarf edecek ve yakıt fazla yakacak. 
Ama kışlık lastik taktığı zaman bu 
durumla karşılaşmayacak. Böylece 
yakıttan da karı olacak sürücümü-
zün. Böylece lastiğe vermiş olduğu 
parayı zaten amorti etmiş olacak.” 
n ONUR KALKAN

4 ay sürecek olan kış lastiği uygulaması bugün başladı. Uzmanlar kış lastiğinin hem can ve mal 
güvenliği için hem de yakıt tasarrufu sağladığı için sürücüler tarafından dikkate alınmasını istiyor. Adem Uzman

Mehmet Hançerli
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Türkiye genelinde düzenlenen Tarım Zirvesi programlarının Konya ayağında çiftçilerin sorunlarını dinleyen 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 16 yılda Konyalı çiftçiye 7 milyar liralık hibe verildiğini belirtti

Çiftçiye 7 milyar lira hibe 
Aydın, Kars, Antalya, Edirne 

ve Diyarbakır’dan sonra ‘Tarım 
Zirveleri’nin altıncısı Konya’da 
düzenlendi. Selçuklu Kongre Mer-
kezi’nde düzenlenen programa 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Vali Cüneyit Orhan 
Toprak,  Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı  
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, AK Parti Konya Milletveki-
li Ahmet Sorgun, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı,  rektörler ile çok sayıda çift-
çi katıldı. Konuşmasının başında 
Türkiye’nin 24 Haziran’da farklı 
bir sisteme geçtiğini anımsatan 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, “Türkiye, başkanlık 
sistemine geçti. Başkanlık siste-
miyle ilgili milletin refahının ve 
hizmetin artırılması konusunda 
beklentileriniz var. Bunlar da tabii 
normal. Beklentilerin yavaş yavaş 
sonuçlarını görmekle beraber, 
birkaç yıl içerisinde bu sistemin 
Türkiye’nin yapısına daha uygun 
olduğunu hep birlikte göreceğiz. 
Sistemin ilk sonuçlarından biri, 
azalan bakanlık sayısı. Yani bürok-
rasi azalacak. İki bakanlık birleşti, 
Tarım ve Orman Bakanlığı oldu” 
ifadelerini kullandı.  

KONYALI ÇİFÇİLERE SON 16
YILDA 7 MİLYAR LİRA HİBE
Yakın zamanda havza bazlı 

üretime geçeceklerini ifade eden 
Pekdemirli, “İnşallah yakın zaman-
da havza bazlı üretim yapıyoruz. 
81 ili dolaşıyorum, şunu gördüm. 
İncir çekirdeğini doldurmayacak 
kadar küçük problemler Ankara’ya 
gelene kadar ya çok büyüyor veya 
hiç Ankara’ya ulaşmıyor. O zaman 
biraz daha yerinde yönetim. Sizin 
ürün deseninizi bizim Ankara’da 
yapmamamız lazım. Alacağınız 
desteğin ne olacağını Ankara’da 
bizim karar vermememiz lazım. 
Çok iyi niyetlerle işler yapıyoruz. 
Ama biraz sizden uzak olunca ba-
zen de yanlış kararlar alabiliyoruz. 
Danışmanlık firmalarımız, çiftçile-
rimiz, üreticilerimiz... Onlara gide-
ceğiz, dinleyeceğiz. Henüz 4 aydır 
görevde olmama rağmen 35 ile 
gittim. Önümüzdeki 3-4 ay içinde 
81 ili tamamlamayı hedefliyorum. 
Size daha yakın olacağız. Sizlerle 
yerinde yönetimi hallediyor olma-
mız lazım. Sene başından sonra 

havzaların başına yönetici atıyor 
olacağız. Onlar karar veriyor ola-
cak. Yetkilerimizi biraz daha dev-
rediyor olacağız ama doğru karar-
lar sizin ihtiyacınız” dedi. Konyalı 
çiftçilere son 16 yılda 7 milyar lira 
hibe verdiklerini dile getiren Pak-
demirli, orman ve su işlerinde de 
7 milyar lira yatırımın gerçekleş-
tirildiğini vurguladı. Bakan Pakde-
mirli, Konya’nın patates üretimin-
de de önemli bir şehir olduğuna 
işaret ederek, üretimin 567 bin 
tonla yüzde 300’ün üzerinde art-
tığını aktardı.

ZİRAAT FAKÜLTELERİNE TERCİH 
EDENLERE BURS İMKANI 

Tarımın öneminin bilmesi ge-
rektiğine dikkat çeken Pakdemirli, 
“ Tarım bana göre savunma sa-
nayisinden daha önemli. Çünkü 
füzeleriniz, uzay mekiğiniz, he-

likopter ve uçağınız olabilir ama 
buzdolabınız boşsa bunların hiçbir 
anlamı yok. O yüzden tarımın öne-
mini hakikaten bilmemiz lazım. 
Türkiye’de görüyorum birçok in-
san yazmadan katip, okumadan 
alim. Herkes bu konuda yorum 
yapmaktan çekinmiyor. Mutlaka 
bu işin ciddiyetini ele alıp siyase-
tiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle, 
STK’larıyla topyekun bu zor ev 
ödevi yapmamız gerekiyor. Bu ev 
ödevi ne, yüzde 50 tarımsal hası-
layı artırmamız lazım. Çok akıllıca, 
doğru iş planıyla, üreticiyle el ele 
aşacağımız bir iş. Türkiye’de her 
şey kötü mü, yok. Avrupa’da ta-
rımsal hasılada birincisiyiz. Bunun 
lamı cimi yok. Bu sizlerin başarısı. 
Uluslararası istatistiklerle ön plana 
çıkmış rakamlardır. Bunlara dahi 
muhalefet şöylesin, böylesin diye-

biliyor. Rakamlar üzerinde oyna-
mayalım” dedi.  Ziraatin eskiden 
olduğu gibi değerli hale getirilme-
si gerektiğini vurgulayan Pekde-
mirli, “Bu hafta YÖK’te rektörlerle 
bir araya geldik. Görüş alışveri-
şinde bulunduk. Bakanlık olarak 
özellikle ziraat fakültesini seçecek 
arkadaşlarımıza, kardeşlerimize 
ve özellikle üniversitenin ilk 15 
bininde olan, 20 bininde olan ar-
kadaşlarımıza bir burs programı 
üzerinde çalışmaya başladık, ya-
kın zamanda açıklayacağız.” diye 
konuştu. 

TÜRKİYE’DE ET SIKINTISI YOK!
Türkiye’de et konusunun çok 

konuşulduğuna da dikkat çeken, 
“Et konusu çok konuşuluyor ama 
bugün itibarıyla bir hesap yaptık, 
6 ay, 1 sene daha Türkiye’nin it-
halata ihtiyacı yok gibi gözüküyor. 

Vatandaş 6 kilo et yiyorken, şimdi 
15 kilo et yemeye başlamış. Bu, bir 
yılda tabii, altını çizelim. Bir yılda 
15 kilo vatandaşımız et yemeye 
başlamış. Balığı 2002’de 6 kilo 
yiyormuşuz, şimdi 5 kilo yiyoruz. 
Gıdadan sorumlu bakan olarak 
ben de doğru diyet tavsiyesinde 
bulunmayı kendime ödev ediniyo-
rum. Doğru diyet, balığı yiyeceğiz, 
tavuğu yiyeceğiz, eti de yiyeceğiz” 
dedi.

KONYA TARIMDA 20 KONUDA 
LİDER DURUMDA 

Konya’nın tarımda 20 konuda 
lider konumda olduğuna dikkat 
çeken Vali Cüneyit Orhan Top-
rak, “Konya tarımda 20 konuda 
lider konumda. En fazla büyük-
baş, küçükbaş ve arpa, kuru fasul-
ye gibi alanlarda lider durumda. 
Tarım makinelerinin üretiminde 
de Türkiye üretiminin yüzde 65’i 
Konya’da. 165 ülkeye tarım ma-
kineleri ihraç ediliyor.  Bu veriler 
gösteriyor ki Konya tarım ve hay-
vancılıkta ezelden beri olmak üze-
re önder rolünü devam ettiriyor. 
Fakat sulama konusundaki sıkıntı-
ları aşabilmek için çok ciddi çaba 
sarf ediliyor. İnşallah bunların 
hepsi bu toplantılar ve istişarelerle 
sorunlarımızın çözüleceğine inanı-
yorum”  ifadelerini kullandı. 

KONYA TARIM MERKEZİ
VE BAŞKENTİ

Tarım zirvesinde konuşan 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay Kon-

ya’nın tarım şehri olduğuna dikkat 
çekerek, “Konya bundan 900 bin 
yıl öncesinde de tarım şehri idi. 
Çatalhöyük, bugüne kadar bili-
nen, insanların birlikte yaşadığı 
ve birlikte tarım yaptıkları ilk yer.  
O günden bugüne kadar. Konya o 
günden bu yana tarımın başkenti, 
tarımın merkezi olmaya devam 
ediyor.  Bir taraftan tarımsal üre-
tim yapılırken, bir taraftan tarım-
sal sanayide en önemli aşamalar 
kaydedildi. Bugün tarım zirvesinin 
Konya’da yapılması çok kıymetli. 
Zirvenin hayırlara temenni olma-
sını diliyorum” dedi.

ÇİFÇİLERDEN BAKANA TEPKİ
Tarım Zirvesi için Konya’ya 

gelen Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli ‘nin konuşması 
tepkilere yol açtı. Bakan Pakde-
mirli konuştuğu sırlarda çiftçiler 
sorunlarını sesli olarak ifade etti.  
Çiftçilerden bazıları, Bakan Pekde-
mirli konuşurken “Bizim halimiz 
ortada bizim kazandığımız da dev-
lete verdiğimiz de belli. Bizi din-
lemeyen bakanı biz dinlemeyiz” 
diyerek salonu terk etti. Bakan 
Pakdemirli tepkiler üzerine ko-
nuşmasında başka programların 
olması sebebi ile salondan ayrıla-
cağını, ancak Genel Müdürlerine 
talimat vererek çiftçileri dinle-
melerini ve çiftçilerin sorunlarını 
not almalarını istedi.  Bakan Pek-
demirli konuşmasını bitirmesinin 
ardından salondan ayrıldı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da bir grup gönüllü bayan bir araya gelerek ‘Yap Bi Oyuncak Sevindir Bir Yumurcak’ slo-
ganı ile el emeği göz nuru çoraptan bebek yaparak yetim, yoksul çocuklara destekte bulunuyorlar

‘Yap bir oyuncak, 
sevindir bir yumurcak’

Konya’da bir grup gönüllü 
bayan bir araya gelerek ‘Yap Bi 
Oyuncak Sevindir Bir Yumurcak’ 
sloganı ile el emeği göz nuru ço-
raptan bebek yaparak yetim, yok-
sul çocuklara destekte bulunuyor. 
Grup sosyal paylaşım sitesi Face-
book üzerinden açtıkları ‘çocuklar 
için el ele’ adresinden iletişime 
geçiyor. Sosyal sorumluluk proje-
si kapsamında kimsesiz minikler 
için yüzlerce bez bebek dikilerek 
çocuklar ile buluşuyor. Kampan-
ya hakkında bilgi veren Mücahid 

Sarıkaya, “Çocuklar İçin El Ele 
grubumuzu 11 gönüllü arkada-
şımız ile beraber kurduk. Bizler 
gönüllerimiz ve bağışçılarımızın 
destekleri ile beraber ailelerin ih-
tiyaçlarını karşılıyoruz.  Ailelerin 
ihtiyacını karşılamanın yanında 
köy okullarında, kırsalda ve yar-
dım yaptığımız ailelerin çocukla-
rına oyuncak dağıtımı da gerçek-
leştiriyoruz. Oyuncak maliyetleri 
bizlere ciddi bir maliyete sebep 
oluyor idi. Arkadaşlarımız ile 
oyuncak maliyetini nasıl düşüre-

biliriz diye düşünürken çoraptan 
bebek yapma fikri üniversitede 
okuyan gönüllü bayanlarımızın 
aklına geldi.  Bunun ardından 
atölyemizi oluşturduk. Atölye-
mizde gönüllü bayanlar her Cuma 
saat 13:30’da bir araya geliyor. 
Bayanlarımız akşam 18:30 kadar 
dernek binamızda çoraptan bez 
bebek yapıyor.  Bazı bayanlarımız 
oyuncak yapımlarına evlerinde 
de devam ediyor. Bebeklerin bir 
kısmını satarak erkek çocuklarına 
oyuncak alıyoruz. Diğer kısmını 

ise okul ve köylerde kız çocukla-
rına dağıtıyoruz. Gönüllü olmak 
ve bizlerin arasında yer almak is-
teyenler vatandaşlarımız https://
www.facebook.com/groups/ele-
lecocuklaricin grubundan bizlere 
ulaşabilirler. Çocuklarımız bez 
bebeği görünce çok mutlu olu-
yorlar ve onlarla daha fazla vakit 
geçiriyorlar. Yardım yaptığımız 
ailelerimiz de oyuncak yapımına 
katkı sağlayarak hayrına destek 
oluyorlar” ifadelerini kullandı 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bekir Pakdemirli Cüneyit Orhan Toprak Uğur İbrahim Altay
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Aksaray Belediyesi tarafından, çocukları televizyondan ve sosyal medya bağımlılığından kurtarmak ve yeteneklerini kullandıra-
rak sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla açılan Aksaray Çocuk Aktivite Merkezi’nde her gün bin çocuk eğitim alabilecek

Her gün bin çocuk
sosyalleştirilecek

Aksaray’da Park Site Alış-
veriş Veriş Merkezi’nin üst ka-
tında 600 metrekare alanda 
hayata geçirilen Çocuk Aktivite 
Merkezi’nde her gün 6-14 yaş 
aralığındaki bin çocuk ücretsiz 
olarak hem eğlenecek hem de 
ilgi duydukları alanlarda eğlen-
dirici eğitimler görecek.

AYNI ANDA BİN ÇOCUĞA
 HİZMET VERECEK

Park Site AVM’nin üst ka-
tında Aksaray Belediyesi’ne ait 
alanda planlanan ve yapımı ta-
mamlanan merkezde, 150 kişi-
lik drama salonu, zeka atölye-
leri, tiyatro salonu, içinde 100 
yıllık oyuncakların da bulundu-

ğu oyuncak müzesi, kütüphane, 
robotik kodlama merkezi, ahşap 
atölyesi yer alacak. Bu merkez-
de, binlerce oyuncak, eğitici 
materyal ve bakanlığın tavsiye 
ettiği çocuk kitapları da ücretsiz 
olarak çocukların kullanımına 
sunulurken, psikologlar, okul 
öncesi öğretmenler, bilim sanat 
öğretmenleri, robotik kodlama 
mühendisleri ve pedagoglar da 
görev yapacaklar.

TÜM BRANŞLARIN BİR ARADA 
OLDUĞU İLK ÇOCUK MERKEZİ

Çocukları tablet, telefon ve 
televizyon bağımlılığından kur-
tarmak ve ilgi duydukları alan-
larda eğlendirici eğitimler göre-

bilecekleri bir ortam oluşturmak 
amacıyla Sosyal Çocuk ve Eği-
tim Merkezi’ni kurmaya karar 
verdiklerini açıklayan Aksaray 
Belediye Başkanı Haluk Şahin 
Yazgı, “Türkiye’de her alanda 
bir çocuk merkezi bulunuyor. 
Ancak ilk kez tüm branşların bir 
arada olduğu böyle bir komp-
leks çocuk merkezinin Aksa-
ray’da hayata geçiriliyor” dedi.

Yazgı, “Aksaray Sosyal Ço-
cuk ve Eğitim Merkezi’nde, 
çocuklarımızın yeteneklerini 
geliştirebileceği sosyalleşirken 
eğlenip, öğrenebileceği, ye-
teneklerini pekiştirebileceği, 
duygusal, sosyal, bilişsel ve be-

densel gelişimini destekleyecek, 
eğlence hobi, eğitsel, sanatsal 
ve kültürel faaliyetler yer ala-
cak. Çocuk hangi alana ilgi du-
yuyorsa, o alandaki faaliyetlere 
katılabilecek. Teknolojiye ilgi 
duyuyorsa robotik kodlama ya-
pacak, el becerisi varsa kendi 
oyuncağını yapacak ve drama 
eğitimi alabilecek. Değerler eği-
timi verilecek. Hafta içi okulla-
rı sırayla davet edeceğiz, hafta 
sonu da her aile önceden ran-
devu alarak çocuğunu getirebi-
lecek. Çevre illerdeki okullara 
da davetiye göndereceğiz” diye 
konuştu.
n DHA

Bakan Pakdemirli
Altay’ı ziyaret etti

Ailem Meram 
seminerleri sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı 
ziyaret etti. Çeşitli programlara ka-
tılmak için Konya’ya gelen Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. 
Ziyarette Konya Valisi Cüneyit Or-
han Toprak, AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK 
Parti Konya Milletvekilleri Ahmet 
Sorgun, Halil Etyemez, Abdullah 
Ağralı ile AK Parti Konya İl Başka-
nı Hasan Angı da hazır bulundu. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, ziyaretin sonunda 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli’ye günün anısına çini sikke 
takdim etti.  n HABER MERKEZİ

Ailem Meram projesi kapsa-
mında gerçekleştirilen seminerler 
tüm hızıyla devam ediyor. Proje, 
bu çerçevede 6 ve 13 Aralık tarih-
lerinde iki önemli seminere daha ev 
sahipliği yapacak.

Meram Belediyesi, Meram Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Meram Reh-
berlik ve Araştırma Merkezi (RAM) 
ortaklığında gerçekleştirilen ve 7 
ana başlık altında verdiği hizmet-
lerle önemli bir açığı kapatan ‘Ailem 
Meram’ seminerlerine ara verme-
den devam ediyor. ‘Ailem Meram’ 
bu kapsamda 6 Aralık ve 13 Aralık 
tarihlerinde iki ayrı projeye daha ev 
sahipliği yapacak. Seminerlerin ilki 
6 Aralık 2018 Perşembe günü ger-
çekleştirilecek. Öğretim Görevlileri 
Dr. Ayşegül Sarıkaya ve Dr. Ayşe 
Alptekin tarafından ‘Çocuklarda 
Cinsel Gelişim ve Mahremiyet Eği-
timi Atölyesi’ başlığı altında veri-

lecek seminer sadece ebeveynlere 
yönelik olacak. Bir diğer seminerin 
başlığı ise ‘Eşim, Çocuğum, Sınırla-
rım.’ Çift ve Aile Terapisti Sistema-
tik Süpervizör Dr. Deniz Günaydın 
tarafından verilecek bu seminerin 
tarihi ise 13 Aralık 2018 Perşembe. 
Her iki organizasyonda, Alavardı 
mahallesi Fatih Caddesi No: 96 Me-
ram adresinde bulunan Altuncan 
Hatun Aile Yaşam Merkezinde ger-
çekleştirilecek ve yine her iki semi-
nerin başlama saati 13.30. Meram 
Belediyesinden yapılan açıklamada 
çocuk eğitimi ve aile ilişkileri açısın-
dan çok önemli konuların anlatıla-
cağı seminere tüm Meramlılar ve 
Konyalılar davet edildi. Açıklamada 
ayrıca seminerler hakkında bilgi ve 
randevu almak isteyenlerin 0 332 
324 11 20 no’lu telefona başvura-
bilecekleri belirtildi.
n HABER MERKEZİ

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, resmi ilan sütun santim fiyatlarının 
artması için Cumhurbaşkanlığına teklifte bulunduklarını, teklifin kabul olmasının gazetelere can suyu olacağını söyledi

Basını rahatlatacak teklif
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel 

Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri 
Temsilcisi Mustafa Arslan, "Genel 
Kurulumuz, 50 binin altındaki gaze-
teler için 12,5 lira olan sütun-santim 
fiyatını 15 lira, 50 binin üzerinde tira-
ja sahip gazetelere ilişkin ise 40 lira 
olan resmi ilan sütun-santim fiyatını 
45 lira olarak Cumhurbaşkanlığına 
teklif etmiş oldu. Bu teklifin hayata 
geçmesi, Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın onayıyla mümkün olacak." dedi. 

Mustafa Arslan, BİK'in 28 Kasım 
Çarşamba günü başlayan 29. Dönem 
9. Genel Kurul toplantısının, bugün 
yapılan oturumla tamamlandığını 
bildirdi.  Yazılı basın kurumlarının 
resmi ilan fiyat tarifesi konusunda 
alınacak kararı beklediğini hatırlatan 
Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ül-
kemizin içinde bulunduğu ekonomik 
güçlüklerin yanı sıra basınımız, özel-
likle yazılı basınımız çok daha fazla 
güçlük içine girmiştir. Çünkü temel 
girdileri ithal maddelerdir ve bu mal-
zemelerde hem döviz kurundaki artış 
hem de birim fiyatında, dolar üzerin-
den artışlar vardı. B

unların telafi edilebilmesine iliş-
kin resmi ilan fiyat tarifesi önemliydi. 
Genel Kurulumuz, 50 binin altındaki 
gazeteler için 12,5 lira olan resmi ilan 
sütun-santim fiyatını 15 lira, 50 binin 
üzerinde tiraja sahip gazetelere iliş-
kin ise 40 lira olan resmi ilan sütun/
santim fiyatını 45 lira olarak Cum-
hurbaşkanlığına teklif etmiş oldu. Bu 
teklifin hayata geçmesi, Sayın Cum-
hurbaşkanımızın onayıyla mümkün 

olacak." 
Yazılı basın kurumlarını ilgilendi-

ren bir diğer önemli değişikliğin ise 
tutulması zorunlu defterlere ilişkin 
olduğunu aktaran Arslan, "Dijital or-
tamda defterler tutulmaktaydı. Tiraj 
ve diğer asgari satış, asgari personel 
miktarı da yine elektronik ortamda 
tutuluyordu. İki taraflı bir sistem iş-
lerken Genel Kurul'da alınan kararla 
bu sistem teke indirgenmiş, bürok-
rasi azaltılmış oldu. Gazete sahiple-
rimizin takiplerini kolaylaştıran bir 
sistemin nisan ayından itibaren yü-
rürlüğe girmesi kararlaştırıldı." ifade-
lerini kullandı. 

Alt vasıflı gazetelerin bekleme 
sürelerinin 12 aydan 18 aya çıkarıldı-
ğını aktaran Arslan, "Bu Genel Kurul 
kararlarının, özellikle resmi ilan fiyat 
tarifesinin kısa sürede hayata geçme-
si, Sayın Cumhurbaşkanımız tara-
fından uygun görülüp onaylanması, 
sektöre bir can suyu olacaktır. Buna 
ilişkin beklentilerimiz var." dedi.

BİK'in ağustos ayında olağan, ey-
lül ayında bir olağanüstü genel kurul 
yaptığını hatırlatan Arslan, "Basın 
İlan Kurumu Genel Kurulu, mevzuat 
üretme imkanına sahip. Bu imkan-
dan hareketle sektörün elini rahat-
latmak için asgari satışlarda ve yüz 
ölçümlerde indirime gitti. Böylece 
maliyetlerin yüzde 40'a yakın düşü-
rülmesini sağladı. Bu dönemi daha 
rahat atlatmak için de önemli bir da-
yanak oldu." diye konuştu.

‘SİSTEM DEVAM ETMELİ, RADYO 
TELEVİZYON VE İNTERNET SAHASINA 

DA YAYGINLAŞTIRILMALI’
Arslan, yaklaşık 1 yıllık sürede 

hazırladığı "Basında Yayınlanan İlan 
ve Reklam Tutarları" başlığını taşıyan 
rapor konusunda da bilgi verdi. Yazılı 
basına 195 Sayılı Basın İlan Kurumu 
Teşkiline Dair Kanun gereği resmi 
ilanlar verildiğini ve desteklendiğini, 
yine kanun gereğince BİK'in düzen-
leme ve denetleme gerçekleştirdiğini 
hatırlatan Arslan, sözlerine şöyle de-
vam etti: "Radyo ve televizyonlar için 
düzenleme ve denetleme söz konusu 
ancak destekleme söz konusu değil. 

İnternet mecrası için ise düzenleme, 
destekleme ve denetleme ayakla-
rının üçü de eksik. Biz öncelikle bu 
üç alanla ilgili birbirini tamamlayan 
zincir yaklaşımı gereği, birbiriyle top-
luma hizmette yarışan ama çatışma-
yan aynı sistemin kurulmasını bekli-
yoruz. Çünkü dünyanın her yerinde, 
her  demokraside medya, toplum 
adına hizmet yaptığı için destekleni-
yor. Batı'da da alıyor Doğu'da da des-
tek alıyor. Bunun dışındaki yaklaşım-
lar yanlış. Şimdi ekonomik güçlükler 
olunca televizyon ve radyolar, 'Basın 

ilan gelirleri bize verilsin' demiş. İn-
ternet sahası da 'bize verilsin' diyor. 
Oysa ki yazılı basının kaynağını ta-
lep etmek yerine her üç alanla ilgili 
kanun koyucunun ve hükümetin bir 
kaynak üretmesi lazım."

Konya'da yayımlanan bir yerel 
gazetenin resmi ilan gelirlerinden 
örnek veren Arslan, şunları aktar-
dı: "Gazete, eylül ayında 4 bin 700 
liralık resmi ilan almış. KDV ile bir-
likte bu rakam 5 bin 546 lira. Katma 
Değer Vergisi'ni yüzde 15'lik Basın 
İlan Kurumu komisyonunu, -4 tane 
personel çalıştırıyor- Sosyal Güvenlik 
primlerini, 3 aylık ödediği muhtasar 
vergisini eklediğimizde elinde kalan 
para, 4 bin 700 liradan, 660 lira. Bu 
ne demek? Bu şu demek; devlet bir 
cebinden aldığını öbür cebine ko-
yuyor ama sonuç itibarıyla 4 kişinin 
istihdamını sağlıyor, yerel demokra-
sinin işlemesine katkı sağlıyor ve kat-
ma değer üretmiş oluyor. 

Buna, gelir ve kurumlar vergisini 
de ilave edersek 660 lira da kalmıyor 
zaten. Bu gazete 8 bin 118 lira asgari 
kadrosuna maaş veriyor. Ayrıca 3 bin 
667 lira da baskı parası veriyor. Yani 
resmi ilanları kamu, gazetelere, özel-
likle yerel gazetelere vermek suretiy-
le hem istihdam oluşturuyor hem de 
toplum adına denetim işlevini yerine 
getirmiş oluyor."

Türkiye'deki 25 büyükşehir be-
lediyesi ve bu illerdeki valilerin yazılı 
basında çıkan haberlerine ilişkin bir 
çalışma daha yaptıklarını aktaran 
Arslan, "Son derece çarpıcı rakam-

larla karşılaştık. Öncelikle tespit şu; 
yerel yöneticilerin haberleri ezici bir 
şekilde yerel gazetelerde yer alıyor. 
Konya'dan bir örnek daha vereyim, 
2017 yılı içerisinde Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı ile alakalı olmak 
üzere kaç tane haber yapılmış den-
diğinde, çıkan rakam 9 bin 184. Bu 
haberlerden kaç tanesi yerel gazete-
lerde çıkmış? 8 bin 877. 247 tanesi 
de yaygın gazetelerde yer almış. Peki 
bu haberlerin reklam eş değerleri 
ne kadar diye baktığımızda, 30 mil-
yon 646 bin liralık reklam eş değeri 
haber çıkmış. Konyan'nın resmi ilan 
ve reklam tutarı ise sadece 7 milyon 
759 bin lira." ifadelerini kullandı. 

Yerelde demokrasinin işlerliğinin 
sağlanması, denetleme, tanıtım gö-
revlerinin yerine getirilmesi açısın-
dan yerel basının son derece önemli 
bir fonksiyonu yerine getirdiğini vur-
gulayan Arslan, "Sondan başlayarak 
gidersek haber vermenin dışında, ye-
rel basın; yerel demokrasiyi işletiyor, 
denetim, eğitim, tanıtım görevini ye-
rine getiriyor ve bir kamu görevi ya-
pıyor. Verilen kaynağa baktığımızda 
yerindelik açısından değerlendirirsek 
devlet bir cebinden aldığını hemen 
öbür cebine koyuyor ama sonuçta da 
bu hizmetin yerine gelmesini sağlı-
yor. Bu nedenle Basın İlan Kurumu 
Kanunu gereği bu sistemin tahkim 
edilerek devam etmesi, radyo te-
levizyonlar ve internet sahasına da 
yaygınlaştırılmasının doğru olduğu-
nu düşünüyoruz." diye konuştu.
n AA
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Selçuk’ta ‘Sektöre Adım Adım’ paneli yapıldı
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Vete-

riner Fakültesi bünyesinde kurulan 
Veteriner Eğitim ve Tanıtım Or-
ganizasyonları Topluluğu (VETO) 
tarafından sektörle öğrencilerin 
buluştuğu “Sektöre Adım Adım” 
paneli gerçekleştirildi. 

Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezinde gerçekleşen programa 
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Cavit Arslan, Konya Veteriner 
Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. 
Aşkın Yaşar, VETO Öğrenci Top-
luluğu Danışmanı Prof. Dr. Hasan 
Hüseyin Hadimli, Topluluk Baş-
kanı Fatih Mert Toplu, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı. Açılış 
konuşmasını yapan Topluluk Aka-
demik Danışmanı Prof. Dr. Hasan 
Hüseyin Hadimli, bu yıl ‘Sektöre 
Adım Adım’ panelinin ikincisini 
düzenlediklerini, ikinci etkinliği de 

dolu bir salonda gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşadığını söyledi. 
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Cavit Arslan da, “Bizler, fakülte 
bünyemizdeki çatının altında olan 
birimlerin eğitim öğretimi kadar 
bu tür faaliyetlerin de eğitim öğre-

timin bir parçası olduğuna inanıyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

Konuşmacı olarak Veteriner 
Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü 
Veterinerlik Doğum ve Jinekoloji-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun 
Ali Dinç, Oyuncu- Senarist Volkan 

Girgin ve Veteriner Seralp Uzun’un 
katıldığı “Sektöre Adım Adım” pa-
nelinin moderatörlüğünü ise Ve-
teriner Fakültesi Klinik Öncesi Bi-
limler Bölümü Veterinerlik Viroloji 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Yavru 
yaptı.  n İHA

Karaman Belediyesi asfalt
çalışmalarını hızlandırdı

Aksaray’da ilk hematoloji
uzmanı göreve başladı

Karaman Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeni 
Mahallenin ardından Kırbağı Ma-
hallesinde asfalt çalışmalarına baş-
ladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
hava şartları elverdiği sürece asfalt 
ve yol yapım çalışmalarına devam 
ediyor. Yeni Mahalle’de asfalt ça-
lışmalarını tamamlayan ekipler, 
Kırbağı Mahallesinde sıcak asfalt 
serimine başladı. Çalışmalar kap-
samında daha önce kaldırımları ta-
mamlanan 15 sokak asfaltlanacak. 

Göreve geldiğinden beri alt ve 
üst yapı çalışmalarına büyük önem 
verdiklerini belirten Karaman Be-
lediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 

“Her yıl kalitemizi artırarak yaptı-
ğımız asfalt çalışmalarımız bu yıl da 
hızla devam ediyor. Tüm yollarımızı 
güzelleştirmeye, değiştirmeye de-
vam ediyoruz. Alt yapısı biten bü-
tün yollarımızda asfalt çalışmaları 
yapıyoruz. Yol çalışmaları bizim için 
çok önemli. Bu yüzden göreve gel-
diğimiz günden beri bütün cadde 
ve sokaklarda titizlikle çalışmaları-
mızı sürdürdük. Şehrimizin eksiklik 
ve ihtiyaçlarını tespit edip anında 
düzeltme yoluna gittik. Karamanı-
mızı cazibe merkezi haline getire-
cek dev projelerimizin yanı sıra alt 
ve üst yapı çalışmalarımızı büyük 
ölçüde tamamladık” dedi. n İHA

Hz. Mevlana’nın türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi’nde, Sultan İkinci Mahmut döneminden bu yana en 
kapsamlı restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Resterasyon çalışmaları Mart ayında bitmesi hedefleniyor

Mevlana Müzesi
özenle nakşediliyor

Hz. Mevlana Celaleddin-i 
Rumi’nin türbesinin bulundu-
ğu Mevlana Müzesi’nde, Sultan 
İkinci Mahmut döneminden bu 
yana en kapsamlı restorasyon 
çalışmaları devam ediyor. Tasav-
vufta Mevlevi yolunun öncüsü, 
düşünce ismi Hz.  Mevlana Ce-
laleddin-i Rumi’nin türbesinin 
bulunduğu Mevlana Müzesi yıl 
boyunca  yerli ve yabancı binler-
ce turisti ağırlıyor. Mevlana’nın 
metfun olduğu Yeşil Kubbe’de iç, 
kalem ve nakış işleri restorasyo-
nu titizlikle yürütülüyor. Müzede 
16 Haziran’da başlatılan resto-
rasyon çalışmaları Mart sonunda 
bitirilmesi hedefleniyor.
RESTERASYON’DA HEDEF MART 

Mevlana Müzesindeki res-
torasyon çalışmaların tahmini 
olarak Mart ayında bitmesini he-
deflediklerini ifade eden İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Abdüssettar 
Yarar, “ 18. yüzyılının sonuna 
doğru, 1930-1950’lerde yapılan 
ufak tefek restorasyonlarda bazı 
güzel hatların, yapılan bazı ka-
lem işlerin Kapatılmıştı. Bizler 
yapılan tadilat ile bunu günyü-
züne çıkardık.  Mevlana Müze-
sindeki tadilatı amacımız Şeb-i 
Arus törenlerine yetiştirmek 
idi. Anca törenlere restorasyon 
çalışmamasının yetişemem ne-
deni beklemediğimiz yerlerden, 
beklenilmeyen işler ile karşılan-
dı.  Müzemizde bilim heyetimiz 
bugün 2,5 saatlik bir toplantı 
gerçekleştirdiler. Her  karşımı-
za yeni çıkan kare hemen bilim 
heyetine resimleri ve görüntüleri 

ile götürerek, orada tartışılarak 
inceleniyor. Şu yapılsın deniliyor. 
Rastgele restorasyon çalışmaları 
yapılmıyor.  Burası sadece Kon-
ya’nın değil Türkiye değil  Dün-
yanın  göz bebeği mekanı Hz. 
Mevlana’nın makamı.  Cenab-ı 
Allah şu anmaya yaklaştığımız 
günlerde rahmeti ile muamele 
eylesin.  Mevlana Müzesindeki 
restorasyon çalışmaların tahmi-
ni olarak Mart ayında bitmesini 
hedefliyoruz. Yeni bir çalışma 
karşımıza çıktığı zaman bu süre 
otomatik olarak uzayabilir. Çün-
kü buradaki çalışmalar rastge-
le yapılmıyor. Hz. Mevlana’nın 
sandukasının üzerinde Abdül-
hamit hanın hediyesi puşi de var 
idi. Onu da tadilata aldık. Onun 
da bu yıl 127. Yılı idi. 127 yıldan 
beri üzerinde örtülü idi onu da 
restorasyona aldık. Örtü yeni-
den tadilat bittiği zaman yerine 
yerleştirilecek. Mevlana Müzesi 

içinde gerçekleştirdiğimiz resto-
rasyon çalışmasını İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü olarak titizlik 
ile yürütüyoruz. Bizlere restoras-
yon konusunda desteklerini esir-
gemeyen Bir önceki dönem Kon-
ya Valimiz Yakup Canbolat’ta ve 
Valimiz Cüneyit Orhan Toprak’a 
teşekkür ederiz. Yine Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığımıza te-
şekkür ederiz. Bunların ötesinde 
Kültür ve Turizm Bakanlığımı-
zın  restorasyonun başından beri  
verdiği irade bizi bu işe yönetti. 
Restorasyon çalışması Konya Sa-
nayi Odası, Konya Ticaret Odası 
ve Konya Ticaret Borsası des-
tekleri ile gerçekleştiriyoruz. Bu 
anlamda oda başkanlarımız Kon-
ya’da güzel bir çalışmaya imza 
attılar. Oda başkanlarımıza ve 
odalarımıza teşekkür ediyorum” 
dedi. 

ÇALIŞMALAR TİTİZİLİK İLE 
YÜRÜTÜLÜYOR

Mevlana Müzesi’ndeki res-
torasyon çalışmalarının titizlik 
ile yürütüldüğüne dikkat çeken  
Mimar Nakkaş Semih İrteş, “Ha-
ziran ayında restorasyon çalış-
malarına başladık. İşin uzmanları 
ve yetkili kurullar ile yaptığımız 
istişareler sonucu bugünkü hale 
geldik.  Bizler buradaki özgün 
nakışların 2. Beyazıt zamanında 
1470- 1480 yılları arasında ya-
pıldığını biliyor idik. Çünkü du-
vardaki nakkaş kitabesi bizlere 
bu tarihi veriyor idi. Çalışmalara 
başladığımız zamanda çalışmalar 
çok bozuk idi. Nakışlar 2. Beya-
zıt dönemi nakışlar olamaz idi. 
Dolayısıyla özgün nakışlar belir-
li zamanlarda belirli tarihlerde 
müdahaleler yapılmış idi. Bizler 
bu müdahale üzerine gittiğimiz 
ve çalıştığımızda özgün nakışlar 
bulduk. Ve bu nakışlar 2. Be-
yazıt devri nakış ustalığını da 
kendi renkleri ve desenleri, mo-
tifleri doğrultusunda hazırlandı. 
Burada iki tane nakkaş kitabesi 
bulduk. Osmanlıca tarih konul-
muş olan. Mevlana Müzesinde 
gerçekleştirdiğimiz restorasyon-
ları alanımda uzman kişiler ile 
birlikte yapıyorum. Restorasyon 
önemli bir şey. Restorasyon ça-
lışmalarının bitimi olarak Mart 
ayı gibi bir hedefimiz var. İnşal-
lah bu hedefimize ulaşacağız. 
Önemli olan nakışların özgün 
olarak ortaya çıkması çok önem-
li. Biz bu konuda çok iddialı bir 
şekilde çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz” dedi
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sağlık Bakanlığınca Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
atanan ilk Hematoloji Uzman He-
kimi Dr. Fatoş Dilan Atilla hasta 
kabulüne başladı. Aksaray İl Sağ-
lık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, 
Aksaray Eğitim ve Araştırma Has-
tanesinde Hematoloji alanında ilk 
kez uzmanın göreve başladığını 
belirterek, sağlık alanında iyileş-
tirme ve genişleme çalışmalarının 
hızla devam ettiğini söyledi. He-
matoloji uzmanının göreve başla-
ması ile birlikte önemli bir eksik-
liklerinin de giderildiğini belirten 
Kılıçaslan, “Bu sayede kan ve kana 
bağlı kanser hastalarının teşhis ve 
tedavi için il dışına sevk edilmele-
ri önemli ölçüde ortadan kalkmış 
olacak. Hastaların teşhis, ayaktan 

tedavi ve kemoterapileri Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
yapılabilecek” dedi. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hematoloji Bilim Dalından 
uzmanlığını alan Dr. Fatoş Dilan 
Atilla, Hematoloji bölümü olarak 
iyi huylu ve kötü huylu kan hasta-
lıklarıyla ilgilendiklerini belirterek, 
“İyi huylu kan hastalıkları, kansız-
lıklar, bazı kan hücrelerindeki dü-
şüklükler veya yükseklikler olarak 
kısaca tanımlanabilir. Kanama ve 
pıhtılaşma bozuklukları da bizim 
alanımız içerisinde. Bundan daha 
önemlisi lösemi olarak halk arasın-
da bilinen kan kanserlerinin, kemik 
iliği kanserleri ve lenf kanserlerinin 
tedavilerini üstleniyoruz” şeklinde 
konuştu.  n İHA

Abdüssettar Yarar Semih İrteş

Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi’nde, Sultan İkinci Mahmut döneminden bu yana en
kapsamlı restorasyon çalışmaları titiz bir şekilde devam ediyor. Çalışmaların Mart ayında bitirilmesi hedefleniyor.



Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/
PDY’nin “polis mahrem imamla-
rı”nın eşlerine yönelik operasyon-
da gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye 
sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlar-
la Mücadele Şubesi ekiplerince 
gözaltına alınan örgütün “polis 
mahrem imamları”nın eşi olan 
ve Bank Asya’da katılım hesabı, 
örgütün dernek ve sendikaları-

na da üyelikleri bulunan 9 kadın 
şüphelinin emniyetteki işlemleri 
tamamlandı. Sağlık kontrolün-
den geçirilen zanlılar adliyeye 
sevk edildi. FETÖ/PDY’ye yöne-
lik 27 Kasım’da Samsun, Tokat, 
Konya ve İstanbul’da operasyon 
düzenlenmiş, örgütün şifreli ha-
berleşme uygulamaları ByLock ve 
Eagle’ı kullandıkları ileri sürülen 9 
zanlı gözaltına alınmıştı. n AA
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Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, Beyşehir Belediyesi tarafın-
dan ilçe genelinde yaşayan yaşlı ve 
kimsesizlere yönelik olarak 4 yıl önce 
uygulamaya geçirdikleri evde bakım 
hizmetlerinin adeta hizmette sınır ta-
nımadığını söyledi.  Belediye bünye-
sinde kurulan evde bakım hizmetleri 
biriminin yürüttüğü birçok sosyal fa-
aliyetle ilçede yaşayan ihtiyaç sahip-
lerinin yüzünü güldürdüğünü vurgu-
layan Özaltun, “4,5 yıl önce belediye 
başkanı olarak göreve başlamamızla 
birlikte verdiğimiz bir talimatın ar-
dından kurulan evde bakım birimi-
miz ilçemizde yaşayan yaşlı, kimsesiz, 
engelli, bakıma ve yardıma muhtaç 
durumdaki tüm vatandaşlarımıza çok 
önemsediğimiz hizmetleri sunuyor. 
Onların daha sağlıklı ve iyi ortamlarda 
yaşam sürmesine imkan sağlıyor”dedi. 
1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 
ilçe genelindeki 12’si merkez, 55’i dış 
mahalle olmak üzere toplam 67 ma-
halleye hizmet veren evde bakım bi-
riminin kriterlere uygun vatandaşların 
yaşadıkları mekanların fiziki şartlarının 
iyileştirilerek daha iyi bir ortamda ya-
şam sürmelerine imkan sağlamakla 
birlikte, yalnız olmadıkları duygusunu 
da vererek aynı zamanda psikolojik 
destek sağlamayı da amaçladığını be-
lirten Özaltun, şu bilgileri verdi: “Bele-
diyemiz bünyesinde 4 personelle görev 
yapan ilgili birimimiz, bu sosyal faali-
yetlerin yürütülmesinde gerçek ihtiyaç 
sahibi kimselerin tesbit edilmesi için 

mahalle muhtarlarımız, sosyal yardım-
laşma vakfımız, Sağlık Bakanlığı Evde 
Sağlık Hizmetleri ve ilçemizde faaliyet 
gösteren yardım amaçlı diğer dernek-
lerimizden de destek alıyor. Bunların 
ışığında bölgemizde geniş kapsamlı bir 
alan taraması gerçekleştiriliyor. Vatan-
daşlarımızdan da gelen bu konudaki ta-
lepler de değerlendirilerek evde bakım 
hizmeti alacak kişiler belirleniyor. Bey-
şehir genelinde evde bakım hizmetine 
başlanılan tarihten bu yana ilçemizde 
214 hane bu hizmetten istifade ettiril-

miş. Halihazırda aktif olarak 95  aileye  
evde bakım hizmeti götürülüyor. Bu 
birimimiz ihtiyaç sahibi yaşlı ve kim-
sesizlere çok yönlü hizmet veriyor ve 
deyim yerindeyse hizmette adeta sınır 
tanımayan bir mesai gerçekleştiriyor.  
Birimimizden yararlanan hemşerileri-
mizin evlerinde 15’er günlük periyodik 
zamanlarda genel mekan temizlikleri 
yapılıyor. Bu maksatla evler tepeden 
tırnağa temizlenirken, bu yönde ge-
niş kapsamlı bir çalışma sergileniyor; 
evdeki halılar, tül ve perdeler, kişisel 

çamaşırlar ve bulaşıklar yıkanıyor. 
Mutfakta yemekler pişiriliyor, kış önce-
si vatandaşlarımızın baca temizliği, kış 
mevsiminde soba borularının temizliği 
yapılıyor. Bu evlerde yaşayan ve kişisel 
bakımlarını yapamayacak durumda-
kilerin ise banyo, saç sakal ve tırnak 
kesimi vs. bakımları da düzenli olarak 
gerçekleştiriliyor. Evde banyo imkanı 
olmayanlar ise ekiplerimizce ilçe mer-
kezindeki hamamlara belirli aralıklarla 
götürülerek banyo ihtiyaçları da gi-
deriliyor. Evlerde ihtiyaç halinde her 

türlü arızanın giderilmesi, tamirat ve 
bakımlar da ekiplerimizce karşılanıyor. 
Ayrıca, vatandaşlarımız rahatsızlan-
dıklarında araçlarımızla ilgili hastane 
ve sağlık kuruluşlarına götürülerek 
tedavi ve muayene olmaları sağlanı-
yor, tedavi ve muayene sürecinin sona 
ermesinin ardından tekrar yaşadıkları 
evlerine bırakılıyor. Hastanede teda-
vileri esnasında görevlilerimiz ihtiyaç 
halinde refakatçi olarak da hizmet ve-
rebiliyor.” Evde bakım hizmetlerinden 
istifade eden büyük bölümü yaşlı ve 

yalnız olan vatandaşların uzun süre 
yalnız kalmalarından dolayı, ziyaretle-
rine gelen veya arayan soranı olmadı-
ğı için yaşadıkları stresi üzerlerinden 
atmalarına yardımcı olunduğunu, bu 
anlamda kendilerine sık sık yapılan zi-
yaretlerle psikolojik destekler de veril-
diğini vurgulayan Özaltun, şunları kay-
detti: “Bu birimimizin hizmet vermeye 
başlamasıyla birlikte artık ilçemizde 
hiçbir vatandaşımız yalnız olmadığını 
hissetmekte, her sorununda kapısının 
çalınacağı bir birimin olduğuna bizzat 
tanıklık etmektedir. Bu birimimiz faali-
yetlerini sürdürürken, belediye başka-
nı olarak bizler de ilçe yöneticilerimizle, 
teşkilat mensuplarımızla ya da meclis 
üyelerimizle sık sık ev ziyaretleri yapa-
rak bu durumdaki vatandaşlarımızla 
biraraya gelmeye sohbet edip, dert ve 
isteklerini dinlemeye özen göstermek-
teyiz. Beyşehir’de hayata geçirilme-
siyle birlikte yüz güldüren bir hizmet 
haline dönüşen ve Beyşehir Belediye-
mize bu alanda bir süre önce ödül de 
kazandıran Evde Bakım Hizmetlerimi-
zin aradan geçen 4,5 yıl içerisinde ör-
nek uygulama olarak alınarak birçok il 
ve ilçede de uygulamaya geçirilen bir 
proje olması da bizlere haklı bir onur 
ve gururu yaşatmaktadır. Zaten esas 
hedeflerimizden birisi de bu uygula-
manın çevremizdeki birçok il ve ilçeye 
de örnek olması ve yaygınlaşması idi. 
Bunu görmenin de ayrıca mutluluğu-
nu yaşamaktayız.”
n HABER MERKEZİ
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Beyşehir’de kurusıkıları ken-
di kurdukları tezgahlarda ta-
bancaya dönüştürüp, internet 
ve telefon görüşmesi üzerinden 
sipariş aldıkları kişilere satan 
24 kişi, polis operasyonuyla gö-
zaltına alındı. Şüphelilerden ko-
koreççilik yapan A.Y.’ye gelen 
müşterilerin, telefonda önceden 
“Kokoreç almaya geliyoruz. Bize 
3 yarım kokoreç çek” diye şif-
reli konuşup, tabanca istediği 
öne sürüldü. Şüphelilerden 18’i, 
sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanırken, 6’sı 
ise serbest bırakıldı.  

Konya Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi ekipleri, Bey-
şehir ilçesinde kurusıkıları kendi 
kurdukları tezgahlarda tabanca-
ya dönüştürüp, satan şebekeye 
yönelik çalışma başlattı. Teknik 
ve fiziki 2 aylık çalışma sonrası 
ekipler, dün sabah operasyon 
için harekete geçti. Önceden 
belirlenen adreslere yapılan 
operasyonda 24 kişi, gözaltına 
alındı. Şüpheliler, sorgulanmak 
üzere Konya Emniyet Müdürlü-
ğü’ne getirildi. Şüphelilerin ev 
ve iş yerlerinde yapılan arama-
larda; 160 tabanca, 61 tüfek ve 
bu silahlara ait çok sayıda fişek 
ele geçirildi. Şüphelilerin kuru-
sıkıları toptan aldıkları ve saatte 
yaklaşık 50 kurusıkıyı taban-
caya dönüştürdüğü öğrenildi. 
Şüphelilerin, internet ve telefon 
görüşmesi üzerinden aldıkları 
siparişleri, elden veya kargoyla 
teslim ettikleri belirtildi. Şebe-
kenin, tabancaların tanesini 2- 3 
bin liradan sattığı öğrenildi.

ŞİFRE; KOKOREÇ
Şüphelilerden kokoreççilik 

yapan A.Y.’nin, müşterilerle 
mesleği üzerinden irtibata geç-
tiği öğrenildi. A.Y.’den tabanca 
almaya gelen müşterilerin, tele-
fonda önceden “Kokoreç almaya 
geliyoruz. Bize 3 yarım kokoreç 
çek” diye şifreli konuşup, taban-
ca istediği belirtildi. Emniyetteki 
sorgularının ardından 24 kişi, 
6136 sayılı ‘Ateşli Silahlar Kanu-
nuna Muhalefet’ suçundan Bey-
şehir Adliyesi’ne sevk edildi. 
Şüphelilerden 18’i, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanırken, 6’sı 
da serbest kaldı. 
n DHA

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında başlatılan evde bakım hizmeti aradan 
geçen 4 yılın ardından birçok belediyenin de örnek aldığı, uygulamaya geçirdiği bir proje oldu

Örnek oldu, takdir topladı

Polis mahrem imamların
eşlerine operasyon
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Beyşehir’de polisin düzenlediği operasyonda, ‘kokoreç’ diye şifrelendirdikleri kuru sıkı tabanca-
ları silaha çevirip sosyal medya ve telefon üzerinden satışını yapan bir şebeke çökertildi

‘Kokoreç’ şifresiyle
silah satışı yapmışlar
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Kırk elli yıl önce; sakallı, nur yüzlü 
eli bastonlu, köstek saatli dedeler yaşar-
dı köylerimizde

Hepsi seksenlik, doksanlık dedeleri-
mizdi onların. O hallerinde bile bileklerini 
bükmek yürek isterdi gençlerde. Cami-
nin önünde oturmuş sohbet ederlerken, 
önlerinden selamsız geçmek, “yedi dü-
vele kafa tutmakla” aynı anlama gelirdi 
neredeyse. Yanlarında bacak bacak 
üstüne atmak, sigara içmek, sözlerini 
kesmek, olur olmaz yerde mevzuya gir-
mek ahlaki yasaların cezai müeyyidele-
rine tabiydi. Yeni bir işe mi başlanacak, 
onlardan “destur alınmadan” başlanan 
işlerden “hayır gelmezdi”.  Onlar; köy-
lerimizin, kasabalarımızın bereketleriydi, 
zenginlikleriydi.

 
Emeklilik nedir bilmezlerdi. Sağlık 

pirimi vesaire giderleri olmadığı gibi, 
zaten onları karşılayabilecek gelirleri de 
yoktu.  “Şu yaşıma geldim, daha tohtur 
yüzü görmedim” diye başlarlardı sıhhi 
konulardaki mevzulara. Bu yüzden 
sağlık karnesine de ihtiyaçları yoktu 
zaten. Yaşları seksenin üzerinde bile 
olsa dur durak bilmezlerdi. Sabahın 
seherinde işe başlar, akşamın karanlı-
ğında dönerlerdi evlerine. Evlerde su-
lar, musluklardan akmazdı o zamanlar. 
Düğmeye basınca lambalar da yanmaz-
dı. Ellerini ayaklarını, dereden dolduru-
lan ibriklerdeki sularla yıkarlardı. Abdest 

alır iken ibriğin en ince “ülüklüsünü” 
kullanırlardı. “İnce ülüklü” ibrik yoksa 
işaret parmağıyla daralttırarak öyle 
döktürürlerdi” Anlayacağınız, tasarru-
fun alâsını bilir ve uygularlardı dedele-
rimiz. Öyle takım takım elbiseleri, çifter 
çifter gömlekleri olmazdı. Dedemin bir 
palaskası ve üzerinde bir çakmaklığı bir 
de bıçaklığı vardı ki; belki de yüz yıllıktı.

 
Tarlaya attıkları tohum, tekneye 

girinceye kadar, akıttıkları alın terinin 
kokusunu duymadan yedikleri ekmeğin 
tadına varamazdı onlar. “Çarşı ekmeği-
ni” kırk yılda bir görürlerdi. Bırakın cep 
telefonlarını, manyetolu olanlarını bile 
bilmezlerdi. “Aya çıkılmış” diyenlerin ka-
fasına bastonu indiriverirlerdi. 1950’den 
önce yaşamış olanların bugün dünya-
ya gözlerini açmaları mümkün olsa ve 
etraflarına şöyle beş on saniye kadar 
baksalar, gördüklerinden korkup, hem 
de acilen, geldikleri yere gitmek isteye-
ceklerini söylerim hep. Gitmek isteme-
seler bile zaten gördüklerine yürekleri 
dayanamaz, şaşkınlıklarından “küçük 
dillerini yutar”, o sağlıklı yaşadıkları 
yılların aksine hemen oracıkta kalpten 
gidivereceklerini düşünürüm…

 
Sofrada aynı tabaktan yemek ye-

medikten sonra doyduklarını anlamaz-
lardı. Bağdaş kurup, kaşık seslerinin 
duyulmadığı yemek sofralarında ye-

nen yemeklerin tadı da 
olmazdı onlar için. Bu 
arada ufak tefek kızgınlık-
lar da yaşanmaz değildi 
hani. “Bana bak toruu-
un! Su güccüğün, sofra 
böyüğün, haa ona göre. 
Anasından önce ahıra gi-
renlerden olma. Böyükler 
yemeğe başlamadan 
önce kaşık sallama ta-
bağa” şeklindeki, kaşları 
hafif çatık vaziyette verilen öğütlerden 
de geri durmazlardı. “Su güccüğün, 
sofra böyüğün” derlerdi demesine de, 
büyükler dururken çocukların onlardan 
önce su içtiklerine de hiç şahit olun-
mazdı.  

 
O zamanlar evlenen gençler ayrı 

evlere çıkarılmazlardı. Mevcut evin faz-
ladan bir odası varsa ne ala, eğer evde 
fazla oda yoksa yeniden eklenen bir 
oda, yeni evlilerin mekânları olurdu. Ev-
lilik çağı gelmiş dört oğlan varsa, hepsi 
de evlendirilip aynı evin farklı odaların-
da yaşamak zorundaydılar.  Ayrı eve 
çıkmak isteyen evlatlar “itaatsiz evlat” 
olarak anılırlardı. Kazançlarının hepsi 
babalara teslim edilir, harçlıklar babalar-
dan alınırdı. “Başlarına buyruk” harca-
ma yapamazdı hiç kimse. Evde babaya 

ve anaya kayıtsız ve şartsız 
itaat söz konusuydu.  O 
yıllarda her evde on ila 
on beş çocuktan, yirmi ila 
yirmi beş nüfustan aşağı 
insan yaşamazdı.

 
Yoğurdun ve sütün; 

kokularını, mayalarını, 
kekik ve dağ yoncalarının 
oluşturduğu yıllardı o yıl-
lar. “Organikmiş”, “seray-

mış” laflarını duymazlardı hiç. Her mey-
ve ve sebze kendi mevsiminde yetişir, 
kendi mevsiminde tüketilirdi.  Şimdiki 
gibi yılın 365 günü karpuzu tezgâhlarda 
görmenin imkânı yoktu. Şubat ayında 
karpuzdan bahsedilse,  “zemheri de gök 
nohut” denilirdi. Yani “olması imkânsız” 
anlamında sözler edilirdi. “Hormondan” 
bahsedilse, “hormon değil, onun adı 
harman” diye karşı çıkılırdı.

 
Teknolojik gelişmelerin insan haya-

tını kolaylaştırdığını söylerler ekseriyet-
le. Bense, “keşkeleri” kılıfından çıkarıp 
ortaya salıvermek isterim. Onların da 
yaşamaya, özlemeye hakları olduğuna, 
onların da özgürlükleri bulunduğuna 
inananlardanım. Hatta “keşkeleri” ardı 
ardına sıralayıverenlerdenim.

 

Keşke olmasaydı da binmesey-
dik egzozundan zehir kusan araçlara. 
Binmeseydik de kirlenmeseydi ciğer-
lerimizi çelikleştiren güzelim havamız, 
suyumuz. Keşke eşekten başka taşıt 
olmasaydı. Atlar çekseydi pulluğumu-
zu. Elle saçsaydık tohumu, yine elle 
biçseydik buğdayı. Tarlalardan başak 
toplasaydık “birem birem”. Kuruma-
saydı pınarlarımız. Eğilip uzatsaydık 
ayaklarımızı, yüz üstü yatıp kana kana 
içseydik buz gibi suyundan. Guguk 
kuşları ötseydi geceleri. Kurbağaların 
sesleri yok olmasaydı. Yıldızları saysay-
dık harmanlarda yattığımız gecelerde.

 
Teknoloji bizi tembelleştirdi, stres 

yükledi her yanımıza. Hâlbuki asıl olan 
yaşamaksa, hayatı kolaylaştırdığını id-
dia ettiğimiz teknolojinin, bedenlerden, 
duygulardan ve sevgilerden alıp gittikle-
rini neden görmüyoruz? Çağdaşlaşmak 
biraz da ölüm demek değil mi? Her yıl 
sadece Ülkemizde on bin insanın trafik 
kazalarından dolayı ölmesi, adı sanı du-
yulmamış hastalıkların “peydah olma-
sı”, acaba gelişmişliğin mi yoksa geriye 
gidişin mi emareleri? 

 
Neredeyse, köylerimizde “yeni 

yapılıyor” diyebileceğimiz bir inşaata 
rastlamak mümkün değil. Bütün bina-
lar, gökdelenler şehirlerde yükseliyor. 
Bütün insanlar oralara koşuyor, oralara 

yığılıyor.  Sanki dünyanın ağırlık merke-
zi bozuluyor, dengesizleşiyor. İnsanlar, 
sürekli olarak “gıncırığın” bir tarafına bi-
niyorlar. Bir gün gelecek bu yığılmalar; 
çökmeler, yıkılmalara neden olacak diye 
ödüm kopuyor.

 
Oralarda yaşayanlar onlarca sene 

yan yana yaşadıkları komşularından 
bihaberler. Kalp ameliyatı olan komşu-
sunun durumunu bir yıl sonra duyanlar 
var. Herkes, yanı başında vuku bulan 
düğünlerden, ölümlerden habersiz 
Kimse kimsenin ne sevincine ortak ne 
üzüntüsünü paylaşıyor. Kardeş kardeşi 
yıllarca görmeye hasret. Kardeş çocuk-
ları farklı zamanlarda farklı ortamlarda 
karşılaşsalar, bir birlerini tanıyamaz du-
rumdalar. İşte tam burada “keşkelerin” 
yeniden özgürlüğe uçuşa geçmeleri 
gerekiyor. 

 
Keşke böyle olmasaydı, yok olma-

saydı o güzelim adetler. Alsaydık kaz-
mayı küreği “minnez kazmaya”  koş-
saydık komşumuzun yeni başlattığı 
inşaata. Toprak damlarımızdan karları 
kürüseydik tahta küreklerle. Bir taraf-
tan “kürüseydik”  arkamızdan yeniden 
doldursaydı kar. Bizim damdan, kom-
şunun damına “hoplasaydık”.  Bazen 
komşu evin damını tutturamayıp düş-
seydik kürünen metrelerce karın üstü-
ne. 

HEM GEÇMİŞE ÖZLEM HEM DE KEŞKELER

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş ve il yönetim kurulu üyeleri, Eği-
tim-İş Konya Şube Başkanı Özgür 
Ulaş Yiğit ve yönetim kurulu üyele-
rini ziyaret ederek, Konya’daki eğiti-
min sorunları, sendikal mücadeleleri 
hakkında bilgi aldı. Eğitim-İş Konya 
Şubesi ziyaretinde CHP Konya İl 
Başkanı Barış Bektaş, ekonomide 
olduğu gibi, eğitimde de ülkenin iyi 
yönetilmediğini belirterek, “Bugün 
Milli Eğitim Bakanı Aydın ve ilerici 
birisiymiş gibi konuşsa da eğitimin 
sorunları çözülmüyor. Sadece bir 
şey yapacaklar gibi görünüyorlar. Bu 
şekilde milli eğitim yönetilemeyece-
ği gibi, sorunları da çözüme kavuş-
maz. Sorun üstüne sorun eklenir.  
İktidar 3600 Ek gösterge olayında 
insafsız davranıyor.  Öğretmenlerin 
özlük haklarıyla ilgili gereken düzen-
lemeleri bir türlü yapmıyorlar. Diğer 
taraftan atanamayan öğretmenler 
var. İktidar ekonomide olduğu gibi, 
eğitimde de Türkiye’yi oyalamaya 
devam ediyor. Umarım hatalarının 
farkına vararak milli eğitiminde so-
runlarını çözer. Her zaman sendi-
kaların yanlarında olduk. Onların 

emek mücadelelerinde elimizden 
gelen katkıyı sunduk. Sunmaya da 
devam edeceğiz. Eğitimin sorunları-
nın çözümünü birlikte takip etmeye 
devam edeceğiz” dedi.

‘SORUNLARI YAŞAMAYA 
DEVAM EDİYORUZ’

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Ulaş Yiğit, CHP’nin ziyare-
tinden memnun olduklarını kay-

dederek, “Eğitim gittikçe içinden 
çıkılmaz bir hal aldı. Sorun üstüne 
sorunlar yaşamaya devam ediyoruz. 
Köy Enstitüleri kapatılmayıp devam 
ettirilseydi bugünkü sorunları yaşa-
mazdık. Yeni gelen Bakanın eğiti-
min sorunlarını çözer dedik. Şuana 
kadar hiçbir gelişme olmadı. Özel-
likle 3600 ek göstergenin verilmesi 
noktasında güvenirliğini yitirmiştir. 

Öğretmenlere 3600 ek gösterge 
verileceğinin söylenmesine rağmen 
24 Kasım öğretmenler günü geçti 
hala sözünü tutmadı. Eğitim-İş ola-
rak hak arama mücadelemiz devam 
edecektir. Bizlere emek mücadele-
mizdeki verdiğiniz destekten dolayı 
teşekkür ediyoruz. Siyasi mücade-
lenizde başarılar diliyoruz” diye ko-
nuştu.   n HABER MERKEZİ

Bozkır’ın muhtarları 
istişarede buluştu

Bozkır Kaymakamı Oltan Bay-
raktar ve Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün, mahalle muhtarla-
rıyla bir araya gelerek istişare top-
lantısı düzenledi.  

İstişare toplantısından önce ko-
nuşma yapan Bozkır Kaymakamı 
Oltan Bayraktar, muhtarların öne-
mine değinerek muhtarların daha 
bir bilinçle hareket etmesinin ge-
rekliliğine vurgu yaptı. Bayraktar 
konuşmasının devamında şu ifade-
lere yer verdi, “ülkemiz genelinde 
50 binden fazla muhtar köylerinde 
ve mahallelerinde görev yapıyor. 
Ülkemizin bu şekilde mahallelerde 
ve köylerde teşkilatlanmıştır. Muh-
tarlarımızın devletimizin bu teşki-
latlanmasının içerisinde yer alma-
sından dolayı muhtarlarımız büyük 
öneme sahiptir. Tüm muhtarları-
mızın bu bilinçle hareket etmesi, 
mahallelerindeki her bir soruna 
vakıf olması, sorunların giderilmesi 
noktasında öncü olması, gerekirse 
kendi imkanlarını kullanması, ma-
halleliye davranışlarıyla, görev ve 
sorumluluk bilinciyle, yaptığı ça-
lışmalarla örnek olması elzemdir. 
Bu bağlamda muhtarlarımızın bu 
bilinçle hizmet etmesi en büyük 
temennimizdir” diye konuştu. 

4,5 yıldır birlik ve beraberlik 
içerisinde yoğun bir çalışma ger-
çekleştirdiklerine vurgu yapan 
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, yapmış olduğu konuşma-
sında şu ifadelere yer verdi, “Bu 
memleket bizimdir. Bu memlekete 
hizmet etmek, Bozkır’a hizmet et-
mek büyük ayrıcalıktır. Kimilerimi-
zin hizmet süresi dolar bayrak ya-
rışını devreder, kimimiz ise bayrağı 
başarıyla taşımaya devam eder. 
Bizdeki bu hizmet sevdası bitmez. 
Hizmetimize her daim devam ede-
ceğiz. 4,5 yıl önce hizmete baş-
ladığımızda bu vatana borcumuz 
vardı, bugün başım dik bir şeklide 
belirtiyorum ki, bu borcumuzun 
hemen hemen hepsini ödediğimi 
düşünüyorum. Önümüzdeki sü-

reçten sonra da yine bizlere düşen 
görev ise daha çok çalışıp, daha çok 
hizmet üretmektir. 4,5 yılda Bozkır 
olarak birçok kazanımlar elde et-
tik. Hepsini tek tek saymayacağım 
ama şu hizmetleri de söylemeyi 
de ihmal etmeyeceğim. Doğal-
gaz, üniversitemize 4 yıllık yeni 
bölümler, ASEM, Gençlik Mer-
kezi, Çarşamba çayı düzenlemesi 
vs. Saymakla bitiremeyeceğimiz 
hizmetler. Bunların hepsine sahip 
çıkmamız, üzerine katarak daha 
çok hizmetleri ilçemize kazandır-
mamız hepimizin en asli görevle-
ridir” dedi. 

Yerel seçimlere kadar 2 hizme-
ti daha Bozkır’a kazandıracaklarını 
ve bu hizmetlerin tamamlanma 
aşamasında olduğunu sözlerine 
ekleyen Başkan Gün, konuşmala-
rını şu şeklide sürdürdü, “4,5 yıl 
gibi kısa bir sürede ülke olarak çok 
önemli süreçlerden geçtik. Yeni bü-
yükşehir yasasının geçiş sürecinde 
hizmet verdik. Sistemin oturması 
biraz zaman aldı. Elhamdülillah bu 
yasanın ilk kurucu başkanları ola-
rak başarıyla bu yasayı yerele yay-
dık. Bunun yanında ülkemiz ciddi 
bir seçim atmosferlerinden geçti. 
4,5 yılda tam 6 seçim sürecine gir-
dik. Her bir seçimin ayrı bir önemi 
vardı. En önemlisi ülkemizin ma-
ruz kaldığı hain darbe girişimi de 
bu 4,5 yıl içerisinde yaşandı. Tüm 
bu etkenlere rağmen Bozkır’a çok 
büyük hizmetler kazandırdık. Bu 
hizmetlerimizin devamı niteliğin-
de olan “Bozkır Etnografya Müze-
si” ve “Bozkır Kütüphanesi” yakın 
zamanda hizmete girmiş olacak. 
Ufak tefek eksiklikleri var ve bu 
eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz” 
Bu 2 hizmetimizin de Bozkır’ımıza 
hayırlı olmasını diliyor, yapılan her 
hizmete sahip çıkılmasını temenni 
ediyorum” diye konuştu. 

Konuşmaların akabinde so-
ru-cevap şeklinde muhtarların so-
runları, istekleri ve talepleri dinle-
nildi.   n HABER MERKEZİ

Kırsal kesimde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan kadınları sosyal aktivitede buluşturmak için Ereğli Bele-
diyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğinde ‘Kadın Çiftçiler Yarışıyor’ adlı bilgi yarışması düzenlendi

Kadın çiftçiler yarıştı
Ereğli Belediyesi ve İlçe Tarım 

Müdürlüğü ortaklığında ‘Kadın Çift-
çiler Yarışıyor’ adlı bilgi ve kültür ya-
rışması Belediye Kültür Merkezi’nde 
düzenlendi. Programa Ereğli İlçe 
Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Beledi-
ye Başkanı Özkan Özgüven ve eşleri 
İlkay Özgüven, AK Parti İlçe Başkan 
Vekili Zübeyir Dursun, İlçe Emniyet 
Müdürü Necdet Ercan, İlçe Tarım 
Müdürü Orhan Soylu, Ziraat Oda-
sı Müdürü Abdullah Çelik, Kurum 
Müdürleri, Oda ve Birlik Başkanları, 
STK Temsilcileri, Muhtarlar, kadın 
çiftçiler ve çok sayıda vatandaş ka-
tıldı.

Ereğli İlçe Tarım Müdürü Or-
han Soylu, “Belediyemiz ile işbirliği 
ile gerçekleştirdiğimiz kadın çiftçiler 
bilgi ve kültür yarışmasındaki ama-
cımız kırsal alanlarda yaşayan kadın 
çiftçilerimizin bir araya gelerek rutin 
iş temposundan kurtularak sosyal 
bir faaliyet içerisinde bulunmalarını 
sağlamaktır. Kadın çiftçilerimiz sür-
dürülebilir tarımın en büyük güven-
cesidir. Hepinize katılımlarınızdan 
dolayı teşekkür ediyorum. Progra-
mımızın hayırlara vesile olmasını di-
liyor, saygılar sunuyorum” şeklinde 
konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven, 
“Belediye olarak vatandaşlarımıza 
bir farkındalık oluşturmak, onların 
hayatlarında bir değişiklik oluşma-
sını sağlamak ve bunu doğru katkı 
sunacak şekilde yapmak için çeşitli 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzun 
süre İlçe Tarım Müdürlüğü yapmış 

bir hemşehriniz olarak bu projelerde 
hep yer aldık. Şunu gördük ki kadın-
larımızın, kadın çiftçilerimizin, kadın 
girişimcilerimizin elinin değdiği, be-
nimseyerek, isteyerek yaptığı işlerin 
sonucunda hep başarı var. Kırsalda 
yaşayan kadınlarımızın özgüvenle-

rini artırmak, üretime, istihdama ve 
aile ekonomisine katkıda bulunma-
larını sağlamak amacıyla çeşitli iş-
ler yapıyoruz. Bu anlamda Belediye 
Başkanı olarak göreve geldiğimizde 
ilk olarak yaptığımız hizmetlerden 
birisi olan Kadın Girişimciler Der-
neğimizi kurdurduk. Burada ka-
dınlarımızın ürettikleri ürünleri de-
ğerlendirsinler ve aile ekonomisine 
katkıda bulunsunlar diye bir proje 
geliştirdik. İçişleri Bakanlığımızın da 
kabul etmesiyle birlikte Oğuz Ata 
Tesislerimiz içerisinde güzel bir tesis 
kurduk. Beyaz kiraz üretiminden or-
ganik gıdaların işlenmesi ve paket-
lenmesi ile ilgili çalışmalarımız sürü-
yor. Düzenlediğimiz yarışmamızda 
7 mahallemizden gelen kadınlarımız 
var, tarımsal konulardaki bilgileriyle 
sorulara cevap verecekler. Bu yarış-
manın bir sosyal aktivite ve kendi-

lerine olan özgüvenlerin artırılması 
noktasında katkısının olacağını bili-
yor, diğer kadınlarımıza örnek ola-
cağını düşünüyorum. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor, şimdiden 
tüm katılımcıları şampiyon ilan ede-
rek hayırlı olmasını diliyorum” ifa-
delerini kullandı.

Yarışmaya Gökçeyazı, Kuzuku-
yusu, Şinasi, Belceağaç, Zengen, 
Aziziye ve Merkez Mahallelerden 
kadın çiftçiler katıldı. İlk oturumda 
15 sorunun sorulduğu ve ikinci otu-
rumda 5 altın sorunun sorulduğu 
yarışmada birinciliği Kuzukuyusu 
Mahallesi elde etti. Son oturumda 
2. ve 3. olan mahalleleri belirlemek 
için yapılan kadın çiftçilerin kendi 
elleriyle çektiği kuranın sonunda 
ikinciliği Şinasi, üçüncülüğü ise Bel-
ceağaç Mahallesi elde etti.
n HABER MERKEZİ

CHP, Eğitim-İş’i ziyaret etti
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VASIFSIZ
BAY

ELEMANLAR
ALINACAKTIR 

DÜZGÜNLER MAK. MET. NAK. SAN
VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK+YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

  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
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ZAYi VE
ELEMAN 

İLANLARINIZ 
İÇİN 

BİR TELEFON 
KADAR YAKINIZ

444 5 
158

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE;
Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu Bilgisayar Programlarında Tecrübeli Bay/Bayan 
Personel Alınacaktır.

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE;
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE;
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.

GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
3 vardiyalı sistemde çalışacak, Sertifikalı veya Sertifikasız bay güvenlik elamanı alınacaktır.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
3+1 daireler

0531 710 88 76

Kitap; en şiddetli fırtınalarda sı-
ğınabileceğimiz güvenli bir liman, 
en kederli günlerimizde elimizden 
tutacak bir dosttur. Sadece kederli 
günlerimizde mi? Elbette ki hayır! 
Sevinçli anlarımızın da dostudur 
onlar.   

 Bir kitapla olduğumuz kadar, 
hiçbir insanla içli dışlı olamayız o 
kadar. Satır satırız işleriz onu yüre-
ğimize; ama satır aralarına dalma-
yı da ihmal etmeyiz. Kimi zaman 
kederli bir anne oluruz onlarda 
kimi zaman emektar bir baba…

 Kimi zaman elinden şeker 

alınmış çocuk; yahut aşkına iha-
net edilmiş genç bir kız… Her şey 
oluruz. Bayılırız, ayılırız; ölürüz, 
diriliriz. Başka diyarları gezeriz 
onunla. 

En sarp yokuşlardan tırmanır, 
bir kuş gibi süzülürüz uçurumlar-
dan ovalara. Kimi zaman karlı dağ-
larda geziniriz kimi zaman susuz 
çöllerde. Hayatı görürüz onlarda; 
acıyı, kederi, heyecanı ve mutlulu-
ğu. Boş zaman eğlencesi değildir 
onlar. 

Aksine, en dolu anların bile 
vazgeçilmezi, bilgi kaynağı, umut 

kıvılcımıdır. Bize fay-
daları saymakla bit-
mez. Kitaplar, bizleri 
toplumların aranan 
adamı yapar, haya-
ta hazırlar, en derin 
acıların üstesinden 
nasıl gelebileceğimiz 
anlatır ve her zaman 
yanımızda yer alır.     
Bir insan kitap oku-
manın heyecanını yaşamamışsa 
hiç yaşamamış demektir. Onu 

tadına varamamışsa, 
hiçbir şey tatmamış 
demektir. Kitaplar vaz-
geçilmezimiz olmalıdır. 
Her an, her saniye yanı 
başımızda olmalıdır.

Kitaplar; kimi za-
man bize en iyi dost, 
en iyi yoldaş ve en iyi 
sırdaştır. Onlardan öğ-
rendiğimizi, herhangi 

bir insandan öğrenmek gerçekten 
çok zordur.

 Kitap okumanın o kadar mu-
azzam faydaları vardır ki bunlar 
saymakla bitmez. Kitap okumayı 
alışkanlık haline getirmiş bir insa-
nın penceresi geniş olur.

 Olayları her yönü ile ele alabi-
lir, geniş düşünebilir ve insanları 
çok daha rahat bir şekilde anlaya-
bilir, kişilikleri analiz edebilir. 

Aynı zamanda diksiyonu daha 
düzgün, hitabeti daha kuvvetli 
olur. Hangi insanla ne şekilde ko-
nuşacağını, onu nasıl ikna edebile-
ceğini iyi kavrar. Geniş bir dünya 
görüşüne sahip olmak, daha güzel 

konuşmak, topluluklarda aranan 
ve kendisine danışılan kişi olmak 
istiyorsak düzenli olarak kitap 
okumalı ve kendimizi sürekli geliş-
tirmeliyiz.

Bu  haftaki yazımı kitap okuma-
nın önemi ile ilgili bir söz ile bitiri-
yorum. İyi bir kitabın, iyi seçilmiş 
ve iyi bakılmış bir meyve ağacına 
benzediğini söylemek, hakikaten 
daha azını söylemek demektir, 
onun meyveleri yalnız bir mevsim-
lik değildir. Calvin Coleridge

Selametle Kalın….

SIĞINAĞIMIZ KİTAPLAR

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Çalışkan: En yüksek oyu almak için çalışacağız
Karaman Belediye Başkanı Er-

tuğrul, 2019 yerel seçimlerinde 
hizmet bayrağını devredecekleri 
yeni belediye başkan adayı Mahmut 
Sami Şahin’in yanında yer alarak, en 
yüksek oyu almak için canla başla 
çalışacaklarını belirterek, “Son nefe-
simize kadar Cumhurbaşkanımızın 
bir neferi olarak hizmet etmeye de-
vam edeceğiz” dedi. 

Çalışkan, basın mensuplarıyla 
belediye encümen salonunda bir 
araya geldi. 2019 yerel seçimlerinin 
Karaman’a ve Türkiye’ye hayırlar 
getirmesini dileyen Çalışkan, se-
çim süreci boyunca Belediye Baş-
kan Adayı Mahmut Sami Şahin’e 
destek vereceğini söyleyerek, dört 
buçuk yıllık dönemde Karaman’da 
çok önemli projeler ve hizmetler 
gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan 
Çalışkan açıklamasında şu ifadelere 

yer verdi: “Dün Cumhurbaşkanımız 
Karaman Belediye Başkanı olarak 
Mahmut Sami Şahin’i ilan etti. Biz 
bundan şeref duyuyoruz ve sonuna 
kadar da Mahmut bey kardeşimle 
birlikte yerel seçimlerde en yüksek 
oyu almak için canla başla çalışaca-
ğız. Bu bir bayrak yarışıdır. Şundan 
emin olabilirsiniz ki, bu şehirde bele-
diye başkanlığı yapmanın büyük şe-
refini yaşıyorum. Bu şeref önce Yüce 
Rabbim, sonra Cumhurbaşkanımız 
ve milletimin takdiriyle oldu. Bu ka-
derimizde, nasibimizde varmış ki, 
şehrimize en güzel hizmetleri yap-
ma mücadelesini verdik ve bunun 
da gururunu ve onurunu yaşıyorum. 
Bugün de bu bayrağı çok değerli 
kardeşimiz Mahmut Sami Şahin’e 
devredeceğim. Hiçbir zaman dava-
mızı bir yer edinme, makam mev-
ki sahibi olma adına sürdürmedik. 

Her işimizi Allah rızası için yaparak 
şehrimiz ve ülkemizin 2023, 2053 
ve 2071 hedeflerine ulaşması için 
elimizden gelen gayreti göstererek 
çalıştık. Bu dört buçuk yıllık süreç-
te Karaman’da çok önemli projeleri 
hayata geçirdik ve hizmetler gerçek-
leştirdik. Seçim beyanımızda ne söz 
verdiysek çok şükür hepsini fazla-
sıyla yerine getirdik. Bundan sonra 
da Cumhurbaşkanımızın bir neferi 
olarak hizmet etmeye devam ede-
ceğiz. İnşallah Karaman’da ve ülke 
genelinde yine en yüksek oyu alarak 
bu seçimlerden de alnımız ak ve ba-
şımız dik bir şekilde başarıyla çıkmış 
olacağız. Tüm hemşerilerime bu gö-
revi yaparken bana destek oldukları 
için teşekkür ediyor, 2019 yerel se-
çimlerinin ilimize ve ülkemize hayır-
lar getirmesini temenni ediyorum.”
n İHA

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, geleneksel hale 
getirdiği asker yemeğinde birlik-
lerine teslim olacak 98/4 tertip 
asker adayları ile birlikte yemek 
yedi. Adile Baysal Kültür ve Sa-
nat Evinde düzenlenen yemeğe 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
ve askere gidecek olan Mehmet-
çikler katıldı. Başkan Tutal, va-
tan topraklarının savunması için 
birliklerine teslim olacak Meh-
metçiklere üzerinde “Vatan Size 
Minnettar” yazılı Türk Bayrağı ve 
Kur’an-ı Kerim hediye etti. 

Türkiye Cumhuriyeti vatanda-
şı olan her gencin asker ocağın-
dan geçtiğini kaydeden Başkan 
Tutal, “Dünyada bizim gibi askere 
evladını davul zurnayla, kına ya-
karak gönderen başka bir millet 
yok. Gerekirse bu topraklar için 
canını vereceksin şehit olacaksın, 
düğün yapar gibi şenlikle gidecek-
sin. Böyle bir kültüre, geleneklere 
sahip bir milletin evlatlarıyız. Bu 
sayede gözümüzü hiç kırpmadan 

her yere rahatça girebiliyoruz. 
Milletimizin genlerinde olan kah-
ramanlık duyguları şehitlik ve ga-
zilik duyguları ile perçinlenmiştir. 

Bizim bu ruhu devam ettirmemiz 
gerekiyor. Bu kutsal vatani göre-
vinizi sağ salim yaparak anneni-
zin, babanızın yanınıza dönmenizi 

Allah sizlere nasip etsin. Biz her 
zaman Seydişehir Belediyesi ola-
rak yayınızdayız” dedi.
n İHA

Telefonunu almaya
geldi, telefon çaldı

Evin bahçesine düşen 
şahine sahip çıktılar

Karaman’da kimliği henüz be-
lirlenemeyen bir kişi, tamire bırak-
tığı telefonu almaya geldiği bayide, 
tezgahta bulunan 1 cep telefonu-
nu çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat 
çeken şüpheli, ardından iş yerin-
den çıkıp hiçbir şey olmamış gibi 
tekrar içeri girdi. Olay güvenlik 
kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, geçen Salı günü Kirişçi 
Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde 
Mehmet Ali Seven’e ait cep telefo-
nu bayisinde meydana geldi. Cep 
telefonu bayisine gelen bir kişi, 
arızalı telefonunu tamir için iş yeri-
ne bıraktı. Şüpheli, yaklaşık 2 saat 
sonra elinde poşetlerle telefonunu 
almak için geldiğinde, iş yerinde 
kimsenin olmadığını fark etti. Bu-
nun üzerine şüpheli, tezgahta bu-

lunan yaklaşık 4 bin lira değerin-
deki cep telefonunu alıp cebine 
koydu. Rahat tavırlarıyla dikkat 
çeken şüpheli, dükkandan çıkıp 
hiçbir şey olmamış gibi tekrar içeri 
girdi. Şüpheli, bu sırada iş yerinin 
arka bölümünden gelen Mehmet 
Ali Seven’den tamir edilen telefo-
nunu alıp, ücretini ödedikten sonra 
ayrıldı.

İş yeri sahibi Seven, bir süre 
sonra tezgahtaki cep telefonların-
dan birinin eksik olduğu fark etti. 
Güvenlik kamerası kayıtlarını in-
celeyen Mehmet Ali Seven, telefo-
nunu tamir ettiren kişinin hırsızlık 
yaptığını anlayınca polise bildirdi. 
Polis, şüpheliyi yakalamak için ça-
lışma başlattı.
n İHA

Konya’da bir evin bahçesine 
düşen şahin, koruma altına alın-
dı. Edinilen bilgiye göre, Kayacak 
Mahallesi sakinlerinden ismi açık-
lanmayan bir kişi, Konya Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge 
Müdürlüğüne evinin bahçesinde 
uçamayan şahin bulunduğunu 

bildirdi. İhbar üzerine harekete ge-
çen ekipler, adrese gelerek şahini 
teslim aldı. Yapılan kontrollerinde 
herhangi bir yaralanma ve sağlık 
sorunu saptanmayan şahin, bir 
süre bakımdan sonra yeniden do-
ğal ortamına salındı.
n AA

Trafik kazası nedeniyle borçlu olduğu kardeşlerden birini tabancayla, diğerini bıçakla yaralayan sanığın avukatı, “Kasap-
lar bıçak kullanmayı çok iyi bilir. İstese öldürebilirdi ama yaralamak için vurmuş” şeklindeki savunması işe yaramadı

Avukatın ‘kasap’
savunması tutmadı

Konya’da hasarlı trafik kazası 
nedeniyle borçlu olduğu kardeş-
lerden birini tabancayla, diğeri-
ni ise bıçakla yaralayan kişinin 
yargılanmasına devam edildi. 
3. Ağır Ceza Mahkemesinde gö-
rülen duruşmaya, tutuklu sanık 
Mustafa Aydınkafa, yaralanan 
Kenan ve Osman Deveci kardeş-
lerin yakınları ile taraf avukatla-
rı katıldı.

Mahkeme heyeti sanığa, kar-
deşleri yaraladığı anların güven-
lik kamerası görüntülerini iz-
letti. Ardından söz alan sanığın 
avukatı, Aydınkafa’nın kasaplık 
yaptığını hatırlatarak, “Kasaplar 
bıçak kullanmayı çok iyi bilir. İs-
tese öldürebilirdi. Fakat bu, öl-
dürmeye teşebbüs değil, yarala-
madır.” şeklinde savunma yaptı.

Duruşma savcısı ise esas 
hakkındaki mütalaasında, sanık 
Aydınkafa’nın, Kenan ve Osman 
Deveci kardeşleri yaralamaya 
değil, öldürmeye teşebbüs et-
tiğini belirterek, bu suçtan ce-
zalandırılmalarını istedi. Savcı 
ayrıca, sanığın tutukluluk hali-
nin devamına karar verilmesini 
talep etti.

Bunun üzerine söz alan sa-
nığın avukatı, esas hakkındaki 
mütalaayı kabul etmediklerini 
kaydederek, Deveci kardeşlerin, 
müvekkilini rahatsız ettiğini ve 
yağmaya teşebbüs eğilimleri-
nin olduğunu ileri sürdü. Sanık 
avukatı, ek savunma için süre 
istedi. Mahkeme heyeti, sanığın 
tutukluluk halinin devamına ka-
rar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Merkez Meram ilçesi Taş-

köprü Caddesi’nde, 11 Şubat’ta, 

Osman ve Kenan Deveci kar-
deşler, hasarlı trafik kazası ne-
deniyle kendilerine borcu olan 
Mustafa Aydınkafa’nın kasap 
dükkanına gitmiş, çıkan kav-
gada Aydınkafa, silahını alarak 

kaçmaya çalışan Osman Deve-
ci’yi sokak ortasında bacağından 
vurmuştu. Aydınkafa, sürüne-
rek yakınlardaki bir markete sı-
ğınan Deveci’nin yardımına ge-
len kardeşi Kenan Deveci’yi de 

17 yerinden bıçaklayarak olay 
yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri, 
Aydınkafa’yı merkez Meram il-
çesi Güneydere Mahallesi’ndeki 
bir bağ evinde yakalamıştı.
n AA

Başkan Tutal Mehmetçikle buluştu
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‘Ücretli poşet uygulaması olumlu bir gelişme’
Plastik alışveriş poşetlerinin en 

az 25 kuruştan satışına yönelik dü-
zenlemeye çevre mühendislerin-
den destek geldi. Çevre Mühendis-
leri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Baran Bozoğlu, ücretli poşet uygu-
lamasının, çevreyi korumak adına 
olumlu olduğunu belirterek “File, 
çanta kullanımı gibi yaklaşımları 
hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. 
Vatandaşlar yanlarında file taşıya-
rak çok rahat şekilde alışverişini 
yapabilir ve doğanın kirlenmesini, 
yok edilmesini önleyebilirler.” dedi.

Bozoğlu, TBMM Genel Kuru-
lunda dün kabul edilerek yasalaşan 
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapan Kanun hakkında, 
soruları yanıtladı.

Türkiye’de atıkların daha sağ-
lıklı yönetilmesi gerektiğini belirten 
Bozoğlu, geri dönüşüm, geri kaza-

nım konusunda önemli eksiklerin 
bulunduğunu, bugüne kadar bir-
çok modelin denendiğini aktardı. 
Bozoğlu, kanuna konulan modelin 
yeni bir model olduğuna, sıfır atık 
kavramının geliştirilmesini de kap-
sadığına işaret etti. Bozoğlu, bu 
modelin denenmesi, depozito uy-
gulamasına geçilmesinin Türkiye 
için olumlu bir gelişme olduğunu 
vurguladı.

Avrupa ülkelerinde olan bir 
uygulamanın Türkiye’de de başla-
masından duyduğu sevinci dile ge-
tiren Bozoğlu, ücretli poşet uygu-
lamasının çevreyi korumak adına 
olumlu bir gelişme olduğunu söy-
ledi. Ücretli poşet uygulamasının 
tüketiciye yönelik maliyetine ilişkin 
soru üzerine Bozoğlu, maliyet gibi 
görünse de orta, uzun vadede olu-
şacak maliyetlerin engelleneceğini 

bildirdi. Bozoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İnsan refleksi o poşe-
ti almama eğiliminde oluyor. File, 
çanta kullanımı gibi yaklaşımları 
hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. 
Çağdaş toplumlar bunu yapıyor. 

Bunun ek bir maliyet getireceğini 
düşünmüyoruz. Vatandaşlar yanla-
rında file taşıyarak çok rahat şekilde 
alışverişini yapabilir ve doğanın kir-
lenmesini, yok edilmesini önleyebi-
lirler. Eğer bir kirlilik yaratacaklarsa 

bunun parasının verilmesinden 
daha doğal bir şey olamaz. Şu an 
bazı marketlerde bu uygulama-
ya başlandı. Vatandaşlar, alışveriş 
yaparken küçük miktar bir ücret 
de olsa poşet almak istemiyor. 
Yeni modeli sahiplenmek önemli. 
Bu aynı zamanda atık miktarının 
azaltılması ve geri dönüşüm oran-
larının artması anlamında olumlu 
olacaktır. Yeni istihdam koşullarını 
yaratacağını da öngörüyoruz. Eko-
nomik bir kazanım da Türkiye’de 
gelişecektir.”

Sıfır atık kavramının Türkiye’de 
gittikçe geliştiğine dikkati çeken 
Bozoğlu, özellikle Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan tarafından gündeme ge-
tirildiğini anımsattı.  Bu konunun 
tartışılmasının, kanunda yer alma-
sının toplumda farkındalık yarata-

cağını vurgulayan Bozoğlu, kanun-
la bu konuda belediyelere teşvik 
geldiğine işaret etti. Bozoğlu, be-
lediyelerin itici güç olacağını, daha 
fazla çalışma yapmasının sağlana-
cağını dile getirerek “Bu iş ancak 
yerelde çözülebilir. Merkezi uygu-
lamalardan ziyade yerel yönetimle-
rin bu konuya daha fazla katkı ver-
meleri gerekiyor. Bu açıdan olumlu 
bir düzenleme.” dedi. Kanuna ayrı-
ca “çevre mühendisi” kavramının 
da eklendiğini anımsatan Bozoğlu, 
“Yıllardan beri bu konuda emek 
veriyoruz, çalışma yapıyoruz. İk-
tidar milletvekillerinin, Sayın Çiğ-
dem Karaaslan’ın, AK Parti Ankara 
Milletvekili Nevzat Ceylan’ın ve AK 
Partili Çevre Komisyonu üyelerinin 
destek vermesi, umut verici. “ de-
ğerlendirmesinde bulundu.
n AA

Devlet korumasında yetişen 3 
bin 274 gencin kamu kurumlarına 
yerleşebilmek için tercih süreci 3 
Aralık’ta başlayacak.  Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açık-
lamada, Bakanlığa bağlı yurtlarda 
büyüyen ve kamuda istihdam hakkı 
kazanan gençlerin tercih işlemle-
rinin 3 Aralık’ta başlayacağını kay-
detti. 

Tercih işlemlerinin 14 Aralık’a 
kadar devam edeceğini ve yerleştir-
me işlemleri için tercih kılavuzunun 
bugün Devlet Personel Başkanlığı 
resmi internet sitesinde yayınlana-
cağını belirten Bakan Selçuk, tercih-
lerin, “www.turkiye.gov.tr” adresi 
üzerinden yapılabileceğini, atama-
ların ise kura yoluyla gerçekleşece-

ğini aktardı.  “Devlet korumasında 
yetişen 3 bin 274 gencimiz 3 Aralık 
2018 itibarıyla kamu kurumlarına 
yerleşebilmek için tercih yapabile-
cek.” ifadesini kullanan Selçuk, yer-
leştirme yapılacak 3 bin 274 kadro 
ve pozisyonun içerisinde ortaöğre-
tim düzeyinde 1682, ön lisans düze-
yinde 271, lisans düzeyinde 264 ve 
ilkokul, ortaokul, ilköğretim düze-
yinde 1057 kadro ve pozisyonun yer 
aldığı bilgisini paylaştı. 

Bakan Selçuk, “Ailemizin bir 
parçası olan, korumamız altında 
büyüyen evlatlarımızı kamuda is-
tihdam ederek hayatlarını kolaylaş-
tırmaya, umutlarını güçlendirmeye 
devam ediyoruz.” değerlendirme-
sinde bulundu.
n AA

‘Riskli binaları dönüştürme 
gerçeğini unutmamalıyız’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, “Bizim ülke genelinde 
depremle alakalı riskli binaları bir 
an önce dönüştürme gerçeğini hiç-
bir zaman unutmamamız gereki-
yor.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin KİPTAŞ ve Fatih 
Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştir-
diği Süleymaniye Yenileme Alanı 
Proje Temel Atma Töreni’nde, Ya-
lova’da sabah 05.36 sıralarında 4.1 
şiddetinde deprem meydana gel-
diğini anımsatarak, vatandaşlara 
geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin bugün hasar ver-
mediğini ancak geçmişte verdiğini 
belirten Kurum, “Bugüne kadar 
bu depremlerde yaklaşık 80 bin 
vatandaşımızın canını kaybettik. 
Malımıza, şehirlerimize büyük za-
rarlar verdi. Dolayısıyla bizim ülke 
genelinde depremle alakalı riskli 
binaları bir an önce dönüştürme 
gerçeğini hiçbir zaman unutma-
mamız gerekiyor.” diye konuştu.

Kurum, kentsel dönüşüm se-
ferberliğinde yaklaşık 592 bin 
bağımsız bölümün dönüşümünü 
gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 
şu bilgileri verdi:

“Bu dönüşümlerle birlikte yak-
laşık 8,5 milyar lira bakanlık olarak 
kaynak aktardık. Bunların bir kısmı 
dönüşüm projelerine finansman 
desteği, bir kısmı kira desteği, bir 
kısmı da faiz desteği olmak üze-
re yaklaşık 8,5 milyar lira kaynak 
aktardık. Tabii dönüşümle alakalı 
bizim aslında stratejimiz ecdadımı-
zın bize bıraktığı eserleri yeniden 
ihya etmek.”

Yeni kentsel dönüşüm proje-
lerinde yatay mimari anlayışıyla 
hareket edeceklerini kaydeden 
Kurum, “Ülkemizde dönüşmesi 
gereken 5 milyon konutu çok hızlı 
bir şekilde, bütün şehirlerde buna 
ilişkin bir kentsel dönüşüm planı 
yaparak ve o plana da tüm ilçeleri-
miz, büyükşehirlerimiz ve bakanlık 
olarak uyarak, çok kısa zamanda 
bu dönüşümü gerçekleştireceğiz.” 
şeklinde konuştu.

Süleymaniye bölgesinin mane-
vi anlamda çok değerli olduğuna 
ve çok sayıda değerli eserin de böl-
gede bulunduğuna değinen Ku-
rum konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her yıl burada Mimar Sinan’ı 
anıyoruz. Onun anısına aşure da-
ğıtılıyor. Aşure dağıtımında baktık 
Mimar Sinan’ın mezarının etrafın-
da, ecdadın bize bıraktığı eserler 
maalesef yıkılmış, köhneleşmiş du-
rumda. İnsanın gerçekten vicdanı-
nı sızlatıyor. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın talimatlarıyla 2006 yılında 

bu bölge yenileme alanı ilan edildi. 
Toplamda 4 bölgeden oluşuyor. 
Yaklaşık 800 bin metrekare alan. 
İlk etabı 102 bin metrekare. 102 
bin metrekare alanda 330 tane 
tescilli eserimiz, 370 tane de yeni 
yapılacak bina var. Yeni yapılacak 
binalar da yine eskisine uygun bi-
zim tarihimizi, medeniyetimizi, 
kültürümüzü yansıtan, şehrin 500 
sene önce yönetiminin yapıldığı 
alanda, insanların mutlu yaşadığı, 
huzurlu bir şekilde her türlü faa-
liyetleri burada gerçekleştirdiği, 
içinde hastanesi, okulu, spor salo-
nu, kültürel ve sosyal alanları için-
de barından bir proje olacak.”

“İLK ETABIN MALİYETİ 
2 MİLYAR 900 MİLYON LİRA”
Projenin gerçekleşmesiyle yak-

laşık 700 bağımsız birim olacağını 
belirten Kurum, “2 milyar 900 mil-
yon lira ilk etabın maliyeti. Günü-
müzde artık ülkeler değil şehirler 
yarışıyor. İstanbul zaten dünyanın 
göz bebeği, Süleymaniye projesi de 
yapıldığı zaman Süleymaniye’de 
İstanbul’un yeniden göz bebeği 
haline gelecek.” dedi.

Bakan Kurum konuşmasını 
şöyle tamamladı: “Qatari Diar fir-
ması bu projenin proje ortağı. O 
anlamda ben kendilerine teşekkür 
ediyorum projeye dahil oldukları 
için. Eminim ki bu projeye girmek-
le birlikte yurt dışında yaptıkları, 
finanse ettikleri birçok projeden 
daha çok memnun olacaklar. Kar-
deş bir ülkede böyle bir yatırım 
yaptıkları için ayrı bir mutluluk içe-
risinde olacakları şüphesiz. Biz bu 
eserleri yeniden ihya ettiğimizde 
ecdadın, Mimar Sinan’ın ve Fatih 
Sultan Mehmet bize bıraktığı eser-
leri, bu bölgedeki bütün şehitleri-
mizin ve ecdadımızın emanetini 
en iyi şekilde koruyarak gelecek 
nesillere aktaracağız. Bu projenin 
İstanbul’a ve Fatih’e hayırlı olma-
sını temenni ediyorum.”
n AA

Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemileriyle sismik araştırmalara devam eden Türkiye, derin denizde Fatih 
gemisiyle başlattığı petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına, Mersin açıklarında sığ deniz faaliyetlerini de ekledi

Türkiye petrol ve doğal 
gaz aramada atağa geçti

Oruç Reis ve Barbaros Hayred-
din Paşa gemileriyle sismik araştır-
malara devam eden Türkiye, derin 
denizde Fatih gemisiyle yürüttüğü 
petrol ve doğal gaz arama çalışmala-
rını, Mersin’in 19 mil açıklarında ku-
rulan sondaj platformuyla sığ denize 
de taşıdı. 

MERSİN’DE SIĞ 
DENİZ SONDAJI BAŞLIYOR 

Türkiye’de, petrol ve doğal gaz 
arama çalışmalarında, yerli ve milli 
imkanlar kullanılarak uzun zaman-
dır hayali kurulan rezervlere eriş-
mek amacıyla son dönemde büyük 
yatırımlar gerçekleştirildi. Enerjide 
dışa bağımlılığın azaltılması ve arz 
güvenliği hedeflenen çalışmalar 
kapsamında, Türkiye hem kendi ka-
rasularındaki etkinliğini arttırması 
hem de bulunması muhtemel re-
zervlerle milli gelirine önemli katkı 
sağlaması için adımlar atıldı.  Milli 
Enerji ve Maden Politikası kapsa-
mında Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı (TPAO), Doğu Akdeniz’de 
sahip olduğu ruhsat alanları içerisin-
de, Türk mühendisler tarafından ta-
sarlanan iki sığ deniz arama kuyusu 
açılması için harekete geçti.

Türkiye, Fatih gemisiyle derin 
denizde başlattığı sondaja, 19 mil 
açığa konuşlandırılan platformla sığ 
denizi de ekledi. İlk petrol ve doğal 
gaz arama kuyusunun sondajı için 
uluslararası tecrübeye sahip bir fir-
ma ile TPAO arasında kiralama söz-
leşmesi imzalandı.

Çevreye duyarlı ve yüksek tek-

nolojiye sahip platformla, Mersin’in 
yaklaşık 19 mil açığında Kuzey 
Erdemli-1 lokasyonunda, Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez’in de katıldığı törenle 26 
Kasım’da sondaj çalışmalarına baş-
landı.

Operasyona hazır hale getirilen 
sondaj platformuyla, 101 metre su 
derinliğine sahip bu lokasyonda 2 
bin 100 metre derinliğindeki Kuzey 
Erdemli-1 kuyusunun açılması için 
harekete geçildi.  Buradaki yaklaşık 
60 gün sürecek çalışmalar tamam-
landıktan sonra sondaj platformu, 
Adana’nın Karataş ilçesinin yaklaşık 
9 mil açığına römorkörler vasıtasıyla 

çekilecek. 
Karataş’ın güneyinde açılacak 

Kuzupınarı-1 kuyusunda, 90 metre 
su derinliğine sahip lokasyonda pet-
rol ve doğal gaz arama faaliyetleri 
4 bin 100 metre derinlikte gerçek-
leştirilecek.  Buradaki çalışmalar ise 
2019 ocak ayının son haftası başla-
yacak ve yaklaşık 4 ay sürecek. 

DERİN DENİZDE DE 
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 

Türkiye’nin denizlerde petrol 
ve doğal gaz arama çalışmalarında 
kullanmak üzere devreye aldığı milli 
sismik araştırma gemisi Oruç Reis 
ve Barbaros Hayreddin Paşa gemi-
leriyle de rezerv arama çalışmaları 

devam ediyor.
Sismik araştırma gemilerinin 

analizlerinin ardından Türkiye’nin 
ilk sondaj gemisi Fatih’le, Antalya 
açıklarında bir ay önce Alanya-1 ku-
yusunun sondajı için başlatılan çalış-
malar sürüyor.

Yaklaşık 12 bin 200 metre son-
daj derinliği yeteneğine sahip 229 
metre uzunluğundaki Fatih gemisi, 
aktif konumlandırma sistemi saye-
sinde 6 metre yükseklikteki dalga-
da bile sabit kalarak operasyonla-
rını yürütebiliyor.  Fatih gemisiyle 
toplam 150 gün çalışma yapılması 
planlanıyor.
n AA

3 bin 724 gencin istihdam tercihleri başlıyor
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Eczacılar, fotoğraf eğitimini tamamladı Kur’an-ı Kerim’i ücretsiz öğreniyorlar
Sosyal, Kültürel ve Eğitim et-

kinliklerine büyük önem veren 
TEB  5. Bölge Konya Eczacı Oda-
sı Başkanlığı, bir etkinliğe daha 
imzasını attı. Oda tarafından or-
ganize edilen, Eczacılara yönelik 
olarak Ecz. Reha Bilir’in katılımı ile 
oda çok amaçlı salonunda 4 hafta 
süren Fotoğrafçılık Temel Eğitim 
Semineri sona erdi.  Seminere ka-
tılan Eczacı ve aile bireylerine  Eği-
timi veren Ecz Reha Bilir verdiği 
seminerde fotoğraf makinesinin 
özellikleri, fotoğraf çekiminde dik-
kat edilecek hususlar ve teknikleri 
öğretti. Son hafta seminerinden 
sonra seminere katılan ve başarılı 
olan Eczacı ve aile bireylerine dü-
zenlenen bir törenle başarı serti-
fikaları dağıtıldı. Konya Eczacılar 
odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Ecz Feyyaz Mıhoğlugil, Eğitimi ve-
ren Ecz Reha Bilir’e günün anısına 
bir plaket takdim etti. Konya Eczacı 

Odası Başkanı Ecz. Adem Açıkgöz; 
“ Oda olarak Eczacılarımızın sosyal 
yaşamına değer vermek ve ileri 
düzeyde fotoğraf çekmeleri adına 
böyle bir etkinliğe imza attık. Katı-

lımın yeterli düzeyde olması bizleri 
mutlu etmiştir. Seminerde emeği 
geçen Ecz Reha Bilir’e odam adına 
teşekkür ediyorum “ dedi.
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Gündüz iş mesaisinde olan-
lar akşamları Kuran-ı Kerimi öğ-
renmek içinKonya Karatay İlçe 
MüftülüğüHacıhasanbaşı Kuran 
Kursu’nda buluşuyorlar. Kapıla-
rının 7’den 70’e herkese açık ol-
duğunu belirten Kurs Yöneticisi 
Abdülkerim Yılmaz, “Karatay Ha-
cıhasanbaşı Kur’an Kursu’muzda-
ki Kur’an-ı Kerim eğitimleri yoğun 
ilgi görüyor. Öğretmeninden dok-

toruna, işçisinden esnafına 7’den 
70’e herkes ücretsiz sağladığımız 
Kuran’ı Kerim kursumuza geliyor-
lar. Gün içinde kadınlara akşam-
ları ise erkeklere eğitim vermek-
teyiz. Gündüz mesaide oldukları 
için kursa gidemeyenlere yönelik 
akşam açılan kurslarda verdiği-
miz eğitimlerde sadece Kuran-ı 
Kerim değil fıkıh ve siyer dersleri 
de veriyoruz. Uzman vaizlerimiz, 

Fatih Öz, Adem Can ve Mehmet 
Güneş’in Kuran-ı Kerim’i anlama 
üzerine verdiği derslerde buluşan 
talebeler gecenin feyzi ile bere-
ketleniyorlar. “Sizin en hayırlınız, 
Kur’an-ı Öğrenen ve Öğreteniniz-
dir” hadisinden yola çıkarak biz 
de Hacıhasanbaşı Kur’an Kursu 
olarak ücretsiz böyle bir hizmet 
sunduk. Herkesi bekliyoruz” ifa-
delerini kullandı. n HABER MERKEZİ

2017 - 2018 yılları içerisinde 
Saadet Partisi Karatay Gençlik Kol-
ları Başkanlığı’nı yürütmüş olan M. 
Feyzi Kılınç, Saadet Partisi Konya 
Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel 
Başkanı Abdulkadir Karaduman’ın 
katılımlarıyla gerçekleştirilmiş olan 
programda görevini M. Fatih Tok-
göz’e devretti. Yapmış olduğu çalış-
malardan ötürü M. Feyzi Kılınç’a te-
şekkür eder, Karatay Gençlik Kolları 
yeni başkanımız M. Fatih Tokgöz’e 
muvaffakiyetler dileriz.

 M. FATİH TOKGÖZ KİMDİR?
İlköğrenimi Sarayönü’nde ta-

mamlayan M. Fatih Tokgöz, ortaöğ-
renimi ise Konya’da tamamlamıştır. 
Mahmut Sami Ramazanoğlu Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun 
olan TOKGÖZ halen daha Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Mimarlık 
ve Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği bölümünde eğitimini 
sürdürmektedir.
n HABER MERKEZİ

‘Hak davada makam, şöhret, 
nefsin kıymeti yoktur’

Saadet Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Lütfi Yalman, par-
tisinin Selçuklu Gençlik Kolları 
toplantısına katıldı. 

Milli Görüş Lideri merhum 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
olan ile hatıralarını gençlerle 
paylaşan Lütfi Yalman; “Yorul-
mak nedir bilmeyen bir liderdi. 

Doktoru; “karşılaştığı sıhhat 
problemlerine nasıl sabrediyor 
anlayamıyorum” demişti. Kim-
se Erbakan olamaz, o bambaşka 
bir dünyaydı” şeklinde konuştu. 
Erbakan Hoca’nın üniversite 
yıllarında Hakk dava mücade-
lesine başladığını belirten Yal-
man, şöyle konuştu: “Hocamız 
her zaman engellerle karşılaştı. 
Gümüş Motor’u kurdu, engel-
lerle karşılaştı. Ama yılmadı. 
Odalar Birliği mücadelesi son-
rası büyüklerinin de tavsiyesi 
ile siyasete atılmaya karar ver-
di. ‘Bize vazife verildi’ derdi. 

MNP, MSP kapatılıyor, mü-
cadeleye devam. Refah Partisi 
kapatılıyor, Fazilet Partisi ka-
patılıyor, mücadeleye devam. 
Sonra bir de trilyon iftirası atıl-
dı. Şunu gördük, tüm bu mü-
cadeleler sırasında Hocamız 
hiçbir zaman geri adım atmadı. 
Düşüncesinden ve inancından 
taviz vermedi. Atılan iftiralar 
karşısında bizim öfkelendiği-

mizi görünce gülerdi. Bu çileler 
sırasında onun yüzünün sert-
leştiğini, sesinin tonunun de-
ğiştiğini görmedik.”

GAYEMİZ ALLAH RIZASI
“Erbakan Hoca, hakkında 

açılan davalarda hep ‘Müslü-
manlık’ ile suçlandı” diyen Yal-
man, konuşmasına şöyle devam 
etti: “Kendisine mahkemede 
şeriat ile ilgili soru sorulduğu 
zaman, ‘Sizin söylediğiniz bu 
kelimenin benim başımın üs-
tünde yeri var’ demiştir. Hiç 
inancından taviz vermedi. Önü-
ne çok engeller çıktı, ama o ‘Bir 
çiçekle bahar olmaz ama her 
bahar bir çiçekle başlar’ demiş-
tir. Hiçbir sıkıntısı ile ilgili de bir 
şikâyette bulunmamıştır. Sıkın-
tıları metanetle karşılamış, ‘Bu 
tarihin içinde bir nokta kıyme-
tindedir. Tabelaları değiştiririz, 
yolumuza devam ederiz’ demiş-
tir.” Konuşmasında gençlerin-
de sorularını cevaplayan Lütfi 
Yalman; “Bizim davamız İslam 
davasıdır. Hak davadır. Hak 
davada makam, şöhret, nefsin 
kıymeti yoktur. Bütün gayemiz 
Allah’ın rızasını kazanabilmek-
tir. Biz yapacağımız işlerimizde 
önce Allah’ın rızasını hedefler, 
istişare ederek karar alırız.” 
dedi.
n HABER MERKEZİ 

AGD Genel Merkez Danışma Kurulu Başkanı İlahiyatçı Yazar Abdulaziz Kıranşal, “İhlasımızı, samimiyetimizin büyük 
kısmını kaybettik. Ahlakımızı kaybettik. 90 yıldır eleştirdiğimiz ne varsa başına İslam ekleyerek biz yapmaya başladık” dedi

‘Müslümanlığımızın 
kalitesini çok düşürdük’

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 
Konya Şubesi tarafından, AGD Ge-
nel Merkez Danışma Kurulu Baş-
kanı İlahiyatçı Yazar Abdulaziz Kı-
ranşal’ın katılımı ile “Yitirdiğimiz 
kavramlar” konulu bir konferans 
düzenlendi. Toplantıya çok sayıda 
dernek mensubu katıldı. Kur’an tila-
veti ve sinevizyon gösterimi ile baş-
layan programın açılış konuşmasını 
yapan AGD Konya Şube Başkanı 
Mehmet Parlak, “Hem teşkilat men-
suplarımızı, hem de toplumumuzu 
aslına döndürmek için çeşitli konfe-
ranslar ile bu seneyi tamamlayaca-
ğız. Bu konferanstan sonra gelecek 
aylarda, helal kazanç ve toplumu-
muzu ilgilendiren meseleler ile ala-
kalı seminerlerimiz devam edecek. 
Siyer-i Nebi çalışmamız sürüyor. 
Konyamızdaki tüm liselere girmeye 
çalıştık. Peygamberimizin hayatını 
okutmak adına bu çalışmalar sürü-
yor. 15 Aralık’ta Türkiye genelinde 
100 binlerce genç Siyer-i Nebi sına-
vına girecek. Mekke’nin Fethi kutla-
masını da 31 Aralık gecesi icra ede-
ceğiz. 1699’da hocamızın ifade ettiği 
gibi, biz bu kuşun canlısını istiyoruz. 
Faizli bankalar değil, adil ekonomik 
düzen istiyoruz. Fuhuş müessesele-
rinin açık olduğu bir şehir, ülke iste-
miyoruz” ifadelerine yer verdi.

NEDEN SABAH NAMAZLARINDA 
CAMİLERİMİZ BOŞ?

Daha sonra konferansa geçildi. 
Bu konferasların Türkiye’nin pek 
çok noktasında düzenlendiğini belir-
terek sözlerine başlayan Abdulaziz 
Kıranşal, “Gittiğimiz yerlerde şunları 
aktarmaya çalışıyoruz; Müslümanlar 
olarak ne durumdayız? Neleri kay-
bettik, kazandık? Uzun yıllar verilen 
mücadeleden sonra ne durumda-
yız? Neleri yapmamız lazım? Bunları 
konuşuyoruz. Biz bize konuşuyoruz. 
Özeleştiri yapıyoruz. Allah’ın davası-
nı nasıl daha iyiye taşırın derdinde-
yiz” ifadelerine yer verdi.

“Müslümanların şu anki duru-
muna baktığımız zaman, hamdol-

sun iyi durumdayız” diyen Kıranşal, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Osman-
lı’dan sonra, Müslümanların eline 
geçmiş en büyük nimetlere sahibiz. 
Gerek siyasi manada gerek bürok-
ratik, ekonomik anlamda, ne tarafa 
dönsek, alnı secdeli bir kişi ile kar-
şılaşıyoruz. Artık büyük otellerde 
program yapıyoruz. Ciddi çalışma-
lar yapabiliyoruz. Lüks evlerimiz, 
arabalarımız var. Hepsi birer ni-
mettir. 106 ilahiyat fakültemiz var. 
10 bin ilahiyat akademisyenimiz 
var. Bin 600 imam hatip lisemiz 
var. Vakıflarımız, STK’larımız, tari-
katlarımız var. Elimizde güç de var, 
bürokratik güç de var. Fakat neden 
sabah namazlarında camilerimiz 
boş? Neden uyuşturucu ilkokul se-
viyesine düştü? Neden içki tüketi-
minin önüne geçemiyoruz? Neden 
yüzde 99’u Müslüman ülkemizde 
35 milyon piyango bileti satılıyor? 
Neden kadına, çocuğa şiddetten 
bahsediyoruz? Neden hala gençle-
rimizin dağa çıkmasını, teröre kur-
ban gitmesini engelleyemiyoruz? 
Neden teşkilatlarımızda, vakıf, der-
neklerimizde birlik sağlayamıyo-
ruz? Neden mi, dünya nimetlerine 
sayıya, paraya, kalabalığa, ekono-
miye aldandık. İhlasımızı, samimi-
yetimizin büyük kısmını kaybettik. 
Ahlakımızı kaybettik. 90 yıldır eleş-
tirdiğimiz ne varsa başına İslam ek-

leyerek biz yapmaya başladık.”
MÜSLÜMANLIĞIMIZIN 

KALİTESİNİ ÇOK DÜŞÜRDÜK
Kıranşal, sözlerine şöyle devam 

etti: “Bugün namazımız var ama bizi 
kötülüklerden alıkoymuyor. Teset-
türümüz var ama istenilen iffet ve 
ahlak ölçüsünde değiliz. İslami ça-
lışmalar yapıyoruz ama birbirimizle 
uğraşıyoruz. Namaz bizi gıybet, ya-
lan, arkadaşımızın ayağını kaydır-
maktan alıkoymuyorsa, namaz kılan 
da kılmayan da aynı diziyi izliyorsa, 
kılanın da kılmayanın da düğünü 
aynı ise düşünmemiz lazım. Hani bu 
namaz kötülüklerden bizi alıkoya-
caktı? Allah’ın rızasını kazandıracak-
tı? Birşeyleri düzeltmek istiyorsak 
önce namazınızı düzeltin, göreceksi-
niz her şey kendiliğinden düzelecek-
tir. Biz bireysel anlamda Müslüman-
lığımızın kalitesini çok düşürdük. 
Zafer gelecekse Allah’ın yardımı ile 
gelir. Allah’ın yardımını hak edeme-
yen toplulukların zafer beklemesi 
manasızdır. Biz eğer toplumda ör-
nek olacaksak önce örnek olacağız. 
Mücadele ettiğimiz değerleri önce 
evimizde, işimizde yaşayacağız. Bir 
toplantı, miting yapacağız diye ce-
maatle namazı terk ediyorsak Al-
lah bize nasıl yardım edecek? Önce 
bireysel anlamda iyi Müslümanlar 
olmamız lazım. Ahlakımız insanla-
rı bize çekmesi lazım. İnsanlar ‘Şu 

derneğe mensup genç gibi bir genç 
yetiştirmemiz lazım’ demeliler.” 

KUR’AN’IN TEHDİDİNİ 
ÖNEMSEMİYORUZ

“İncirliği kapatamıyoruz da ev-
lerimizdeki televizyonları neden ka-
patamıyoruz” diyen Kıranşal, sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Hadi Allah bize 
sordu, ‘Ekonomiye, siyasete niye 
müdahale edemediniz?’ Ya rabbi 
‘Gücümüz yetmedi’ deriz. Evine 
niye gücün yetmedi? Çocuğuna niye 
yetmedi? Televizyona niye Allah’ın 
istediği şekilde müdahale etme-
din? Evindeki kumandaya bile söz 
geçiremeyenlerin dünyaya nizam 
vermesi mümkün değildir. İradesi 
olmayanların, nefsine söz geçire-
meyenlerin, sabah namazına kalkıp 
da camiye kadar gidemeyenlerin bir 
yere nizam vermesi mümkün değil-
dir. Her kavim bir günah yüzünden 
helak olmuştur. Biz bugün İslam 
toplumları olarak, kavimleri helak 
eden tüm günahları toplu halde işli-
yoruz. Resmileştirmişiz, vergiye tabi 
hale getirmişiz, reklamını yapıyoruz. 
Allah bize, ‘İçki ve kumar şeytan işi 
birer pisliktir’ diyor. Peki soruyorum, 
içki bugün serbest mi? Bakkallarda 
satılıp reklamı yapılıyor mu? Milli bir 
içki diye rakı sunuluyor mu? Nerede 
Kur’an hükümleri? Biz nasıl yaptık 
da kumarın başına milli ibaresini 
getirdik? Milli Piyango demek milli 
haram demektir. Milli isyan, milli 
günah demektir. Geçtiğimiz yıl 35 
milyon piyango bileti satılmış. Rab-
bimiz zinaya yaklaşmayın diyor. 
Zina suç bile değil, vergiye tabi et-
mişiz. Allah bu topluma nasıl yar-
dım edecek?  Emr-i bil-maruf nehy-i 
ani’l-münkerden uzaklaştık. Bugün 
Trump bizi ekonomik manada teh-
dit ettiği zaman şöyle bir kendimize 
çeki düzen veriyoruz. Yahu Allah 
seni Kur’an’da tehdit ediyor, kılını 
bile kıpırdatmıyorsun. Rabbimiz faiz 
alırsan benimle savaşırsın diyor, kılı-
nı kıpırdatmıyorsun.” 
n HABER MERKEZİ

Genç Saadet Karatay’da bayrak değişimi yaşandı

Mehmet Parlak Abdulaziz Kıranşal
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1954 yılında dede Ali Bilir 
tarafından Konya’nın Beyşehir 
ilçesinde kurulan ve farklı sektör-
lerde yılların verdiği tecrübeyle 
hizmet veren Ali Bilir Şirketler 
Grubu’nun 3. kuşak yöneticisi to-
run Ali Bilir, şirketlerinin dününü, 
bugününü ve yarınını anlattı. Kış 
mevsimi öncesinde araçlarda sıvı 
bakımının önemine işaret eden 
Ali Bilir, karasal iklimin hüküm 
sürdüğü Konya’da hava sıcaklığı-
nın -35 dereceye kadar düşebildi-
ğine dikkat çekerek, zamanında 
tedbir almayanların kışın büyük 
problemlerle karşı karşıya kalabi-
leceğini vurguladı. 
Ali bey öncelikle bize kendinizden 

bahsedebilir misiniz? 
Ali Bilir kimdir?

1984 yılı Beyşehir Konya do-
ğumluyum. İlk, orta ve lise eğiti-
mimi Beyşehir’de tamamladım.  
2 yıl Selçuk Üniversitesi ön lisans 
muhasebe bölümünü bitirdikten 
sonra Anadolu Üniversitesi İşlet-
me Fakültesi’nde lisans öğrenimi-
mi tamamladım. Ailemiz ticaretle 
uğraştığı için okul hayatından 
sonra ticaret hayatına atıldım. 
Evli ve 1 çocuk babasıyım. 

Ali bey firmanız hakkında bilgi 
edinmek isteriz. Ne zaman kuruldu, 

ne tür faaliyetler yapıyorsunuz, 
istihdam ettiğiniz kişi sayısı ve 

benzeri konularda bilgi 
verir misiniz?

Firmamız Ali Bilir Halefleri 
Limited Şirketi, dedem Ali Bilir 
tarafından 1954 yılında kurul-
muştur. Şirketimiz önce kalite ve 
güven düsturuyla hareket ederek 
büyümüş, müşterilerimizin te-
veccühünü kazanarak 3. nesline 
devretmiş köklü bir aile şirketidir. 

Farklı birçok sektörde hizmet 
vermekteyiz. Bunlardan bir tanesi 
turizm. Turizmde 3 yıldızlı oteli-
mizle ve yol boyu dinlenme tesi-
simizle Beyşehir ilçemizde hizmet 
vermekteyiz. 

Yine otomotiv grubunda da 
faaliyetlerimiz var. Bu alanda 5 
adet akaryakıt istasyonumuz ve 
Texol Chemical Otomotiv ve En-
düstriyel Yağları İç Anadolu Böl-
ge Distribütörlüğü ile oto lastik ve 
akü gruplarında hizmet vermek-
teyiz. 

Bir diğer faaliyet alanımızda 
tarım ve hayvancılık. Bu alanda 
ise büyük ve küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliği, hububat ve 15 bin 
ağaçlık elma bahçemiz ile üret-
meye ve ülke ekonomisine katkı 
sağlamaya çalışmaktayız. Şirketi-
miz bünyesindeki farklı iştirakle-
rimizde toplam 65 kişiyi istihdam 
etmekteyiz. 
Ali bey iş kollarınızdan bir tanesi de 
otomotiv sektörü. Kış mevsiminin 
arifesinde olduğumuz bu dönemde 

araçlar da kışa hazırlanıyor. Kış 
bakımında nelere dikkat 

etmek gerekiyor?
Tabi bizim otomotiv sektö-

ründe bir tecrübemiz var. Önemli 
olan araç sahiplerinin bu alanda 
tecrübe kazanmış olmalarıdır. 
Kış öncesinde araçların bakımı 

titizlikle yapılmadığı durumlar-
da çok çeşitli aksaklıklarla karşı 
karşıya kalınabilmektedir. Araç 
sahiplerimiz de kış bakımlarını 
ihmal ettiklerinde yaşadıkları so-
runlar neticesinde tecrübe sahibi 
olmaktadırlar. Genel olarak kış 
öncesi araç bakımına ilişkin, an-
tifriz ve yağ kontrolü, lastik diş 
derinliklerinin ve lastik havala-
rının kontrolü, cam suyu ve sile-
cek lastiklerinin kontrolü, fren ve 
debriyaj balatalarının kontrolü, 
aydınlatma sistemi ve ampullerin 
kontrolü, araçta bulundurulması 
gereken zincir, çekme halatı, ta-
koz, yedek ampuller ve benzeri 
teçhizatın kontrolü önem arz et-

mektedir. 
4   Kış bakımı çerçevesinde 

araçların sıvı bakımlarının da 
aksatılmaması gerekiyor. Başta 
yağ olmak üzere araçlarda sıvı 

bakımının önemini anlatır mısınız?
Büyüklerimizin de dediği gibi 

tedbir kuldan, takdir Allah’tandır. 
Kış gelmeden önce tedbirimizi al-
malıyız. Bilindiği gibi Konya’mız, 
-35 dereceleri gören ve kışın sert 
geçtiği karasal iklimin hüküm sür-
düğü bir şehirdir. Kışlık bakımlar-
da yağ vizkozitleri çok önemlidir. 
Araç üreticilerinin önermiş oldu-
ğu doğru vizkozite sınıfı yağların 
kullanılmasını tavsiye ediyorum. 
Çünkü özellikle kış aylarında sa-

bahları aracı çalıştırmak güçleşir. 
Zorlukla çalıştırılsa bile verimli ça-
lışmayacak ve yakıt tüketimi arta-
caktır. Motor düzensiz çalıştığı çin 
yıpranma fazla olacak ve aracın 
motor ömrü kısalacaktır. Mesela 
eski nesil arabalarda yaz aylarında 
15w40 kullanan bir aracın kışın 
10w40 yağı kullanmasını tavsiye 
ederiz. Ayrıca antifriz dereceleri-
nin kontrol edilerek radyatörde 
suyun donması engellenmelidir. 
Silecek suyunun donmaya karşı 
etkili olanlardan seçilmesi de yol-
culuk güvenliği açısından önem 
arz etmektedir. 

Özellikle son dönemde döviz 
kurlarındaki artış bir çok sektöre 

doğrudan ya da dolaylı etki etti. Sizi 
etkileyen bir durum söz 

konusu oldu mu?
Döviz kurlarındaki hareketlilik 

ister istemez tüm piyasayı etkiledi 
ve malum dalgalanmalar hemen 
hemen her sektörde fiyatlara 
yansıdı. Fakat bunun etkilerinin 
hafifleyeceğini düşünüyorum. Biz 
de müşterimize bu sıkıntılı süreç-
te en uygun ve ekonomik şekilde 
ürünlerimizin teminini sağlamaya 
çalışıyoruz. 

Piyasadaki mevcut durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Esnaf olarak 

neler söylemek istersiniz?
Ben, Türkiye’nin ve özellikle 

Konya’mızın bu sıkıntılı süreçten 
hızlıca çıkacağını düşünüyorum 
Konya’mız Türkiye’nin önemli bir 
üretim üssü. Sanayisi de çok di-
namik. Her daim yenilikçi ve ge-
lişmekte olan bir pazarı var. Tür-
kiye’nin kalkınmasında da büyük 
rol oynuyor. Konya ve girişimci 
Konyalılarla bu anlamda gurur 
duyuyoruz. Konya bizim medarı 
iftiharımızdır. Bizler de bu süreçte 
ülkemiz ve Konya’mız için elimiz-
den geldiği kadar çalışıp üretene 
destek olmaya ve girdi maliyetle-
rini düşürmeye çalışıyoruz. 

Son olarak sektörünüzle ilgili 
eklemek istediğiniz konuları da 
sizden dinlemek isteriz. 

Otomotiv sektörü teknolo-
jiyle bağlı olarak gelişmekte ve 
her daim yenilikçi ürünler orta-
ya çıkmaktadır. Bu yeni ürünler 
performansa dayalı ve ekonomik 
olmak zorundadır. Eskiden 5000 
kilometre olan yağ bakımları şu 
an 120000 kilometreye kadar 
çıkmıştır. Buna paralel olarak 
madeni yağlarda çeşitlilik artmış 
ve araç üreticileri en mükemmeli 
yakalama konusunda kıyasıya bir 
mücadele verir hale gelmiştir. 

Bu konuda şirketimizin bil-
gi ve tecrübesi ile Alman Texol 
marka yağların üstün kalite ve 
teknolojik ürünlerini siz değerli 
müşterilerimize sunmasın sevin-
cini yaşıyoruz. 

2018 yılında dağıtımına başla-
dığımız Texol ürünlerini güvenle 
kullanabilir ve yüksek performan-
sın keyfini sürebilirsiniz. 

Bu konuda bir sloganımız var: 
“Bildiklerinizi unutun, artık Texol 
var…”
n METE ALİ MAVİŞ

1954 yılından bu yana hizmet sektöründe faaliyet gösteren Ali Bilir Şirketler Grubu’nun yöneticisi Ali Bilir, yaklaşan kış 
mevsimi öncesinde araçlarda kış bakımının önemini ve özellikle sıvı bakımında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı

Tedbir almak kuldan,
takdir etmek Allah’tan
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Antalyaspor, Göztepe ile ligde 7. kez karşılaşıyor
Antalyaspor ile Göztepe, bugün oynana-

cak mücadele ile Süper Lig’de 7. kez karşı 
karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce 
oynanan maçlarda Antalyaspor’un 3, Gözte-
pe’nin ise 2 galibiyeti bulunuyor. 

Antalyaspor ile Göztepe, bugün Süper 
Lig’de 7. kez, toplamda ise 23. kez karşıla-
şacak. İki takım arasında Süper Lig, 1. Lig, 
2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası’nda bugüne 
kadar 22 kez oynanan maçlarda Antalyaspor 
9, Göztepe ise 7 galibiyet aldı. 6 maçta ise ka-
zanan taraf çıkmadı. Antalyaspor ile Göztepe, 
Süper Lig’de ise bugüne kadar 6 kez karşılaş-
tı. Bu maçlardan 3’ünü Antalyaspor, 2’sini 
Göztepe kazandı. İzmir temsilcisi 2 galibiye-
tini de geçtiğimiz sezon elde etmişti. Antal-
yaspor, Göztepe karşısında son galibiyetini 1. 
Lig maçında 2003-2004 sezonunda almıştı. 

6 FUTBOLCU SINIRDA 
Yarınki karşılaşma öncesi Antalyaspor’da 

6 futbolcu sarı kart sınırında. Bundan önce 
oynanan 13 karşılaşmada 3’er sarı kart gören 
futbolculardan sakatlığı nedeniyle oynaya-
mayacak olan Doukara’nın yanı sıra Boffin, 
Danilo, Yekta, Chico ve Maicon, Göztepe 
maçında kart görmeleri halinde Bursaspor 
deplasmanında forma giyemeyecek. 

1.5 YIL SONRA ARSLANBOĞA 
Üst sıralarda yer bulma mücadelesi 

içindeki iki takımın maçını Suat Arslanboğa 
yönetecek. Deneyimli hakem bundan önce 
Antalyaspor’un 13, Göztepe’nin ise 6 maçını 
yönetti. Antalyaspor bu maçlarda 7 galibiyet, 
2 yenilgi alırken, Göztepe ise 6 maçın 1’ini 
kazanıp, 2’sini kaybetti. Geçen sezon ve bu 
sezon Antalyaspor’un hiçbir müsabakasında 

düdük çalmayan Arslanboğa, Antalya’daki 
son maçını 2 Haziran 2017’de yönetmiş, karı-
laşmayı Antalyaspor, Gaziantepspor karşısın-
da 4-1 kazanmıştı. 

MUHTEMEL KADRO 
Kırmızı-beyazlı takım son antrenmanını 

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basına kapa-
lı olarak gerçekleştirdi. Taktik ağırlıklı antren-
manın ardından kampa giren futbolcular ve 
teknik ekip maç saatini beklemeye başladı. 
Akdeniz temsilcisinde Souleymane Doukara 
ve Charles Da Silva sakatlıkları nedeniyle 
forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekibin 
karşılaşmaya Boffin, Sangare, Celustka, Die-
go, Cissokho, Yekta, Chico, Doğukan, Hakan, 
Maicon ve Mevlüt Erdinç on biri ile çıkması 
bekleniyor. 
n İHA

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Ersun 
Yanal ve yeni hoca ilgili açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını 
söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli bir 
taraftar ile yaptığı telefon konuşmasında Teknik Direktör Ersun Yanal 
ile ilişkin soruları cevapladı. Ersun Yanal ve yeni hocayla alakalı önü-
müzdeki hafta açıklama yapacağını belirten Koç, “Benim telefonda 
bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru 
olmaz. Çok teşekkür ederim samimi görüşleriniz için” ifadelerini kul-
landı.   n İHA

Ali Koç, Ersun Yanal 
açıklaması yapacak

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Bursaspor Teknik Direk-
törü Samet Aybaba, “2-3 tane oyuncu bakıyoruz. Sadece devre arasını 
değil de, yeni sezon için de düşünüyoruz. Öyle oyuncu alalım ki hem 
ikinci yarıda bize katkısı olsun hem de bir sezonki sezonda bize katkısı 
olsun. Olur ya da olmaz, bakacağız” dedi. Bursaspor Teknik Direktörü 
Samet Aybaba, Gündem Bursa muhabiri Samet Çayır’a verdiği özel 
röportajda çok çarpıcı ifadeler kullandı. Tecrübeli hoca; transferden 
altyapıya, milli takımdan ‘VAR’ tartışmalarına birçok konuya değindi. 
n İHA

Samet Aybaba: 
3 oyuncu bakıyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto 
Süper Lig’in 14. haftasında bugün konuk olacakları lider Medipol Ba-
şakşehir’i yenmek istediklerini söyledi. Keleş, yaptığı açıklamada, 
rakipleri Medipol Başakşehir’in Spor Toto Süper Lig’in iyi organize 
olan takımları arasında yer aldığını belirtti. Ligin 12. haftasında dep-
lasmanda 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçında takım olarak çok güzel 
bir oyun sergilediklerini aktaran Keleş, “Oyuncularımızın konsant-
rasyonu iyi olduğunda, rakipten daha istekli oynayarak mücadeleyi 
ön plana çıkarttığımızda, Medipol Başakşehir yenemeyeceğimiz bir 
takım değil.” dedi. Rakiplerini yenecek güçte olduklarını ifade eden 
Keleş, “Her şeyden önce iyi konsantre olmamız lazım. Lideri yenme-
nin keyfini yaşamak istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz.” diye konuştu. 
n AA

Sivasspor, lideri 
gözüne kestirdi

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray adına 
Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok, Beşiktaş’ta da Ryan 
Babel 4 gol atarak takımların en etkili isimleri oldu. 

Spor Toto Süper Lig’de 13 hafta geride kalırken, 
Beşiktaş rakip fileleri 24 kez havalandırdı ve bu alanda 
Kasımpaşa’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Gala-
tasaray ise 23 kez gol sevinci yaşadı ve gol sıralama-
sında üçüncülükte buluyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 
kalesinde 15 gol görürken, siyah-beyazlılar ise 17 gol 
yedi. 

TAKIMLARDAKİ GOLCÜLER 
İki takımın gol yollarındaki en tekili isimlerine bak-

tığımız zaman Galatasaray’da Henry Onyekuru ve Eren 
Derdiyok, Beşiktaş’ta ise Ryan Babel ön plana çıkıyor. 
Aslan’da Onyekuru ve Eren 4’er, Garry Rodrigues, Ryan 
Donk, Serdar Aziz, Emre Akbaba 2’şer, Sinan Gümüş, 
Fernando, Ömer Bayram, Martin Linnes ve Maicon 
1’er kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıların ayrıca 
2 golü de rakiplerin kendi kalesine atmasıyla oldu. Kar-
tal’da ise Ryan Babel 4, Vagner Love, Pepe, Mustafa 
Pektemek 3’er, Güven Yalçın, Ricardo Quaresma 2’şer, 
Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül ve Jere-
main Lens 1’er kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı-
larda 1 golü rakipleri kendi kalesine atarken, 2 golü de 
takımdan ayrılan Alvaro Negroda kaydetti. 
n İHA

Galatasaray’da 
Eren ve Onyekuru, 

Beşiktaş’ta ise Babel

Karışık duygular!
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe karşısında değişik duygular içerisinde 

olacağını söyledi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig’in 14. 
haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi 

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde yapılan toplantıya Kasımpaşa Sportif 

Direktör Nursal Bilgin, Kulüp Doktoru Cem Ergenç ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Sa-

raç katıldı. Mustafa Denizli, Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ve 

Sarpsborg karşısında 3-2’lik galibiyet elde eden Beşiktaş’ın kendilerini mutlu çok ettiğini 

ifade ederek, “Son derce mutlu bir Perşembe geçirdik. Fenerbahçemiz bir üst tura çıktı. 

Beşiktaşımız zor bir 45 dakikadan sonra gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi. Ülke-

miz adına son derece mutluluk verici. Bu camialar bu yarıştaki değerli rakiplerimiz. Ülke 

futbolu için başarılarından ötürü hepimiz onlardan mutluluk duyduk” şeklinde konuştu. 

“YARIŞTA DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BÖLGEDEYİZ” 
Lig sıralamasında düşündükleri bölgede olduklarını anlatan Denizli, “Geldiğimiz 

günden itibaren Kasımpaşa camiasıyla ilgili Türk futbolunda oluşan bir algı var. Bu ca-

mia uzun yıllar Türk futbolunda centilmenliğiyle ön plana çıktı. Bu yıl da o çizgide devam 

ediyoruz. En az kart görmüş takımız. Birçoğu sevinçlerle ilgili oldu. Bazen sınıra geldiği 

zaman bu sevinçlere de sınırlama getireceğiz. Güzel bir yarışın içindeyiz. Bu yarışta şu 

anda düşündüğümüz bölgedeyiz. Sezon sonu itibariyle bu bölgeden ayrılmak istemiyo-

ruz. Bu bölgeden kopmamanın kriterleri var. Bu kriterlerin bir kısmı yaşadığımız fiziksel 

sorunlardan ötürü. Her futbolcumuzdan faydalanamıyoruz. Bunlar son derece artı değer 

katan futbolcular” diye konuştu. 
“BU CAMİAYI ÜLKE DIŞINDA YARIŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ” 

Denizli, Türkiye’yi farklı liglerde temsil etmek istediklerini ifade ederek, şu ifadelere 

yer verdi: 
“Yıl sonu itibariyle göreve başlarken bir hedef vardı. Bu camiayı 100 yıla yakın sü-

redir mücadele ettiği ligden daha değişik yerlerde ülke dışında yarıştırmak. Hem elimiz-

deki güçlü kadroyu nasıl daha güçlendirebiliriz, hem camiaya daha büyük nasıl mutlu 

edebiliriz ve hem de oynatmaya çalıştığımız futbolu daha iyiye nasıl çekeriz düşüncesiyle 

hareket ediyorum.” 
“FENERBAHÇE KARŞISINDA DEĞİŞİK DUYGULAR İÇERİSİNDE OLACAĞIM” 

Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe karşısında değişik duygular içerisinde olacağını 

belirterek, “Genel itibariyle bizi mutlu eden görüntülerimiz var. Takımımızın oynadığı 

futboldan ve tempodan son derece mutluyum. Topa rakipten daha fazla sahip olduğumuz 

için mutluyum. Çok pozisyon ürettiğimiz için mutluyum. Bu yarışın içinde olduğumuz için 

mutluyum. 13 - 14 haftalık bir yarış değil. Bu hafta da büyük bir camia ile karşı karşıya 

geleceğiz. 90 dakika boyunca rekabet yaşayacağız. Daha değişik duygular içinde olaca-

ğım statta çok değerli rakibe karşı oynayacağız. Bu yarışın içinde olan tüm camialarda 

görev yapmanın onurunu yaşamış biri olarak bu takımlarla rakip olmaktan gurur duyuyo-

rum. İlk hedefimiz düşündüğümüz futbolu oynamak. Bizi izleyenler futboldan keyifsizlik 

yaşamasın. Sonuç da önemli, biz de her takım gibi kazanmak istiyoruz. Bu bizim için 

içeride dışarıda değişmiyor. Dışarıda oyun şeklimizi değiştirmek gibi düşüncemiz yok. 

Oyun felsefemizde değişiklik olmaz” değerlendirmesini yaptı. 
“AVRUPA HEDEFİNDE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ” 

Mustafa Denizli, öncelikli hedefleri olan Avrupa yolunda zaman zaman sekteye uğra-

yabileceklerini aktararak, “İlk hedefimiz Avrupa. Avrupa’da hangi kulvar olur onu bilemi-

yoruz. Bu takım onu yapacak güçte bir takım. Hem camia hem kamuoyuna bu ligde bizi 

izleyenlere keyif veren takım olmak istediğimizi belirtmek isterim. Bu hedefte yürümeye 

devam edeceğiz. Zaman zaman yalpalarız ama düşmediğimiz sürece bu yarışın içinde 

oluruz” diye konuştu. 
n İHA
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Selçuklu Basket, Bandırma deplasmanına gidiyor
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basketbol 

Takımı, ligin 8.hafta maçına çıkacak. Mavi beyazlılar, yarın 
ligin son sırasında bulunan Bandırma Kırmızı takımına ko-
nuk olacak. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’ndaki mücade-
le saat 14.00’de başlayacak. Konya ekibi bu karşılaşmadan 
galibiyet ile ayrılarak geçtiğimiz hafta evinde aldığı galibi-
yeti taçlandırmak istiyor. Öte yandan geçen sezon ilk seki-
zin içinde yer alan Play – Off oynayan Bandırma Kırmızı, bu 
sezon ligde henüz galibiyet alamadı. Balıkesir ekibi 7 maçın 
tamamından mağlubiyet ile ayrıldı ve son sırada yer aldı.

DIŞARIDA ÜÇ MAÇ OYNADI
Konya temsilcisi Selçuklu Basketbol Takımı ligde oyna-

nan 7 maçta üçünü dış sahada oynadı. Bu maçlardan sade-
ce 1’ini kazanan mavi beyazlılar, iki maçtan da mağlubiyet 
ile ayrıldı. İçerdeki bütün maçlarını kazanan Selçuklu Bas-
ketbol bu mücadelelerin hepsini kazandı. Ligde 5 galibiyeti 
bulunan temsilcimiz 12 puan ile 4.sırada yer alıyor. Oynana 
büyün maçları kazanan Karesi Spor ve OGM Ormanspor ise 
ilk iki sırada bulunuyor.  n SPOR SERVİSİ

Ereğli, liderliğini 
sürdürmek istiyor

Konya Süper Amatör Küme’de 7.hafta maçları yarın 
oynanacak. Ligde oynadığı maçların tamamını kazanan 
Ereğlispor, bu haftayı da galibiyet ile kapatarak liderliği-
ni sürdürmek istiyor. Süper Amatör Küme’de 7.haftanın 
programı şu şekilde; Saat 12.00 Selçukspor – Ereğlispor. 
Saat 13.00 Yeni Emirgazi Belediyespor – Ülkümspor 
Gençlik, Ilgın Belediyespor – Öntur Havzanspor, Meram 
Kara Kartallar – Saiteli Kadınhanı Belediyespor, Gölyazı 
Belediyespor – Yeni Doğanhisar Belediyespor, Ç.Çumra 
Belediyespor – Akören Kültürspor.  
n SPOR SERVİSİ

1. Amatör Küme’de 
7.hafta oynanacak

Konya 1. Amatör Küme’de ise Pazar günü 7.hafta 
maçları oynanacak. A ve B Grubu’nda toplam 8 maçın oy-
nanacak haftada program şu şekilde; A Grubu Saat 13.00 
Ergesspor – Demirspor, Yunakspor – Cihanbeyli Beledi-
yespor, Kulu Belediyespor – Sarayönüspor, Saat 15.00 
Polatoğlu Ahşap – Taşkentspor. B Grubu Seydişehir Gücü 
– Beyşehir Belediyespor, Seydişehir Belediyespor – Sel-
çuk Üniversitesi, Bozkır Gençlerbirliği – Selçuklu İdman 
Yurdu, Ak İnşaat Sanayispor – Yeni Meramspor. Gruplar-
da Monivaspor ve Huğluspor haftayı BAY geçecek.  
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’de yarış sürüyor
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 

11.hafta maçları yarın oynanacak. Konya 
ekipleri, şampiyonluk ve ligde mücadele-
lerini kıyasıya sürdürüyor. Ligde bu hafta 
Akşehirspor ve Sarayönü Belediyespor iç 
sahada galibiyet ararken, Karapınar Bele-
diyespor deplasmana gidecek.

AKŞEHİR’İN GÖZÜ ZİRVEDE
Ligde bu sezon önemli bir çıkış ya-

kalayan ve ikinci sıradaki yerini koruyan 
Konya ekiplerinden Akşehirspor, 11.hafta 
maçında Anadolu Üniversitesi’ni konuk 
edecek. Yarın Akşehir Nasrettin Hoca 
Stadı’nda mücadele saat 14.00’de başla-
yacak ve Volkan Gündoğdu tarafından yö-
netilecek. Kırmızı beyazlı takım iç sahada 
oynayacağı maçı kazanarak, lider olan Kı-
rıkkale Büyük Anadolu Spor’un puan kay-
betmesini bekleyecek. Kırıkkale ise yarın 
deplasmanda Karaman Belediyespor’a 
konuk olacak. Akşehirspor’un bugün ko-
nuk edeceği Anadolu Üniversitesi 8 puan 
ile 10.sırada bulunuyor.

SARAYÖNÜ SERİ PEŞİNDE
Ligde bulunan bir Konya ekibi Sara-

yönü Belediyespor, yarın kendi sahasında 

Ankara DSİ Spor ile karşı karşıya gelecek. 
Sarayönü İlçe Stadı’ndaki mücadele saat 
14.00’de başlayacak ve Mirsat Sancaktar 
tarafından yönetilecek. Ligde topladığı 
12 puan ile 7.sırada bulunan yeşil siyahlı 

temsilcimiz bu maçı kazanarak seri yaka-
lamak ve üst sıralara yükselmek istiyor. 
BAL 6. Grup’ta mücadele eden Konya eki-
bi Karapınar Belediyespor, bu hafta dep-
lasmanda Keçiören Belediyesi Bağlum 

Spor’a konuk olacak. Bağlum İlçe Sta-
dı’ndaki maç saat 14.00’de başlayacak. 
Özgür Sevinç’in yöneteceği maç öncesi 
Karapınar Belediyespor 10 puan ile 9.sı-
rada yer alıyor.  n SPOR SERVİSİ

‘Pilot’un rakibi 
Darıca Gençler!
TFF 2. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 15.hafta maçında Darıca 

Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Bugün Darıca İlçe Stadyumu’ndaki mücadele saat 13.30’da 
başlayacak. Pilot takım Anadolu Selçukspor, bu maçı kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyor

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, Kırmızı Grup’taki 
15.maçına çıkacak. Yeni bir başlangıç 
yaparak galibiyet serisi elde etmek iste-
yen Yavru Kartal, Kocaeli ekiplerinden 
Darıca Gençlerbirliği ile deplasmanda 
karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak 
olan mücadele Darıca İlçe Stadyumu’n-
daki mücadele saat 13.30’da başlayacak 
ve hakem Yakup Özhan tarafında yöneti-
lecek. Özhan’ın yardımcılıklarını Onur İç-
yer, Ahmet Deveci ve Ali Rıza Altunbakır 
yapacak.

SON BEŞ MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ
Konya Anadolu Selçukspor, ligde alı-

nan kötü sonuçların ardından 9.haftada 
oynanan ve 4-0 kaybedilen Manisa Büyük-
şehir Belediyespor maçından sonra Teknik 
Direktör Tayfun Türkmen ile yolları ayırmış-
tı. Bu süreçten sonra 5 karşılaşmaya çıkan 
yeşil beyazlılar bu mücadelelerde sadece 1 
kez yenildi. 3 galibiyet alan Konya Anadolu 
Selçukspor, deplasmanda Şanlıurfaspor’a 
mağlup olurken, yine deplasmanda Tarsus 
İdman Yurdu’nu 2-0 ile geçti. Yavru Kartal, 
ligde oynadığı son maçta Fatih Karagümrük 

ile 3-3 berabere kaldı.
YAVRU KARTAL’DA İKİ EKSİK

Pilot takım Konya Anadolu Selçuks-
por’da bugün oynanacak Darıca Gençler-
birliği maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. 
Önceki hafta yaşadıkları sakatlık dolayısı ile 
ameliyat olan kaptan Ahmet Önay ve Ekrem 
Kayılıbal bugünkü maçta forma giyemeye-
cek. Oyuncuların ilk yarıyı kapattıkları açık-
lanmıştı. 

Yavru Kartal’da iki futbolcu dışında 
eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik Direktör 
Alper Avcı’nın geçtiğimiz hafta sahaya sür-

düğü ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.
DARICA AZ ATTI AZ YEDİ

Temsilcimizin bugün deplasmanda 
karşılaşacağı Darıca Gençlerbirliği, ligde 
az gol atıp az gol yemesi ile dikkat çekiyor. 
Kocaeli ekibi oynanan 14 maç sonunda 
kalesinde 15 gol görürken, rakip filelere 15 
gol bıraktı. 

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Şanlıur-
faspor ile 1-1 berabere kalan Darıca, ligde 
aldığı 4 galibiyet 5 beraberlik ile 17 puan 
topladı ve 10.sırada bulunuyor.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 14 9 4 1 29 4 25 31
2.MENEMEN BLD. 14 8 5 1 30 19 11 29
3.MANİSA B.Ş.B. 14 7 5 2 24 9 15 26
4.F. KARAGÜMRÜK 14 8 2 4 26 17 9 26
5.ŞANLIURFASPOR 14 7 4 3 18 16 2 25
6.PENDİKSPOR 14 6 5 3 22 17 5 23
7.TARSUS İDMAN Y. 14 6 4 4 24 21 3 22
8.KIRKLARELİSPOR 14 5 3 6 17 18 -1 18
9.SİVAS BELEDİYE 14 5 3 6 15 18 -3 18
10.DARICA G. BİRLİĞİ 14 4 5 5 15 15 0 17
11.KAHRAMANMARAŞ 14 4 5 5 13 14 -1 17
12.ZONGULDAK 14 4 4 6 16 20 -4 16
13.BUGSAŞ SPOR 14 4 3 7 14 25 -11 15
14.ETİMESGUT BLD. 14 3 5 6 13 20 -7 14
15.K.A. SELÇUKSPOR 14 2 7 5 19 25 -6 13
16.FETHİYESPOR 14 1 8 5 11 19 -8 11
17.BANDIRMASPOR 14 2 4 8 15 28 -13 10
18.TOKATSPOR 14 1 4 9 7 23 -16 7

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 KARESİ SPOR 7 7 0 712 616 0 0 14
2 ORMANSPOR 7 7 0 559 498 0 0 14
3 BURSASPOR 7 6 1 588 533 0 0 13
4 SELÇUKLU BASKETBOL 7 5 2 550 536 2 8 12
5 DÜZCE BELEDİYE 7 5 2 543 516 1 -8 12
6 YENİ MAMAK SPOR 7 4 3 576 537 0 0 11
7 MANİSA B.Ş.B. 7 3 4 521 526 3 -8 10
8 ARTVİN BELEDİYE 7 3 4 562 581 2 11 10
9 İTÜ BB 7 3 4 587 624 2 9 10
10 AKHİSAR BELEDİYE 7 3 4 546 518 2 -9 10
11 ANKARA DSİ 7 2 5 528 560 4 -1 9
12 FİNAL SPOR 7 2 5 591 614 3 14 9
13 PETKİM SPOR 7 2 5 550 559 2 8 9
14 EDİRNE SPOR 7 2 5 576 613 2 5 9
15 YALOVA BELEDİYE 7 2 5 586 636 1 -26 9
16 BANDIRMA KIRMIZI 7 0 7 536 644 0 0 7



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 13 9 3 1 19 5 14 30
2.KASIMPAŞA 13 8 1 4 29 19 10 25
3.GALATASARAY 13 7 3 3 23 15 8 24
4.BEŞİKTAŞ 13 6 3 4 24 17 7 21
5.Y. MALATYASPOR 13 6 3 4 19 13 6 21
6.ATİKER KONYASPOR 14 5 6 3 20 15 5 21
7.ANKARAGÜCÜ 14 6 2 6 17 18 -1 20
8.ANTALYASPOR 13 6 2 5 16 19 -3 20
9.TRABZONSPOR 13 5 4 4 21 19 2 19
10.GÖZTEPE 13 6 0 7 15 16 -1 18
11.BURSASPOR 13 3 7 3 14 13 1 16
12.SİVASSPOR 13 3 6 4 15 19 -4 15
13.A. ALANYASPOR 14 5 0 9 11 20 -9 15
14.ERZURUMSPOR 13 3 5 5 11 14 -3 14
15.FENERBAHÇE 13 3 4 6 12 17 -5 13
16.AKHİSARSPOR 13 3 3 7 15 24 -9 12
17.KAYSERİSPOR 13 3 3 7 10 22 -12 12
18.Ç. RİZESPOR 14 1 7 6 15 21 -6 10

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

RPS

Sergen Yalçın’a 
Konya’da büyük ilgi 
Atiker Konyaspor’un kendi sahasında Aytemiz Alan-

yaspor ile oynadığı karşılaşmada rakip takım teknik 
direktörü Sergen Yalçın, yeni takımı ile ikinci maçında 
çıktı. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Konyaspor’un 
başında olan ve yeşil beyazlı takımın ligde kalmasında 
büyük pay sahibi olan Yalçın, Konya’da büyük ilgi ile kar-
şılaştı. Maç öncesi Konyasporlu futbolseverler, Sergen 
Yalçın için bağırırken, ev sahibi takımın futbolcuları eski 
hocasının yanına giderek ‘hoş geldin’ dedi. Sergen Yal-
çın bu ilgiyi karşılıksız bırakmayarak taraftarı selamladı. 
n SPOR SERVİSİ

Jens Jonsson 
ikinci golünü attı

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Ayte-
miz Alanyaspor’u 2-0 yendiği karşılaşmanın ikinci golünü 
orta saha oyuncusu Jens Jonsson kaydetti. Maç oyunca 
etkili bir oyun ortaya koyan Danimarkalı futbolcu çok koş-
ması ve mücadeleci oyunun ile taraftarın da alkışını aldı. 
Maçın 67.dakikasında orta sahada aldığı top ile rakip ka-
leye kadar giden Jonsson klas bir plase ile topu ağlara 
gönderdi. Golün ardından büyük coşku yaşayan oyuncu 
sevincini Konyasporlu taraftarlar ile paylaştı. Jonsson, bu 
sezon ikinci golünü attı. n SPOR SERVİSİ

Aykut Kocaman’a sevgi seli
Atiker Konyaspor’un Alanyaspor’u 2-0 

ile geçtiği maçta teknik direktör Aykut Ko-
caman’a sevgi seli vardı. 

Maçın başından sonuna kadar dene-
yimli teknik adama tezahüratlarda bulu-
nan yeşil beyazlı renklere gönül verenler, 
yeşil sahalarda örneği olmayan bir destek 
ortaya koydu.

NALÇACI GENÇLİK’TEN 
KOCAMAN KOREOGRAFİ

Atiker Konyaspor’un taraftar grupla-
rından Nalçacı Gençlik Aykut Kocaman 
için koreografi hazırladı. Aykut Koca-
man’ın kupayı işaret ettiği görselin üze-

rine “İster şampiyon yap ağlat bizi, İster 
sen vur en dibe, Bu Kocaman şehir se-
ninle” yazılarak şampiyonluk yolculuğu 
başlatılmış oldu.

SEFASIYLA CEFASIYLA 
SENİNLEYİZ AYKUT HOCA

Stadyumun orkestra şefi Nalçacılılar 
ise tribüne “Sefasıyla, cefasıyla seninle-
yiz Aykut hoca” ve “Sen bizim Kocaman 
umudumuzsun” pankartları açtı. Maç bo-
yunca Aykut Kocaman lehine tezahürat-
larda bulunan Nalçacılılar, Kocaman’ın 
dönüşünü doyasıya kutladı.
n SPOR SERVİSİ

‘Bütün çabamız güvenen insanlara bir şeyler vermek’
Spor Toto Süper Lig’in 14.hafta-

sında temsilcimiz Atiker Konyaspor 
evinde konuk ettiği Aytemiz Alan-
yaspor’u 2-0 mağlup etti. Maç sonu 
düzenlenen basın toplantısında 
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü 
Aykut Kocaman galibiyetten ötürü 
mutlu olduklarını söyledi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ
Aytemiz Alanyaspor karşısında 

2-0 galibiyetle ayrılan Atiker Kon-
yaspor’da bu sezon takımın başında 
çıktığı 2.maçta galibiyetle ayrılarak 
ilk galibiyetini elde eden Aykut Koca-
man, maç sonu alınan galibiyeti de-
ğerlendirdi. Deneyimli teknik adam, 
taraftara teşekkür ederek sözlerine 
başlayarak; “Bugünkü sıcak içten 
karşılama için Atiker Konyaspor taraf-
tarına teşekkür ediyorum. Gerçekten 
çok güzel karşılama oldu. İmza atar-

ken şu sözü vermiştim: “Bütün çaba-
mız bize burada güvenen insanlara 
iyi şeyler vermek olacak.” Umarım 
bunu gerçekleştiririz. Maça iyi başla-
dık. Maç tam bir yön tayin etme ma-
çıydı. Alt sıralarla üst sıralar arasında 
puan farkı azdı” dedi.

“KAZANDIĞIMIZ
 İÇİN MUTLUYUZ”

“Son hafta 5-0 galibiyetle ayrı-
lan özgüvenli bir Alanyasporlu var-
dı” diyen Aykut Kocaman, “Bize zor-
luk çıkaracaklarını biliyorduk. Maçın 
zorlu geçme olasılığı yüksekti bizde 
buna katkı sağladık. Maçın ikinci 
yarısında Alanyaspor daha çok topu 
kullandı. Bu bizim oyun sistemimize 
uymayan bir oyun. Ancak geçiş sü-
recindeyiz. Bunu bundan kaynaklan-
dığını söyleyebilirim. Maç iki tarafa 
gidip gelirken penaltı ile maç bizim 

lehimize döndü. Kazanmayı başar-
dık. Kazandığımız için mutluyuz” 
sözlerini kullandı.

“VAR ANLIK 
DUYGULARI HEBA EDİYOR”

VAR’ın hakemlerin hata oranını 
azalttığını söyleyen Kocaman ko-
nuşmasını şu sözlerle tamamladı: 
“VAR hakemlerin hata oranını azal-
tıyor. Teknolojinin getirdiği büyük 
bir yenilik. Ancak futbolun getirdiği 
anlık haz duygusu ortadan kalkıyor. 
Gol içindeki duyguyu ortadan kaldı-
rıyor. Karar değişebiliyor. Sevinen-
ler üzülüyor, üzülenler seviniyor. 
Bunun bir ortalaması olabilecek mi 
bilmiyorum. Oyundaki anlık sevinç-
ler veya üzüntüler heba olabiliyor.”

YALÇIN: İLK 45 
İSTEİĞİMİZ GİBİ GEÇTİ

Atiker Konyaspor’a 2-0 mağlup 

olan Aytemiz Alanyaspor’da takı-
mın başında ilk mağlubiyetini alan 
Sergen Yalçın, maç sonu yaptığı 
açıklamada, “Kaybettiğimiz için 
üzgünüz. Kimse kaybetmeyi is-
temez. Geçen hafta kazandık. Bu 
hafta bunu sürdürmek istiyorduk. 
Sahadan en az 1 puanla ayrılmak 
istiyorduk. Yenemiyorsak yenilme-
memiz lazımdı. İlk 45 dakika iste-
diğimiz gibi geçti. Rakibi bekledik, 
rakipte bizi bekledik. İkinci yarı bi-
zim için iyi geçmedi. Bireysel hata-
lardan iki gol yedik. Demek ki daha 
çok çalışmamız lazım” sözlerini 
kullandı. Yalçın ligin uzun mara-
ton olduğunu söyleyerek önlerinde 
çok maç olduğunu toplayabildikleri 
kadar puan toplamak istediklerini 
sözlerine ekledi.  
n SPOR SERVİSİ

Kış ortasında
 ‘bahar’ geldi!

Milli arada Aykut Kocaman’ı takımın başına getirerek stratejik bir hamle yapan Atiker Konyaspor 
hamlesinin karşılığını almaya devam ediyor. Evinde Alanyaspor’u ağırlayan Anadolu Kartalı rakibine 

posizyon vermediği maçı, Jahovic ve Jonsson’un golleri ile 2-0 kazanmayı başardı
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasın-

da temsilcimiz Atiker Konyaspor evinde 
Alanyaspor’u ağırladı. Zorlu maçta yine 
taktik şov yapan Anadolu Kartalı rakibini 
ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup 
etmeyi başardı. Goller Jahovic (P) ve 
Jonsson’dan gelirken yeşil beyazlılar ra-
kibine pozisyon dahi vermedi. Bu sonuçla 
Konyaspor puanını 21’e yükseltti ve maç 
fazlasıyla 6. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Jahovic’in ceza sahası 

içine indirdiği topla buluşan Milosevic’in 
sert vuruşunda top, defanstan kornere 
çıktı.

5. dakikada Taraore’nin sağ kanattan 
kullandığı serbest vuruşta, top direkten 
döndü. 

16. dakikada Nsakala’nın sol çapraz-
dan şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin 
yuvarlağı zorlukla kornere çeldi. 

31. dakikada Ömer Ali Şahiner’in 
pasında altıpas üzerinde topla buluşan 
Jahovic, kötü bir vuruşla topu auta gön-
derdi. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere 
sona erdi. 

İKİNCİ YARI
48. dakikada ceza sahası içerisinde 

Sackey’in müdahalesinde Jevtovic yerde 
kaldı. Hakem Halil Umut Meler oyunu 
devam ettirdi. Daha sonra VAR’a giden 
hakem Halil Umut Meler, penaltı nokta-
sını gösterdi. 

52. dakikada penaltı atışını kullanan 
Jahovic, topu filelere gönderdi: 1-0

67. dakikada konuk ekip farkı ikiye 
çıkardı. Orta sahada defanstan kaptığı 
topla hareketlenen Jonsson, kaleciyle 
karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün 
vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluş-
turdu: 2-0 

69. dakikada Junior Fernandes’in 
ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kale-

ci Serkan Kırıntılı iki hamlede topa sahip 
oldu. 

90+2. dakikada Fofana’nın sol ka-
nattan ceza sahası içerisine ortasında, 
Yatabare’nin bekletmeden vuruşunda top 
direği sıyırarak auta gitti. 

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 ka-
zandı

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasın-
da temsilcimiz Atiker Konyaspor evinde 
Alanyaspor’u ağırladı. Zorlu maçta yine 
taktik şov yapan Anadolu Kartalı rakibini 

ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup 
etmeyi başardı. Goller Jahovic (P) ve 
Jonsson’dan gelirken yeşil beyazlılar ra-
kibine pozisyon dahi vermedi. Bu sonuçla 
Konyaspor puanını 21’e yükseltti ve maç 
fazlasıyla 6. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Jahovic’in ceza sahası 

içine indirdiği topla buluşan Milosevic’in 
sert vuruşunda top, defanstan kornere 
çıktı.

5. dakikada Taraore’nin sağ kanattan 

kullandığı serbest vuruşta, top direkten 
döndü. 

16. dakikada Nsakala’nın sol çapraz-
dan şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin 
yuvarlağı zorlukla kornere çeldi. 

31. dakikada Ömer Ali Şahiner’in 
pasında altıpas üzerinde topla buluşan 
Jahovic, kötü bir vuruşla topu auta gön-
derdi. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere 
sona erdi. 
n AA

2-0
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