
Sahte polis aracı 
ile kaçak sigara 
sevkiyatı 
n HABERİ SAYFA 4’TE

36 metre 
derinlikten 
gelen lezzet
n HABERİ SAYFA 7’DE

Öğretmenlere 
endüstriyel 
eğitim sertifikası 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan için 
10 koyun kesti 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Tatilde yakalandılar!

Konya’da girdikleri fabrikadan çaldıkları 100 bin lira değerinde 
‘hamiline’ yazılı çeklerin bankalardan parasını alıp, bu parayı da 
Antalya’da tatil yapıp harcadıkları belirlenen şüpheliler, Antal-

ya’da yakalandılar. n SAYFA 6’DA

Sigara içerek bekledi!
Çumra’daki 
Toprak Mahsulleri 
Ofisi’nde sol kolunu 
hububatın silo 
dışına taşmasını 
engelleyen maki-
neye sıkıştıran işçi 
Salim Uysal, itfaiye 
ekipleri tarafından 
kurtarıldı. Uysal’ın 
bir elinde sigarayla 
birlikte kurtarılmayı 
beklemesi ise dikkat 
çekti. n SAYFA 6’DA

ŞEHRİMİZİ BİRLİKTE 
YÖNETİYORUZ

MEME KANSERİNE 
DİKKAT ÇEKTİLER 

HER ZAMANKİNDEN 
ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: 

Sağlıklı yaşam aracı ile stant açtılar 

Konya SMMO Başkanı Özselek: 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar 
Günü’nde muhtarları Konya protokolü ile buluş-
turdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Biz hep birlikteyiz, beraberiz ve şehrimizi de 
birlikte yönetiyoruz” dedi.

‘1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkın-
dalık Ayı’ nedeni ile Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü 
ekipleri şehrin çeşitli bölgelerinde sağlıklı yaşam 
aracı ile stant açarak vatandaşları meme kanseri 
konusunda bilinçlendirdiler.

Türkiye’ye 
yönelik ekonomik 
saldırıların Türkiye’yi 
yıldıramayacağına 
dikkat çeken 
Konya SMMMO 
Başkanı Seyit Faruk 
Özselek, “Bugünleri 
atlatmak için her 
zamankinden daha 
çok çalışmaya ve 
üretmeye ihtiyacımız 
var” dedi.

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 9’DA

n HABERİ SAYFA 9’DA

‘Bize gıpta ile 
bakıyorlar’

Eylül’de 4 bin 
58 konut satıldı 

Hobi Bahçeleri
kurayla verildi 

Geçim kaynağı 
kağıt ve hurda

14 bin tarihi 
eser yakalandı

Türklerde 
devlet 
denetimi 
gelene-
ğinin 840 
yılından 
bu yana 
devam et-
tiğini belirten Sayıştay Başkanı 
Seyit Ahmet Baş, “Kuruluşunun 
yeni aşamalarında olan devlet-
ler bize gıpta ile bakıyor” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürü 
Adnan Bedlek, 2018 yılı Eylül 
ayı Konut Satışı İstatistiklerin-
den “Konya ili konut satışları” 
konusunda bir basın bültenini 
paylaştı. Buna göre Konya’da 
2018 yılı Eylül ayında 4 bin 58 
konut satıldığı bildirildi. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

Karatay Belediyesince hizmete 
sunulan, Saraçoğlu mahallesin-
de 140  bin metrekarelik alanda 
431 parselden oluşan Hobi 
Bahçeleri’nde kura heyecanı 
yaşandı. Başkan Mehmet 
Hançerli, vatandaşların Hobi 
Bahçeleri ile stres attıklarını 
söyledi. n HABERİ SAYFA 10’DA

Konya’da kağıt ve hurda 
toplayarak geçimini sağlayan 
Mehmet Akar, kazandığı paray-
la hem eşine bakıyor hem de 
mahallenin kedilerini besliyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Aralarında Konya’nın da bulun-
duğu 12 ilde 41 adrese yapılan 
operasyon kapsamında 14 bin 
civarında tarihi eser ele geçirilir-
ken 30 kişi gözaltına alındı. Gö-
zaltına alınan isimler ise dikkat 
çekti. n HABERİ SAYFA 13’TE
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Hakk yolun elçileri!
10 Kur’an kursundan 

hafızlığını tamamlayan 
419 öğrenci hafızlık 

icazeti aldı. Programda 
kıyamete kadar yolumuzu 
aydınlatacak olan Kur’an-ı 
Kerim’i hıfzeden hafızların 

önemine vurgu yapıldı 

HAFIZLIK İCAZET 
MERASİMİ YAPILDI

Konya İl Müftülüğü organizasyonunda 
Meram, Karatay ve Selçuklu İlçe Müf-
tülüklerine bağlı Kur’an kurslarında 
hafızlığını tamamlan öğrencilere yöne-
lik “Hafızlık İcazet Merasimi” Mevlana 
Kültür Merkezi Sema Salonunda” yapıl-
dı. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, “Allah 
yolunda sabrederek emeklerinin karşı-
lığını alan hafızlarımıza huzurlarınız da 
teşekkür ediyorum” dedi.

MUAZZAM TABLOYA
ŞÜKRETMELİYİZ 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yük-
sek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş ise 
konuşmaların da hafızlığın önemine de-
ğinerek,  “Kur’an-ı Kerim-i kıyamete ka-
dar yolumuzu aydınlatmak üzere inzal 
buyuran Cenab-ı hakka sonsuz hamd-ü 
senalar olsun. Burada ki şu muazzam 
tabloyu görünce Cenab-ı Allah’a ne ka-
dar şükretsek azdır” ifadelerini kullandı.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Fiat’tan Ekim ayı kampanyası Kaporta bakımını unutmayın!
Konya’nın önde gelen araç bayi-
leri arasında yer alan Koyuncu 
Fiat Ekim ayında kampanyalar 
ile fark oluşturuyor. Kaliteli 
hizmet anlayışı, müşteri 
memnuniyeti odaklı yakla-
şım, cazip kredi kampan-
yaları, servis hizmeti ile 
öne çıkan Koyuncu Fiat, 
ayrıca ‘Enflasyonla 
Topyekün Mücadele’ 
kapsamında yüzde 20 
indirim sağlıyor.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Eski Sanayi’de bulunan 
iş yerinde araçların 

kaporta ve boya işlerini ya-
pan Faruk Kırkkuvalı, araç-

larda kış bakımının önemine 
dikkat çekerek, kış mevsimi 

girmeden araçların kaporta 
bakımlarının da yapılması 

gerektiğini söyledi. Kırkkuvalı, 
“Pasta cila yaptırırsanız, aracını-

zın kapı kızaklarını, kilitlerini ince 
yağ ile güzelce yağlarsanız aracınız 

kıştan etkilenmez” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Mısır’da 1 milyon tona yakın rekolte bekleniyor 

Çiftçinin gözdesi oldu 
Dünyada tarımsal faaliyetlere uygunluk açısından 
en önemli ovalardan biri konumundaki Konya 
Ovası’nda, ekonomik getirisinden dolayı buğdaya 
alternatif olarak ekilen mısır, bölge çiftçisinin 
gözdesi oldu. Türkiye’de yıllık mısır rekoltesi genel 
ortalamasının 5,5-6 milyon ton olduğunu aktaran 
KTB Başkanı Hüseyin Çevik, geçen yıl 6,8 milyon 
ton civarında üretim yapıldığını, bu yıl da mısır 
rekoltesinin 5,7 milyon ton civarında beklendiğini 
bildirdi. Ayrıca Çevik, Konya’da 1 milyon tona yakın 
rekolte beklediklerini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

KTB Başkanı Hüseyin Çevik
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Konya’nın önde gelen sıfır araç bayileri arasında yer alan 
Koyuncu Fiat Ekim ayında kampanyalar ile fark oluşturuyor 

30 bin TL’ye 12 ay 
sıfır faiz imkanı

Konya’nın önde gelen sıfır araç 
bayileri arasında yer alan Koyuncu 
Fiat Ekim ayında kampanyalar ile 
fark yaratıyor. Kaliteli hizmet anla-
yışı, müşteri memnuniyeti odaklı 
yaklaşım, cazip kredi kampanyaları, 
servis hizmeti ile öne çıkan Koyuncu 
Fiat Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın açıkladığı ‘Enflasyonla 
Topyekün Mücadele’ kapsamında 
yüzde 20 indirim sağlıyor. Fiat‘ın 
uygun kampanyalarına Ekim  ayında 
da devam ediyor
30 BİN TL’YE 12 AY SIFIR FAİZ İMKANI

Ekim ayına özel Fiat Egea’nın  
69 bin TL’den başladığını ifade eden 
Koyuncu Fiat Oto Satış Danışmanı 
Halil Çalık, “Ekim’e  özel Fiat Egea 
aracımızın modeli  69 bin TL’den 
başlıyor. Egea Hatchbackler de şu-
anda  ise 38 bin TL’ye varan indirim-
lerimiz var. Yine aynı şekilde hurda 
teşviki kampanyası ile , 8 bin TL’si 
ÖTV desteği ve geri kalanı Tofaş’ın 
müşterilerimize sağladığı bir indi-
rim. Şuanda elimizde bulunan fırsat 
araçlarında 30 bin TL’ye 12 ay sıfır 
faiz imkanımız var. Fiat 500, 500L 
ve 500X araçlarımızda ise özel indi-
rimler devam ediyor. Şuanda 40 bin 
TL gibi bir indirimle 500L ve 500X 
araçlarımızda paket paket, donanım 
donanım değişiyor. Araçlarımızda 
ortalama  30 bin TL ile 40 bin TL 
arasında özel indirimlerimiz var. 
Araç almak isteyen tüm müşterileri-
mizi Showroom’umuza  bekliyoruz” 

ifadelerini kullandı. Servis garanti-
si ile araçlara LPG taktıklarını ifade 
eden Çalık, “Koyuncu Fiat olarak 
Landirenzo marka LPG takıyoruz. 
5 yıl 100 bin kilometre de araçları-
mızın garantisi bozulmuyor. Ayrıca  
Fiat’ın yol arkadaşım uygulaması 
var. Bu uygulama ile müşterilerimiz  
aracılarını teknolojik olarak cep tele-
fonlarından  görebiliyor. Araçların ne 
kadar yakıt tükettiğini, arıza proble-
mi olduğunda telefona bildirim gel-
mesi, aracınızın nerede olduğuna 
bakabilmeniz, kapı ve kilit kontrol-
leri gibi özellikleri barındırıyor. Nor-
malde satış rakamı yüksek olmasına 
rağmen lansman rakamı olarak 690 
TL gibi bir fiyata müşterilerimiz fay-
dalanabiliyor. Geçtiğimiz aylarda fır-
sat araçlarımızda 30 bin TL 12 ayda 

8 bin TL faiz alıyordu. Bunu ortadan 
kaldırarak yüzde 15 ile yüzde 19 ara-
sında indirim yaptık. Güncel rakamı 
90 bin 900 TL idi. Hurda teşvik indi-
rimi ile beraber bu rakam 69 bin 900 
TL’ye indi” ifadelerini kullandı. 

TİCARİ ARAÇLARDA 
O FAİZ KAMPANYASI 

Fiat ticari araç modellerinde 
Ekim ayı itibariyle Yılsonu kampan-
yaların başladığına dikkat çeken Ko-
yuncu Fiat Ticari Satış Danışmanı 
Samet Karaman , “Ekim ayı itibariyle 
Doblo, Fiorino ve Pratico grubunda 
tüm araçlarda liste fiyatına göre 10 
bin TL genel indirim kampanyamız 
var.Şuan da 1.4 benzinli Fiorino’nun 
başlangıç rakamı showroomuz da 79 
bin 900 TL. 10 bin TL genel indirim 
yapıldıktan sonra fiyatımız 69 bin 

900 TL’ye geliyor. Müşterilerimiz 
bu fiyattan alım yaptığında 48 bin 
TL’ye 12 aya kadar sıfır faiz kullan-
dırabiliyoruz. Şuanda bankalardaki 
faiz oranlarının yüksek olduğunu 
göz önünde bulundurursak bu kam-
panyamız çok iddialı bir kampanya 
olduğunu ifade edebiliriz. Yine Fiat 
Doblo modellerinde ise liste fiyatının 
89 bin 900 TL’den başlıyor. 10 bin 
TL’lik indirimimizi burada da alabi-
liyoruz. Genel indirim yapıldıktan 
sonra rakamımız 79 bin 900 TL’ye 
geriliyor. 0 fazi seçeneğimiz bu araç 
içinde geçerli. Ducato model araç-
larımız ise 60 bin TL ‘ye 12 ay 0.99 
faiz oranı ile esnafımıza tam destek 
olmak için alıcılarını bekliyor “dedi. 
2017 yılına ait Ducatolar’da Koyun-
cu Fıat’ta uygun sıfır araçların bu-
lunduğuna dikkat çeken Karaman , 
Ducato 13 metreküp aracımızın liste 
fiyatı 144 bin 200 TL iken elimizde 
mevcut 13 metreküp Ducatomuzun 
satış fiyatı 99 bin 900 TL Fiyat ile alı-
cılarını bekliyor. Yine Ducato 2017 
model açık kasa gruplarında çok 
uygun fiyatlarımız ile müşterilerimiz 
ile buluşuyor. Yine Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı 
‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ 
kapsamında müşterilerimize indi-
rimler sunuyoruz. Ticari araç almayı 
düşünen tüm müşterilerimiz Ekim 
ayı içerisinde  tüm müşterilerimizi 
showroomumuza bekliyoruz “dedi
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya İl Müftülüğü organizas-
yonunda Meram, Karatay ve Selçuk-
lu İlçe Müftülüklerine bağlı Kur’an 
kurslarında hafızlığını tamamlan 
öğrencilere yönelik “Hafızlık İcazet 
Merasimi” Mevlana Kültür Merkezi 
Sema Salonunda” yapıldı. Progra-
ma, Konya Vali Yardımcısı Mehmet 
Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığı Din 
İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ek-
rem Keleş, Yaygın Din Eğitimi Dai-
re Başkanı Saliha Bilgiç, İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu, Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy, Diyanet 
Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi 
Müdürü Hüseyin Akıncı, Konya Di-
yanet Eğitim Merkezi Müdürü Kerim 
Şükrü Ünlü, Din İşleri Yüksek Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman, Te-
mel İslami İlimler Fakültesi Dekanı 
Seyit Bahcıvan, bazı protokol üyeleri, 
İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, 
Vaizler, Kur’an Kursu Öğreticileri, 
öğrenciler ve aileleri ile davetliler ka-

tıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile baş-
layan programın açılış konuşmasını 
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu yaptı.  
Konuşmalarında, Kur’an kurslarının 
inşasından eğitimine varana kadar 
maddi ve manevi destek veren hayır 
sahiplerinin yanı sıra, hafızların yetiş-
mesinde emeği geçen Kur’an kursu 
öğreticilerine de teşekkür eden Poça-

noğlu, “Hafızlarımızın annelerine, ba-
balarına ve velilerine huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Onlarda büyük 
gayretlerle ve fedakârlıklarla çocukla-
rını Allah yolunda, Allah için Kur’an-ı 
Kerim-i hıfz etmek üzere Kur’an 
kurslarımıza gönderdiler. Bu sebep-
le hafızlarımızın ailelerine teşekkür 
ederken bütün bu yükü çekerek Allah 
yolunda sabrederek emeklerinin kar-
şılığını alan hafızlarımıza huzurlarınız 
da teşekkür ediyorum” dedi. Diyanet 
İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Ku-
rulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş ise ko-
nuşmaların da hafızlığın önemine de-
ğinerek,  “Kur’an-ı Kerim-i kıyamete 
kadar yolumuzu aydınlatmak üzere 
inzal buyuran Cenab-ı hakka sonsuz 
hamd-ü senalar olsun. Kitabı Kerim-i 
hayatında bütün ayrıntılarıyla tatbik 
ederek yaşayan bir hayata dönüştü-
ren ve Kur’an-ı Kerim-in nasıl hayata 
geçirileceğini bize adım adım öğreten 
Resulü Ekrem S.A.S’e sonsuz salât ü 
selam olsun.  Burada ki şu muazzam 

tabloyu görünce Cenab-ı Allah’a ne 
kadar şükretsek azdır. Huzurlarınıza 
hafız kardeşlerimize göstermiş ol-
dukları fedakârlıktan dolayı teşekkür 

ederim” dedi. Keleş’in konuşmaları-
nın ardından Mehter Takımı eşliğin-
de hafızlar geçidi seremonisi yapıldı 
ve ardından hafızlara çeşitli hediyeler 

takdim edildi. Program kapsamında 
10 Kur’an kursundan 419 öğrenci 
hafızlık icazeti almış oldu. 
n SAMİ KAYALAR

Allah yolunda hizmet edecekler

Dr. Ekrem Keleş

Halil Çalık Samet Karaman
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Farklı ustaların yanında kaporta ve 
boya ustalığı, işletmecilik, insan ilişki-
leri ve benzeri konularda eğitim aldık-
tan sonra kardeşi ile birlikte kendi iş 
yerini açan ve 10 yılı aşkın bir süredir 
de kendi iş yerinde faaliyet gösteren 
Nisa Oto Kaporta ve Boya’nın Sahibi 
Faruk Kırkkuvalı mesleki serüvenleri-
ni anlattı. Faruk Kırkkuvalı, araç bakı-
mı ve kaporta aksamının önemini de 
dile getirdi. 

Faruk usta öncelikle seni tanıyabilir 
miyiz? Faruk Kırkkuvalı kimdir?
35 yaşındayım, 3 çocuk babası-

yım. Kardeşim Mustafa ile birlikte bu 
dükkanı açtık. Daha önce bir mobilya 
firmasında çalışıyorduk. 2001 krizin-
den sonra oradaki işimizden ayrıldık. 
Ne iş yapalım diye düşünürken sana-
yide kaportacılık yapmaya başladık. 
Yani kriz bir manada benim için fırsata 
dönüştü. Ustamın yanında 2-3 yıl ka-
dar çalıştıktan sonra başka bir ustanın 
yanına gittik. Birkaç farklı ustanın ya-
nında eğitim aldık diyebilirim. Usta-
mızın birinden sanatkarlığı, birinden 
işletmeciliği bir diğerinden de ince 
işçiliği, insanlarla nasıl iletişim kur-
mamız gerektiğini, müşteriyle nasıl 
muhatap olunacağını, piyasa değerini 
öğrendik. Allah razı olsun ustalarımız 
bizi yetiştirdiler. Askerden geldikten 
bir yıl sonra da kendi iş yerimizi açtık. 
Peki iş yeri açmaya nasıl karar verdiniz?

Şimdi sanayide genel itibariyle 
çıraklık, kalfalık ve ustalık serüveni 
yaklaşık 10 yıllık bir süreçte yaşanır ve 
biter. Belli bir süre sonra kendi iş yeri-
ni açma ve kendi müşterilerine hizmet 
etme isteği seni dürtmeye başlar. Biz 
de kardeşim Mustafa ile birlikte kendi-
mize ait bir iş yerimiz olsun istiyorduk. 
Ustalarımızdan da Allah razı olsun, 
bizi yetiştirdikleri gibi iş yeri açmak 
istediğimizi söylediğimizde de önü-
müzde durmadılar. Allah nasip etti ve 
burayı 2008-2009 yıllarında açtık. 10 
yıldır kardeşimle beraber burada hiz-
met veriyoruz. 

Faruk usta kaporta ve boya denince 
benim aklıma önce trafik kazası

 geliyor. Daha çok kışın mı 
işleriniz hareketleniyor?

Dükkanımızda araç kaporta ve bo-
yası üzerine hizmet veriyoruz. Genel-
de yazın daha çok kaza olur. Buranın 
düz ova olmasından dolayı insana gü-
ven geliyor. Hız ve kural ihlali kaçınıl-
maz bir şekilde kazayı getiriyor. Kışın 
ise genelde özel araçlara binilmiyor. 
Binen de çok dikkatli biniyor. Tedbirini 
alıyor, aracını kış şartlarına göre hazır-
lıyor. Araç sahipleri de kurallara riayet 
ediyor, daha dikkatli davranıyor. Buna 
bağlı olarak kaza oranları da azalıyor. 
Yazın daha çok kural ihlali yapıyoruz. 
Bu da kazaları beraberinde getiriyor. 

Daha çok ne tür kazalar 
neticesinde size geliniyor?

Bizim Konyalılar olarak maalesef 
öğrenemediğimiz bir kural var, o da 
kavşakta geçiş üstünlüğü kuralı. Kon-
ya’daki sürücülerin maalesef büyük 
bir çoğunluğu kavşakta geçiş üstün-
lüğünün kime ait olduğunu bilmiyor. 
Normalde döner kavşağa girenin yani 
kavşağın içinde olanın geçiş üstün-
lüğü vardır. Ama bizde düz yoldan 
gelen diyor ki yol hakkı benim, önce 

ben geçmeliyim. İşte hatayı burada 
yapıyoruz. Sonrasında tabi kaza ka-
çınılmaz oluyor. Şehir merkezindeki 
kazaların büyük bir bölümü bu şekil-
de meydana geliyor. Bize gelen kazalı 
araçların çoğunluğu da bu şekilde ka-
zaya karışmış olan araçlardır. 

Peki bir kaza olduktan sonraki süreç 
nasıl işliyor? Bir kaza yaptık diyelim

 ne yapmamız gerekiyor?
İlk başta önemli olan şey olay ye-

rinde fotoğrafı çekmek. Tabi bir ya-
ralanma durumu söz konusu değilse. 
Maddi hasarlı bir kazada bizim sürücü-
lerimizin yaptığı en büyük hata hemen 
kazaya karışan araçları yol kenarına 
çekip polis çağırmak. Polis, bir yara-
lanma ya da Allah muhafaza ölümle 
sonuçlanan kaza olmadığı sürece ra-
por tutmaz. Tabi kaza her an her yerde 
olabileceği için aracınızı yol kenarına 
çekseniz bile trafik güvenliğini tehdit 
eden bir durum oluşabiliyor. Trafik 
felç oluyor. Yapılması gereken şu, bir 
yaralı yoksa hemen plakaların da gö-
rüneceği şekilde araçların fotoğrafları-
nı çekmek. Daha sonra ellerinde kaza 
raporu da bulundurmaları gerekiyor. 
Kaza raporu tutanağında ne yapılması 
gerektiği tek tek yazar. Buna göre ra-
poru tutacaklar. Araçlarının ruhsatını, 
poliçesini ve ehliyetlerini fotoğraflayıp 
birbirilerine çekip gönderecekler ve 
servise gelecekler. Biz artık dosyalarını 
açıp işleme başlamış olacağız. 

Her marka ve modeldeki araçların 
kaporta tamiri ve boyasını

 yapıyor musunuz?
Modelli olduktan sonra her marka 

ve modeldeki araca bakıyoruz. Genel-
leme yaparak kaportacı, boyacı deyip 
geçiyoruz ama her ustanın ilgilendiği 
araç aynı olmuyor. Yani biz çoğunlukla 
modelli araçların kaporta ve boya işle-
riyle ilgileniyoruz. Eski model araçların 
kaporta ve boya işlerine bakan arka-
daşlarımız ayrı. 
Bir kazalı aracın markası ve modeli ne 
olursa olsun parçası bulunabiliyor mu?

Her marka ve modeldeki aracın 
kaporta aksamı bulunur. Biz genel-
de kaporta parçalarını değiştirmeden 
önce tamirine bakıyoruz. Tamir edile-
bilecekse değiştirmiyoruz. 

Kazalı bir aracın tamiri ne 
kadar zaman alır?

Kaza durumuna göre değişmekte-
dir. Hasar ne kadar çoksa kaporta ve 
boya için harcanan zaman da o kadar 
çok olacaktır. Yani bir araç 3 günde de 
çıkabilir. Bir ay sonra da çıkabilir. 
Son dönemde döviz kurlarında yaşanan 
dalgalanma sanayideki birçok sektörü 

etkilemiş. Sizi etkileyen bir 
durum oldu mu?

İşçilik anlamında bir yansıma ol-
madı. Emeğimizin karşılığını alıyoruz 
ama mümkün olan en makul şekliy-
le müşterimize fiyat veriyoruz. Ama 
parça bakımından herkeste olduğu 
gibi bizde de bir yansıması oldu. Saç 
ve metal fiyatları artınca, daha önce 
600 liraya almış olduğumuz parçayı 
900 liraya alır olduk. Müşteriyle karşı 
karşıya geldiğimiz durumlar da oldu. 
Müşteri diyor ki, daha önce fiyat ver-
diğinde bunu 600 lira demiştin. Şimdi 
niye 900 lira diyorsun? Ben de diyo-
rum ki, ilk fiyatı veren de parçacıydı, 
şimdiki fiyatı veren de parçacı. 

Peki malzeme temininde sıkıntı 

yaşıyor musunuz?
Şu ana kadar fiyat artışının dışında 

kaporta aksamlarıyla ilgili bir problem 
yaşamadık. Ama boya malzemelerin-
de zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bo-
yanın zaman zaman karaborsaya düş-
tüğü bile oldu. Boya malzemesi temin 
ettiğimiz firmalar, doların yükselme-
sinden dolayı yeni malzeme alamadık-
larını, ellerinde malzeme olmadığı için 
de dağıtım yapamadıklarını söylüyor-
lar. 90 liraya aldığımız bir teneke tiner, 
bugün 160 lira oldu. Macun 15 liradan 
45 liraya çıktı. Son üç ay içerisinde ya-
şanan artışlar bunlar. Tabi girdi mali-
yetleri artınca biz de bunu yansıtmak 
durumunda kalıyoruz. Kimse zararına 
dükkan çalıştırmaz.
Kaportacılık aslında kıymetli bir zanaat. 
İnce işçilik gerektiren bir şey. Bir aracı 

her şeyiyle yapıp bitirmek zor bir
 süreç değil mi?

Yani ustalık da detayda gizli zaten. 
Kazalı bir aracı tekrar eski haline ge-
tirmek zor bir süreç. Ustasını bulmak, 
zanaatkarına teslim etmek gerekir. 
Zanaatkarı bulamazsan o arabanın 
hayrını göre. Adam aracı yapmış ama 
yan yan gidiyor. Ucuz etin suyunun 
kara olacağı gibi ucuza yapılan işin de 
illa ki bir hatası olacaktır. Önemli olan 
insanın kendi ismini lekelemek iste-

memesidir. Bugün Nisa Oto Kaporta 
ve Boya olarak ben ismimi lekelemek 
istemem. Ama maalesef içimizde işini 
üstünkörü yapıp daha ucuz iş gücüyle 
çalışanlar da yok değil. Kazalı bir araç 
geldiğinde para kazanmak için namını 
bir kenara bırakıp hızlıca toparlayıver-
diğinde aslında kazanmamış aksine 
kaybetmiş oluyorsun. O müşteri sen-
den memnun değilse bir daha gelmez, 
ama memnun kalırsa etrafındakileri 
de sana getirir. Yani ustalığınla, iyi 
işçiliğinle kendini gösterir, müşterini 
de memnun edersen her bir müşteri 
sana en az on müşteri getirecektir. O 
nedenle kaliteden asla taviz vermeyiz. 

Siz kaç kişiyle hizmet veriyorsunuz?
Kaporta ve boya servisimizde top-

lam 13 kişi var. Birimlerimizde 5 usta-
mız, 4 kalfamız ve 4 de çırağımız var. 

Sanayide kime gitmişsek eleman 
sıkıntısından ve özellikle çırak bulmakta 

zorlandıklarından söz edildi. Siz bu 
sorunu yaşıyor musunuz?

Zaman zaman biz de aynı prob-
lemleri yaşıyoruz. Ama kadronuzu 
kurduktan ve sağlam bir ekip oluş-
turduktan sonra sizi çok etkilemiyor. 
Aslında bunun da temelinde eğitim 
var. Daha doğrusu eğitim sistemini 
yanlış anlamamızdan kaynaklanıyor. 
4+4=8 sene okudu diyelim bir öğ-
renci. Devlet diyor ki, şayet okuyacak-
sa bu çocuğu okutun. Ama okumaya 
niyeti yok, özel sektörde çalışmak ve 
para kazanmak istiyorsa bu çocuğu 
meslek sahibi yapın, okuluna da dışa-
rıdan devam etsin diyor.  Ama bizim 
velilerimiz devlet 12 yılı zorunlu kıldı 
diyor. Halbuki devlet açıktan eğitim 
imkanı vermiş. Git çalış, sadece sınav-
larına gir. 12 yıllık eğitimini tamamla 
demiş. En son yetişen şu an benim 
jenerasyonum. Bizden sonra yetişe-
cek usta şu an neredeyse yok. Herkes 
okuyacak diye bir kaide yok. Herkes 
okursa meslekleri icra edecek kimse 
kalmaz. Okuyan, oturduğu yerden, 
kısa yoldan nasıl para kazanacağını 
düşünüyor. Halbuki gelseler burada 

dört dörtlük yetişseler, usta olsalar 
gerçekten güzel para kazanırlar. Ken-
dimden örnek veriyim, 10 senedir 
dükkan çalıştırıyorum. Elhamdülillah 
dükkan da kendimin, ev de kendimin, 
arabam da var. Evimi de geçindire-
biliyorum. Zaten çalışmaktan, para 
kazanmaktan maksat nedir ki? Daha 
ne olsun. Ayrıca bir memur 10 sene 
çalışıp evini ve arabasını alamaz. Ama 
bugün sanat her yerde iş yapar, altın 
bir bileziktir. Şu an Konya’daki araç sa-
yısı 980 bin. Neredeyse Konya’da her 
iki kişiden birinin aracı var. Artık bir 
eve bir arabanın yetmediği de oluyor. 
Bunlar düşünüldüğünde bu mesleğin 
bir nihayetinin olmadığı alenen görü-
nüyor. 

Faruk usta, dükkanı ilk açtığınızda 
kendinize bir hedef belirlemiş miydiniz? 

Bu hedefinize ulaştınız mı?
İlk başta bu dükkanı 75 metrekare 

bir yer olarak açtık. Hedef olarak ni-
yetim hep 500 metrekare bir yer açıp 
çalıştırmaktı. Kardeşim Mustafa ile de 
omuz omuza vererek şükürler olsun ki 
bu hedefimize ulaştık. Şimdi yeni bir 
hedefimiz daha var. Yeni bir sanayi 
sitesi kuruluyor biliyorsunuz. Orada 
600 metrekarelik büyük bir dükkana 
yazıldık. Ola ki olmadı, 3-5 sene içeri-
sinde daha büyük bir yer açmayı dü-
şünüyorum. 

İçinde bulunduğumuz dönem kış 
hazırlıklarının yapıldığı bir dönem. 
Tabi araçları da kışa hazırlamak 

gerekiyor. Kış bakımı çerçevesinde 
size iş düşüyor mu?

Tabi, bilinçli şoförlerimiz, araç 
sahiplerimiz var. Kışa girmeden önce 
araçlarının genel bakımlarını yaptırı-
yorlar. Kış bakımında unutulan ya da 
bilinmeyen bazı gerçekler var. Biz, 
müşterilerimize genel olarak kışa gi-
rerken araçlarına pasta cila yaptırma-
larını tavsiye ediyoruz.  Çünkü yağ-
mur, kar, soğuk hava küf sebebidir. 
Pasta cila yaptırırsanız, aracınızın kapı 
kızaklarını, kilitlerini ince yağ ile güzel-
ce yağlarsanız ve ayarlatırsanız kışın o 
sert ve çetin şartlarından etkilenmez. 
Her yeri şıkır şıkır çalışır. Aracınızın 
iskeleti kaportasıdır. Aracınızın kapor-
tası ne kadar sağlamsa aracınız da o 
kadar sağlamdır. Bu anlamda kaporta 
bakımını aksatmamak, aracın daha 
uzun süre sağlam kalmasını sağlaya-
caktır. Küften, pastan aracı korumak 
için kaporta bakımlarını yaptırmak ge-
rekir. 300 lira kimseye dokunmaz. 
Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, 
vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Röportajımızın başında da belirtti-
ğimiz gibi kaza ve kadere iman ederiz. 
Ama tedbiri de elden bırakmamak ge-
rekir. Bir kaza yaşamak istemiyorsak 
genel trafik kurallarına harfi harfine 
uymamız gerekir. Çünkü bu kurallar 
kendiliğinden ortaya atılmış kurallar 
değildir. Uzun araştırmalar sonucu 
ortaya koyulmuşlardır. Kaza olmasın 
istiyorsak, özellikle kavşaklardaki ge-
çiş üstünlüğüne riayet etmemiz gere-
kir. Bugüne kadar açtığım dosyalarda 
genellikle kazaların hızdan, göbekler-
deki ihlallerden ve kavşaklardaki ih-
lallerden kaynaklandığını görüyorum. 
Lütfen trafik kurallarına uyalım. 
n METE ALİ MAVİŞ

Eski Sanayi’de bulunan iş yerinde araçların kaporta ve boya işlerini yapan Faruk Kırkkuvalı, araçlarda kış bakımının öne-
mine dikkat çekerek, kış mevsimi girmeden araçların kaporta bakımlarının da yapılması gerektiğini söyledi

Kaporta bakımını aksatmayın
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Ereğli’de devlet arazisinde evi olanlara tapu imkanı
Ereğli Belediyesi devlet ara-

zisi üzerine ev yapan işgalci ko-
numunda olan vatandaşlara ta-
pularını alma imkanı sunuyor. 

Ereğli Belediyesi, Hortu Ma-
hallesinde devlet arazisi üzerine 
ev yapanlara tapularını alma im-
kanı sunuyor. Bu kapsamda mal 
müdürlüğünden alınan araziler 
düşük fiyatlar ve taksit imkanıyla 
vatandaşlara devredilecek ve her 
yıl ecrimisil ödemek yerine malı-
nın sahibi olacak. Devlet arazisi 
üzerindeki evi olan vatandaşla-
rın tapularını alabilmeleri için 
satış protokolü imzalandı. 

Satış protokolü imzalarının 
ardından değerlendirmelerde 
bulunan Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, “Zamanında hazine 
arazisi üzerinde ev yapan ve dü-
zenini kuran vatandaşlarımızın 

mağduriyetini gidermek için mal 
müdürlüğümüzden devraldığı-
mız arazilerimizi işgalci konu-
munda bulunan hemşehrilerimi-
ze düşük fiyat ve taksitlendirme 
ile devredeceğiz. Bu sayede Hor-

tu Mahallemizde ikamet eden 
hemşehrilerimizin tapularına 
kavuşmalarını sağlayacağız. Bu 
noktada desteklerinden dolayı 
Milletvekilimiz Halil Etyemez’e 
teşekkür ediyorum. Tabiri caizse 

sorunları halının altına süpür-
mek yerine kalıcı çözümler üret-
me noktasında önemli çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Vatandaşla-
rımızın mağduriyetini gidermek 
ve çarpık yapılaşmayı ortadan 

kaldırmak bizim en önemli gö-
revlerimizdendir. Bu anlamda 
hemşehrilerimizin de desteği 
ile yürüttüğümüz çalışmalarda 
her zaman çözüm odaklı olmayı 
prensip ediniyoruz. Vatandaş-

larımızın olumlu dönüşleri ve 
destekleri en büyük gücümüz. 
Bundan sonraki süreçte de kalıcı 
çözümler üretmeye devam ede-
ceğiz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Aksaray’da, çakar lamba ile 
polis aracı görünümü verdikleri 
minibüsle kaçak sigara sevk et-
mek isteyen polis memuru ve ya-
nındaki kişi tutuklandı. İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organi-
ze Suçlarla Mücadele Şubesi ekip-
leri, bir polis memurunun sahte 
polis aracıyla sigara kaçakçılığı 

yapacağı bilgisi üzerine, plakası 
önceden belirlenen aracı takibe 
aldı.

Aksaray-Adana kara yolunda 
bir süre takip edilen 06 AEG 446 
plakalı minibüs, polis ekipleri ta-
rafından uygulama noktasında 
durduruldu. Çakar lamba takılı 
aracın kapılarında da mühür ol-

duğu belirlendi. Araçta yapılan 
aramada, 8 bin 360 paket güm-
rük kaçağı sigara ele geçirildi. 
Ayrıca araçtan 3 sahte plaka, 
Hakkari Emniyet Müdürü adı ile 
düzenlenmiş 4 adet sahte imzalı 
ve mühürlü belge, 1 ruhsatsız ta-
banca ve bu tabancaya ait sahte 
taşıma ruhsatı çıktı. Minibüs sü-

rücüsü Fatih D. ile Murat K. gö-
zaltına alındı. Yapılan araştırma-
da, Murat K’nin, Ankara Emniyet 
Müdürlüğü Koruma Şubesinde 
görevli olduğu tespit edildi. Em-
niyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen zanlılar, çıka-
rıldıkları nöbetçi sulh ceza hakim-
liğince tutuklandı.  n AA

Hadim’e yatırımlar hız
kesmeden devam edecek

Karapınar’a yeni ve modern
hayvan pazarı yapılacak

Hadim Belediye Başkanı Ah-
met Hadimioğlu, mahallelerde 
yapımı devam eden çalışmaları ye-
rinde inceledi. Hadimioğlu ve be-
raberindeki heyet, Taşpınar, Eğis-
te, Gerez ve Fakılar mahallelerinde 
yapımı devam eden çalışmaları 
inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından ga-
zetecilere açıklamalarda bulunan 
Hadimioğlu, ilçedeki yatırımların 
hız kesmeden devam ettiğini söy-
ledi. Çevre düzenlemelerine önem 
verdiklerini belirten Hadimioğlu, 

“Günün her saati vatandaşlarımız-
la birlikteyiz. İstek ve şikayetleri ile 
bire bir ilgileniyoruz. Vatandaşla-
rımızdan gelen talepler genellikle 
yol ve çevre düzenlemesi yönünde 
oluyor. Büyükşehir Belediyemizin 
de desteğiyle 32 mahallede kilitli 
parke taşı çalışması yaptık ve yap-
maya devam ediyoruz. Yaklaşan 
kış mevsimi dolayısıyla yeni istinat 
duvarlarının inşasına hız verdik. 
Kapsamlı çevre düzenlemeleri ile 
mahallelerimizin çehresi değişti.” 
dedi.  n AA

Karapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka, hayvan pazarında 
bulunan tüccarlar ve üreticilerle 
görüştü. Belediye Başkanı Meh-
met Yaka, KOP ile Belediyenin or-
tak yapacağı kapalı hayvan pazarı 
projesini hayata geçirmek için ça-
lışmalara başladı.

Karyem arkasına, 35 bin met-
rekarelik alanda yapılacak kapalı 
hayvan pazarında idari bina, sosyal 
tesis, hayvan satış padokları, giriş 
çıkışlarda dezenfeksiyon havuzu 
ve tahsildar, güvenlik ve veteriner 
odası bulunduğu kaydedildi.  Hay-
van ticaretiyle uğraşan tüccarları 

hayvan pazarında ziyaret eden Be-
lediye Başkanı Yaka, hayata geçiri-
lecek proje için tüccarların fikir ve 
görüşlerini aldıklarını kaydetti.

Yaka, “Amacımız tüccarlarımı-
zın projeden memnun olmasıdır. 
Bunun için onlarla görüşüyoruz. 
Fikir ve görüşlerini alıyoruz. Kısa 
sürede başlatacağımız projeyi ta-
mamen onların istekleri doğrultu-
sunda tüm ihtiyaçlarını karşılaya-
cak şekilde yapacağız. Hayvancılık 
şehri ilçemize modern bir kapalı 
hayvan pazarı hizmete sunacağız. 
Halkımıza hayırlı olsun.” ifadeleri-
ni kullandı.  n AA

Konya’da kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağlayan Mehmet Akar, ka-
zandığı parayla hem eşine bakıyor hem de mahallenin kedilerini besliyor

Kartondan kazanıyor,
kazandığıyla besliyor

Meram ilçesi Batı Hadimi Ma-
hallesi’ndeki kerpiç bir evde, eşi 
Ümmü Akar (55) ile birlikte ya-
şayan Mehmet Akar (58), uzun 
yıllardır geçimini kağıt ve hurda 
toplayarak sağlıyor. Her sabah üç 
tekerlekli motosikletiyle eşi tara-
fından uğurlanan Akar, topladığı 
hurdaları satarak evine ekmek 
götürüyor. Elde ettiği gelirle evi-
nin ihtiyaçlarını karşılayan Akar, 
parasının bir bölümünü ise ma-
hallenin kedileri için harcıyor. 
Akar’ın mahalleye geldiğini gören 
kediler, hemen evin avlusunda 
toplanıyor, karınları doyduktan 
sonra da bir süre Mehmet Akar-
la vakit geçiriyor. Mehmet Akar, 
eşiyle birlikte mutlu bir hayat sür-
düklerini, çocuklarının olmadığını 
söyledi.

Kağıt ve hurda toplayarak 
geçimlerini sağladığını belirten 
Akar, “Günlük kazancım 10 ya da 
20 lira. Kazandığımla hem kendi 
karnımızı doyuruyoruz hem de 

Allah rızası için kedilere bakıyo-
rum. Geçen yıl 30’a yakın kedi 
vardı. Bu yıl sayıları 17’ye kadar 

düştü. Sabah ben işe çıkarken 
pek ortalıkta görünmezler. Dö-
nüşümde motosikletin sesini du-

yunca hepsi peşimden gelir, evin 
avlusunda toplanır. Ben de bazen 
market, bazen kasaplardan aldı-
ğım sakatatlarla onları beslerim.” 
diye konuştu.

KEDİLER ONU ÇOK SEVİYOR
Akar, çevresinde hayvanlara 

kötü davranılmasına kesinlik-
le izin vermediğini, medyada bu 
konuda olumsuz haberleri gördü-
ğünde çok üzüldüğünü aktaran 
Akar, “Sonuçta onlar da Allah’ın 
yarattığı varlıklar. Allah korkusu 
olan biri, can taşıyan bir hayvana 
zarar veremez. Onlara hep sev-
giyle yaklaşır. Beslediğim kedi-
lerin yaşadığı mutluluk, eşim ve 
benim de mutluluğum.” ifadele-
rini kullandı.  

Kedi sevgisinin küçük yaşlar-
dan beri devam ettiğini aktaran 
Akar, bazen komşuları tarafından 
eleştirilse de ölene kadar bu hay-
vanları beslemeyi sürdüreceğini 
dile getirdi.
n AA

Sahte polis aracı ile kaçak sigara sevkiyatı
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MMO Konya Şubesinden ‘mesleğe hoş geldin’ etkinliği
Makine Mühendisleri Odası 

(MMO) Konya Şubesi tarafından 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Makine Mühendisliği Bölüm 
öğrencilerine yönelik “mesleğe hoş 
geldin” etkinliği düzenlendi. 

NEÜ Mühendislik ve Mimar-
lık Fakültesi Makina Mühendisliği 
Bölümü ile MMO Konya Şubesi 
işbirliği ile Necmettin Erbakan Üni-
versitesinde “Mesleğe hoş geldin” 
etkinliği gerçekleştirildi. NEÜ Ma-
kina Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Hüseyin Kurt ve öğretim 
görevlileri, şube yönetim kurulu 
üyeleri ve birçok öğrencinin katı-
lımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, 
makina mühendisliği bölümünde 
eğitim öğretim hayatına yeni baş-
layan öğrencilere makina mühen-
disliği mesleğinin tanıtımı ve oda 
hizmetleriyle ilgili bilgilendirmeler 
yapıldı. Organizasyonda öğrenci-

lere; mühendislik eğitimi, makina 
mühendislerinin iş olanakları, mes-
leki bilgi gelişiminin önemi, odanın 
faaliyet alanları gibi birçok konuda 
bilgiler verildi. 

MMO Konya Şube Başkanı Aziz 
Hakan Altun programda yaptığı ko-
nuşmada, “Öğrenciliğiniz boyunca 
Makina Mühendisleri Odası olarak 
sizlerin hep yanınızda olacağız. Staj 
yerlerinizin bulunmasında, mezu-
niyet etkinliklerinin desteklenme-
sinde, çeşitli sosyal ve teknik et-
kinliklerin düzenlenmesinde, bilgi 
kaynaklarının elde edilmesinde, 
sanayi ile ilişki kurulmasında ve 
birçok faaliyetin gerçekleştirilme-
sinde oda olarak sizlere hep destek 
olmaya çalışacağız. Öğrenci üyelik 
faaliyetlerini hep beraber gerçekleş-
tireceğiz. Şimdiye kadar olduğu gibi 
şimdiden sonrada hep yanınızda ol-
maya devam edeceğiz. Şunu bilme-

nizi isterim ki seçkin bir üniversite-
nin seçkin bir bölümüne geldiniz. 
Değerli öğretim görevlilerimizden 
alacağınız bilgilerle bu mesleği en 
güzel bir şekilde icra edecek sevi-
yeye geleceksiniz. Bu süreç içeri-
sinde kendinizi mesleki olarak ge-
liştirecek girişim ve çalışmalarda 
bulunmanız gerekmektedir. Bu 
çalışmalarınızda sizleri yönlendire-
cek, çeşitli imkanlar sağlayacak ve 
her şeyden önemlisi sizlerin talep 
edeceği etkinlikleri gerçekleştirecek 
olan Makina Mühendisleri Odasıdır. 
Öğrencilik yaşantınızda ve mezun 
olduktan sonra odamızın her zaman 
yanınızda olacağını, her konuda siz-
lerin yardımcısı ve destekçisi olaca-
ğını belirterek saygılar sunar katılı-
mınızdan dolayı teşekkür ederim” 
dedi. Mesleğe hoş geldin etkinliği, 
slayt gösterileri ile tamamlandı.
n HABER MERKEZİ

Kulu’da trafik güvenliği
uygulaması yapıldı

Başkan Özgüvenden Dünya
Gazeteciler Günü mesajı

Kulu’da Emniyet Genel Mü-
dürlüğü tarafından trafik kazalarını 
önleme kapsamında trafik güven-
liği uygulaması yapıldı. Edinilen 
bilgiye göre, Emniyet Genel Mü-
dürlüğü tarafından trafik kazalarını 
önleme kapsamında Türkiye gene-
linde olduğu gibi Kulu ilçesinde de 
trafik güvenliği uygulaması ger-
çekleştirildi. İlçe Emniyet Müdür 
Vekili İsmail Orhan ve 11 perso-
nelin katılımıyla Ankara-Konya yol 
güzergahı Kulu girişinde araçlar 

durduruldu. Uygulamalarda, em-
niyet kemeri, cep telefonu, şerit 
değiştirme, makas atma, tehlikeli 
araç kullanma konusunda dene-
timler yapılırken, şüpheli görülen 
araçlar, araç sürücüleri ile araçta 
yolculuk yapan şahıslarda ince-
lendi. Uygulamaların günün çeşitli 
saatlerinde devam edeceği, yasal 
durumlar dışında olan her türlü 
olumsuzluklara karşı gerekli işlem-
lerin yapılacağı kaydedildi.
n İHA

Türkiye’nin en önemli tahıl üretim merkezi Konya Ovası’nda, buğdaya alternatif olarak 
ekilen mısır, her geçen yıl artan ekim alanı ve yüksek rekoltesi ile çiftçinin gözdesi oldu

Ovada çiftçinin
gözdesi mısır oldu

Dünyada tarımsal faaliyetlere 
uygunluk açısından en önemli ova-
lardan biri konumundaki Konya Ova-
sı’nda, ekonomik getirisinden dolayı 
buğdaya alternatif olarak ekilen mı-
sır, bölge çiftçisinin gözdesi oldu

Ulusal Hububat Konseyi’nin ra-
poruna göre, son yıllarda hayvansal 
besin ağırlıklı beslenme ve biyoeta-
nolün de içerisinde bulunduğu en-
düstriyel ihtiyaç dolayısıyla, tüketimi 
giderek arttığı için mısırın gelecekte 
daha çok önem kazanacağı öngörü-
lüyor.

Konyalı çiftçilerin ekimini her 
geçen yıl arttırdığı mısır, ülkenin ih-
tiyacını önemli oranda karşılayarak, 
ithalatın da önüne geçilmesine katkı 
sağlıyor. Konya Ticaret Borsası (KTB) 
Başkanı Hüseyin Çevik, Konya ve 
çevresinde mısır hasadının iklimsel 
şartlardan dolayı 20 gün erken baş-
ladığını söyledi.

Mısır hasadının başlamasından 
itibaren borsada mısır alım ve satışı-
nın yapıldığını belirten Çevik, “Çift-
çilerle görüşmelerimizde bu seneki 
rekoltenin geçen seneye göre daha 
fazla olduğunu gözlemliyoruz. Kon-
ya’da mısır ekim alanlarında artış 
olduğu için ortalama 1 milyon tona 
yakın rekolte bekliyoruz. Karaman ve 

Aksaray’ı da dahil edince 1,4 milyon 
ton civarında rekolte bekleniyor.” 
diye konuştu.

“ÜLKEMİZDE DE MISIR 
EKİMİ ARTIYOR”

Çevik, borsa satış salonundaki 
fiyatların geçen yıla oranla yüzde 25 
civarında arttığını, bunun da çiftçinin 
yüzünü güldürdüğünü ifade etti. Bu 
seneki maliyet hesaplamasında güb-
re ve enerji giderinin önemli bir yer 
tuttuğunu vurgulayan Çevik, sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki 
yılın harcamaları çiftimiz açısından 
daha yüksek olabilir. Bu sebeple 

önlem almalarını tavsiye ediyoruz. 
Dünya genelinde 1 milyar tona ya-
kın mısır üretimi var. Mısır üretimi-
nin yüzde 70-80 civarı, hayvan yemi 
ham maddesinde kullanılıyor. Bunun 
yanında insanlar da enerji ve prote-
ininin yüzde 11’ini mısırdan alıyor. 
Bunun için ülkemizde de mısır ekimi 
artıyor.”

Türkiye’de yıllık mısır rekoltesi 
genel ortalamasının 5,5-6 milyon ton 
olduğunu aktaran Çevik, geçen yıl 
6,8 milyon ton civarında üretim ya-
pıldığını, bu yıl da mısır rekoltesinin 
5,7 milyon ton civarında beklendiğini 

bildirdi.
ALIM FİYATI 950 LİRA 
OLARAK BELİRLENDİ

Çevik, Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu’da pamuğa verilen destekten 
dolayı mısır ekiminde düşüş yaşan-
dığına işaret ederek, şunları kaydetti: 
“Konya çevresinde üretilen mısırın 
kalitesi, Türkiye genelindeki üreti-
me katkı sağlıyor. 2001 yılından bu 
yana baktığımız zaman 3,5-4 kat 
fazla üretimimiz var. Bu, kırsaldaki 
üreticimizin gelirinin artması demek. 
Toplumun gelir düzeyi arttığından 
proteinle beslenme fazlalaştığı için 
mısır üretimine ihtiyaç giderek artı-
yor. Aynı zamanda Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından mısır alım fiyatı 
2018 Ekim ayından itibaren 950 lira 
olarak belirlendi. Ortalama 50-55 lira 
destek alınacağını düşünürsek, üre-
ticimizin eline ton başına 1005 lira 
geçecek. Lisanslı depolara ürün tes-
lim edilmesi halinde yüzde 2 stopaj, 
yüzde 2 SGK primi muafiyeti, ton 
başına 25 lira nakliye, araç başına 25 
lira analiz desteğiyle depo kira ücreti 
desteğinin yanında, ürün bedelinin 
yüzde 75’ine kadar yüzde sıfır faizli 9 
ay vadeli kredi kullanma imkanıyla, 
peşin ödeme gibi avantajlar da mev-
cut.”  n AA Ereğli Belediye Başkanı Özkan 

Özgüven 21 Ekim Dünya Gaze-
teciler Günü vesilesiyle bir mesaj 
yayımladı. Doğru, dürüst ve ilkeli 
gazeteciliğin önemine vurgu ya-
pan Başkan Özgüven: “Vatandaş-
larımın haber alma ve bilgi edinme 
ihtiyacını karşılamak adına özverili 
bir şekilde çalışan gazetecilerimiz 
kıymetli bir görevi ifa ediyorlar. 
Gazetecilikte en önemli olgu ta-
rafsız olmak ve doğru bilgiye ula-
şarak okurlarına aktarmaktır. Zor 
şartlara rağmen bazı durumlarda 
can güvenliklerini riske atarak gö-
revlerini yerine getirmeyi amaç-
layan gazetecilerin doğru, tarafsız 
ve sağlıklı bilgilendirme çabaları 
takdire şayandır. Eleştiri hayatı-
mızın her alanında olan ve olması 

gereken bir durumdur. Haber ver-
menin yanında eleştirel yaklaşım-
da da bulunan gazetecilerimiz için 
önemli olanın yapıcı eleştiriler ge-
tirmeleri gerektiği inancındayım. 
Bizler her türlü eleştiriye açığız. 
Ancak birlik ve beraberliğimizin 
pekiştirilmesinde öncülük eden 
gazetecilerimizin mesnetsiz iddia 
ve yıkıcı eleştiriler yaptığında top-
lumumuzu olumsuz etkileyeceği 
unutulmamalıdır. Böyle önemli bir 
görev yapan medya mensupları-
mızın daha fazla dikkatli olmaları 
elzemdir. Bu duygu ve düşünceler-
le tüm gazetecilerimizin 21 Ekim 
Dünya Gazeteciler Günü’nü tebrik 
eder, zorlu görevlerinde başarılar 
dilerim” dedi.
n HABER MERKEZİ



Çumra’daki Toprak Mahsulle-
ri Ofisi’nde sol kolunu hububatın 
silo dışına taşmasını engelleyen 
makineye sıkıştıran işçi Salim Uy-
sal, itfaiye ekipleri tarafından kur-
tarıldı. Uysal’ın bir elinde sigaray-
la birlikte kurtarılmayı beklemesi 
ise dikkat çekti. Olay, ilçeye bağlı 
Arıkören Mahallesi’nde bulunan 
Toprak Mahsulleri Ofisi’nde mey-
dana geldi. Ofiste işçi olarak çalı-
şan Salim Uysal, bir anlık dalgın-
lıkla kolunu hububatın silo dışına 

taşmasına engel olan makineye 
sıkıştırdı. Durumu fark eden arka-
daşları itfaiye ve sağlık ekiplerine 
haber verdi. Olay yerine gelen it-
faiye ekipleri Salim Uysal’ı kurtar-
mak için çalışma başlattı. Uysal’ın 
bu sırada bir elinde sigarayla bek-
lemesi dikkat çekti. Salim Uysal, 
itfaiye tarafından kısa süre sonra 
kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan 
Uysal’ın sağlık durumunun iyi ol-
duğu belirtildi.
n DHA
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Direksiyon başında kalp krizi 
geçiren sürücü hayatını kaybetti 

Boşanma davası çıkışı eşi, çocukları 
ve kayınvalidesine taşla saldırdı 

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 
direksiyon başında kalp krizi ge-
çirerek kaza yapan sürücü tedavi 
gördüğü hastanede hayatını kay-
betti. 

Kaza, 16 Ekim tarihinde Müf-
tü Mahallesi’nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Ali Özenli 
(63) idaresindeki 35 HF 122 pla-
kalı hafif ticari araç, sürücünün 
kalp krizi geçirmesi sonucu kont-
rolden çıktı. Bir akaryakıt istasyo-
nun refüjüne çıkan araç, levhalara 
çarpıktan sonra durabildi. Kazada 
hafif yaralanan eşiyle birlikte Bey-
şehir Devlet Hastanesine kaldırı-
lan Ali Özenli, yapılan kalp masajı 
ile hayata döndürüldükten sonra 
Konya’da özel bir hastaneye sevk 
edildi. 3 gündür yaşam mücade-
lesi veren Ali Özenli, yapılan tüm 
müdahaleye rağmen kurtarıla-

mayarak hayatını kaybetti. Özen-
li’nin doğum yeri olan Beyşehir’e 
bağlı Doğanbey Mahallesinde 
defnedileceği öğrenildi. Direksi-
yon başında kalp krizi geçirdikten 

sonra aracıyla kontrolden çıkan 
Ali Özenli’nin yaşadığı kaza anı 
akaryakıt istasyonunun güvenlik 
kamerası tarafından görüntülen-
mişti.  n İHA

Karaman’da şiddetli geçim-
sizlik nedeniyle eşinin açtığı bo-
şanma davasına gelen İsmail Y., 
duruşma çıkışı, eşi ve 2 çocuğu ile 
kayınvalidesine taşla saldırarak 
yaraladı. Olay, saat 12.00 sırala-
rında Sakabaşı Mahallesi Adliye 
Sarayı yakınında meydana geldi. 
İsmail Y. (38), şiddetli geçimsizlik 
nedeniyle eşi Hatice Y. (37), tara-
fından açılan boşanma davasının 
duruşması için adliyeye geldi. Eşi 
ve çocuklarının adliye geldiği, 
kayınpederinin kullandığı oto-
mobili otoparkta gören İsmail Y., 
iddiaya göre aracın LPG tankına 
giden kablolarını kesti. Ardından 
duruşmaya katıldı. Duruşma çı-
kışında eşi Hatice Y., oğlu Emre 
Y.(17), kızı Kadriye Y.(15) ve ka-
yınvalidesi Zeliha A. (65) otomo-
bile binip  evlerine dönmek üzere 

yola çıktı. Ancak kayınpederinin 
kullandığı otomobil yaklaşık 100 
metre ileride durdu. Bunu fırsat 
bilen İsmail Y., taşla eşi, çocukları 
ve kayınvalidesine saldırdı. Saldı-
rıda eşi, çocukları ve kayınvalidesi 
vücutlarını çeşitli yerlerinden ya-

ralandı. Arbede sırasında İsmail 
Y. de hafif şekilde yaralandı. Ya-
ralılar, ambulanslarla kentteki çe-
şitli hastanelere kaldırıldı. Duruş-
manın ise ifadelerin ardından ileri 
bir tarihe ertelendiği öğrenildi.
n DHA

Konya’da girdikleri fabrikadan çaldıkları 100 bin lira değerinde ‘hamiline’ yazılı çeklerin 
bankalardan parasını alıp, Antalya’da tatil yapan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Çaldıkları çeklerle
tatil yapmışlar!

Karaman’da kontrolden çıkan 
otomobilin ağaca çarpıp, mısır tar-
lasına yuvarlanması sonucu sürü-
cü Meryem Göktaş (36) yaralandı. 
Kaza, saat 18.30 sıralarında Bahçe-
lievler Mahallesi 2’nci Organize Sa-
nayi bölgesi yolunda meydana gel-
di. İddiaya göre tekstil fabrikasında 
işçi olarak çalışan Meryem Göktaş, 
otomobiliyle evine giderken direk-
siyon hakimiyetini kaybedip yol ke-
narındaki ağaca çarptı. Hızını ala-
mayan otomobil daha sonra mısır 
tarlasına yuvarlandı. Çevredekile-
rin ihbarı üzerine olay yerine polis, 
itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Hurdaya dönen araçta sıkışan Gök-
taş, sağlık ekipleri ve vatandaşlar 
tarafından kurtarıldı. Ambulansla 
hastaneye kaldırılan Göktaş’ın sağ-
lık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Soruşturma sürüyor.
n DHA

Konya Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri, 7 Ekim 
günü merkez Karatay ilçesi Fevzi 
Çakmak Mahallesi’ndeki otomo-
tiv parçaları üreten bir fabrikada 
meydana gelen çek, senet, pos ci-
hazı ve para hırsızlığıyla ilgili çalış-
ma başlattı.
FABRİKADA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMIŞ 

Polis, sanayi sitesinin ve fabri-
kanın güvenlik kamera görüntü-
lerini incelediğinde, şüphelilerin 
kiralık bir araçla fabrikaya geldi-
ğini ve şüphelilerden Muhammet 
Talha Alkan’ın (19), daha önce 
hırsızlığın gerçekleştiği fabrikada 
işçi olarak çalıştığını tespit etti. 
Alkan’ın işten çıkartıldığı ve ailesi 
tarafından da hakkında kayıp baş-
vurusu yapıldığı belirlendi. Diğer 
şüpheliler Selçuk Uysal’ın (22) hır-
sızlık suçundan, Bekir Doğaner’in 
(25) çeşitli suçlardan 7 kaydı, ve 
Bahattin Tartan’ın da (23) yine 
3 kaydı bulunduğu tespit edil-
di. Kimlikleri belirlenen şüphelileri 

yakalamak için çalışma başlatan 
polis, şüphelilerin merkez Meram 
ilçesi Hatip Mahallesi’nde bir ara-
zide olduklarını belirledi. Bölgeye 
giden polis, kovalamaca sonucu 
şüphelileri yakalayarak gözaltına 
aldı.

ANTALYA’DA TATİL YAPMIŞLAR
Sorgulanmak üzere Hırsızlık 

Büro Amirliği’ne götürülen şüphe-
lilerin, fabrikadan çaldıkları çekleri  
bankalara  götürüp, parasını aldık-
larını ve bu parayı da Antalya’da 
tatil yapıp harcadıkları belirlen-

di. Sorgularında hırsızlık olayını 
gerçekleştirdiklerini itiraf eden 
şüpheliler polisteki sorgunun ar-
dından adliyeye sevk edildi. 4 şüp-
heli de çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklandı.     
n DHA

Makineye kolu sıkıştı,
elinden sigarayı bırakmadı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Beyşehir Belediyesi tarafından 
Vuslat Park içerisindeki bir parka 
kitap ve oyuncak kumbarası konul-
du. Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
yaptığı açıklamada, Vuslat Parkı’nda 
ilçe halkının hizmetine sunulan yeni 
konsept oyun gruplarının yer aldığı 
parkta sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında yeni bir çalışma başlat-
tıklarını söyledi. Bu çalışma ile parka 
kitap ve oyuncak kumbarası yerleş-
tirildiğini belirten Özaltun, okunmuş 
kitaplar, kullanılmış veya ihtiyaç 
fazlası oyuncakları değerlendirmek, 
ihtiyaç sahibi öğrenci ve çocuklara 
toplanan bu kitap ve oyuncakları 
dağıtmak suretiyle toplumda yar-
dımlaşma ve dayanışma duygusunu 
pekiştirmek istediklerini belirtti. 

Özaltun, “Bu kumbaraya bıra-
kılacak kitap ve oyuncaklar beledi-
yemiz tarafından toplanıp ihtiyaç 

sahiplerine verilecek. Projenin pay-
laşma kültürünü yaygınlaştırmak 

gibi önemli bir amacı söz konusu. 
Hemşehrilerimizin kullanmadı-
ğı kitap ve oyuncakları inşallah bu 
kumbarada toplayacağız. Bunları 
tasnif ederek kullanıma uygun olan 
toplanan oyuncak ve kitapları maddi 
durumu iyi olmayan, imkanları sı-
nırlı ailelerimizin çocuklarına ulaştı-
racağız. Böylece toplumda paylaşma 
kültürünü daha da yaygınlaştırmış 
olacağız. Herkesin evindeki okuma-
dığı kitabı ve kullanmadığı oyuncak-
ları getirerek bu projeye katkı ver-
mesini arzu ediyoruz. Bu projemizin 
ilk adımı olan kumbaranın bağış yö-
nünden yeterli ilgiyi görmesi halin-
de, yeni kumbaraları ilçemizin farklı 
noktalarına da yerleştirmeyi hedefli-
yoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ekmeklerini mangal 
kömüründen çıkarıyorlar

Çocukla çocuk olup, 
Ilgın’da buluştular

Seydişehir Kaymakamı Aydın 
Erdoğan, mangal kömürü yapan 
aileleri ziyaret etti. Kaymakam 
Aydın Erdoğan, Çavuş Mahallesi 
yaylasında zor şartlarda kömür 
yapan aileleri ziyaretinde, ekmek 
parası için Seydişehir’e gelerek 
ilçe ekonomisine katkı sağlayan 
ailelerin Seydişehir’in dağlarında 
zor şartlarda yaşam mücadelesi 
vererek, zor bir iş yaptıklarını söy-
ledi. “Buradaki ailelerin yardıma 
ihtiyaçları olduğunda ekiplerimizi 

görevlendiriyoruz.” diyen Erdo-
ğan, “Bugün de kendilerini ziya-
ret ederek, sohbet ettik, hem de 
çalışmaları ile ilgili bilgiler alarak 
isteklerini dinledik. Ailelerin ço-
cuklarının taşımalı eğitim kapsa-
mında servisle okula gitmelerini 
sağlayarak eğitimlerine devam 
etmelerini sağlıyoruz.” dedi. Ziya-
rette, Kaymakam Erdoğan’a İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar 
eşlik etti.
n AA

Karaman’da Divle obruk peynirinin olgunlaştırılması için bekletildiği mağarada inceleme-
lerde bulunan uzmanlar, peynirin standardize edilmesi konusunda çalışmalar yapacak

36 metre derinlikten 
gelen peynir lezzeti

Karaman’da doğal yöntem-
lerle hazırlanan ve 5 ay bekletil-
diği 36 metre derinlikteki mağa-
rada tadına tat katan peynire ilgi 
her geçen gün artıyor. Peynirin 
olgunlaşması için bekletildiği 
mağarada incelemelerde bulu-
nan Cumhurbaşkanlığı Sağlık 
ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi 
Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, 
Anadolu’nun geleneksel ürün-
lerinden Divle obruk peynirini 
standardize edip halka ve dün-
yaya kazandırmak istediklerini 
söyledi. 

Karaman’ın Ayrancı ilçesine 
bağlı Üçharman köyünde doğal 
yöntemlerle hazırlanan ve deri 
tulumlara basıldıktan sonra ye-
rin 36 metre altındaki mağara-
da 5 ay süreyle bekletilen Divle 
obruk peyniri ilgi görüyor. Divle 
obruk peyniri, koyun ve keçi sü-
tünden yapılıyor. 

Mayıs ayından itibaren yapıl-
maya başlanan peynirler, koyun 
ve keçi derilerinden yapılan tu-
lumlara basıldıktan sonra olgun-
laşacakları mağaraya taşınıyor. 
Konya Gıda ve Tarım Üniversi-
tesinden bir heyet de Divle ob-

ruk peynirini ve koyulduğu ma-
ğarayı incelemek için Üçharman 
köyüne geldi. Asansörle yerin 36 
metre aşağısına inen heyet, pey-
nirler ile mağarada incelemeler-
de bulundu. 

Konya Gıda ve Tarım Üniver-
sitesi Gıda Mühendisliği Bölüm 
Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı 

Sağlık ve Gıda Politikaları Ku-
rulu Üyesi Prof. Dr. Zümrüt Be-
güm Ögel, burada yaptığı açıkla-
mada, ekip olarak meşhur Divle 
obruk peynirini yerinde görmek 
ve incelemek için buraya geldik-
lerini belirterek, “Anadolu’mu-
zun geleneksel değerlerini top-
rak altından tarihi eser çıkarır 

gibi, geleneksel ürünlerimizi de 
standardize edip halkımıza daha 
geniş kapsamlı olarak hatta dün-
yaya kazandırmak adına neler 
yapabiliriz düşüncesiyle burada-
yız. Tabii bu arada bu mağaralar, 
halkımızın yüzlerce binlerce yıl-
dır yapageldiği bu obruk peyni-
rini görmek çok ilginç oldu. Ben 
hayranlıkla izliyorum. Mağara-
nın özelliğine baktığımız zaman 
hem bakteri, hem maya ve hem 
de küf ağırlıklı büyüme olduğu-
nu görüyoruz. Mağara, taze olan 
bu peynirleri besleyerek zaman-
la olgunlaştırıyor. 

Daha sonra ona özgü tadını 
veriyor. Bizler de bilim insan-
ları olarak bu ürünümüzü her 
seferinde aynı kaliteyi sağla-
yacak şekilde nasıl üretebilirizi 
düşünüyoruz. Bu nedenle de 
Ankara Üniversitesinden bazı 
hocalarla işbirliği yapmaya ka-
rar verdik. Ürünümüzü ticari-
leştirme ve daha geniş kitlelere 
ulaştırabilme adına önümüzdeki 
haftalarda da bununla ilgili ola-
rak toplantılarımız olacak” diye 
konuştu.
n İHA

Farklı ülkeden 36 öğrenci 
“Çocukla Çocuk Ol” isimli Avrupa 
Birliği Eğitim ve Gençlik Program-
ları Merkezi Başkanlığı tarafından 
onaylanan Erasmus Plus Gençlik 
Değişimi Projesi kapsamında Il-
gın’da çocuklarla ilgili çalışmalar 
yaptı.

Bulgaristan, Romanya, Polon-
ya, İtalya, Litvanya ve Türkiye’den 
projeye katılan 36 öğrenci, ilk ola-
rak çocukların ne tarz oyuncaklarla 
oynaması gerektiğini ele aldıklarını 
belirten Proje Koordinatörü Ertan 
Derin, Avrupa’da küçük yaşta eği-
time en çok önem veren Romanya, 
İtalya, Polonya, Litvanya ve Bul-
garistan’ı projeye dahil ettiklerini 
kaydetti.

Derin, şöyle devam etti: “Aynı 
zamanda diğer ülkelerin eğitim 
sistemlerindeki hatalı uygulama-
ları araştırıp öğrenerek bunlara 

çözüm yolu aradılar. Biz de ülke-
mizdeki uygulamaları diğer ülkele-
re aktardık. Erasmus programı ve 
Türkiye Ulusal Ajansının sağlamış 
oluğu destek ile projemize katılan 
katılımcılar aynı zamanda birbirle-
rinin kültürlerini de yakından tanı-
ma ve birbirlerinin dillerini öğren-
me şansı yakaladılar. Bu sayede ön 
yargılarından arınan gençler, farklı 
ülke ve kültürlere bakış açılarını 
olumlu yönde geliştirdiler.”

Proje Koordinatörü Derin ayrı-
ca, Ilgın küçük ve samimi bir ilçe, 
İç Anadolu da olduğunuzu buram 
buram hissedebileceğiniz bir yer 
olduğunu belirterek projeye destek 
veren Atatürk Ortaokulu Müdürü 
Levent Öz, Ilgın İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Kılınç, Ilgın Be-
lediye Başkanı Mehmet Karahan 
ve Ilgın Golden Otel sahibi İsmail 
Bardakçı’ya teşekkür etti.  n AA

Parka kitap ve oyuncak kumbarası koyuldu

Ilgın Belediyesi termal otelde 
yüzde 10 indirime gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan
için adadığı 10 koyunu kesti

Ilgın Belediyesince enflasyonla 
mücadele kapsamında Sahib Ata 
Termal Otel’de yüzde 10 indirim 
kararı alındı. Belediye Başkanı 
Mehmet Karahan, enflasyonla mü-
cadele için Sahib Ata Termal Otel 
ücretlerinde yapacakları indirim-
lerle destek vereceklerini söyledi. 
“Böylesine milli bir mücadeleye bi-
zim de destek vermemiz gerekir.” 
diyen Karahan, şunları kaydetti: 
“Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın açıkladığı Enflasyon-
la Topyekun Mücadele Programı 
kapsamında belediye olarak biz 
de üzerimize düşeni yerine getiri-
yor ve belediyemize ait Sahib Ata 
Termal Otel’de yüzde 10 indirim 
kampanyasını başlatıyoruz. Enf-
lasyonla mücadele amacıyla hü-
kümet tarafından başlatılan yüzde 

10 indirim kampanyası tüm yur-
dumuza yayıldı. Yıl sonuna kadar 
devam edecek olan kampanyaya 
küçük esnaftan büyük şirketlere 
kadar herkes katılıyor. Biz de Ilgın 

Belediyesi olarak Cumhurbaşkanı-
mızın izinden ayrılmadan, gün bu-
gündür diyoruz ve ekonomimize, 
devletimize sahip çıkıyoruz.”
n AA

Karaman’da emlakçı Ahmet 
Gülseven (80), 24 Haziran’da ya-
pılan seçimlerden önce Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ilk turda seçilmesi halinde 10 
adet kurban keseceği yönündeki 
adağını bugün gerçekleştirdi. Ke-
silen koyunların fotoğraf ve video-
sunu da sosyal paylaşım sitesinde-
ki hesabından paylaştı. 

Ahmet Gülseven, 24 Hazi-
ran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri öncesi sosyal paylaşım 
sitesindeki hesabından Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
ilk turda seçilmesi halinde 10 adet 
kurban keseceği yönünde adakta 
bulundu. 10 adet koyunu kurban 
adağı olarak kesen Gülvesen, etle-
ri de yarın Attariye Camii önünde 

cuma namazı sonrası pilavla bir-
likte halka ikram edeceğini du-
yurdu. Gülseven, sosyal paylaşım 
sitesindeki hesabından, ‘’Bizler 
Cumhurbaşkanımızı çok seviyo-
ruz. Ben seçimler öncesi adak ada-
mıştım. Sayın Cumhurbaşkanımız 
ilk turda seçildi. Bizlerde adağımız 
gereği 10 kurbanı kestik ve yarın 
etli pilav olarak hemşerilerimize 

ikram edeceğiz. Ben daha önce de 
2017 referandumunda adak ada-
mıştım. ‘Evet’ çıkarsa 5 kurban 
keseceğim demiştim. O zaman 
da sandıktan ‘Evet’ çıktı ve 5 kur-
ban kesmiştim. Allah devletimize 
zeval vermesin. Cumhurbaşka-
nımızın ömrünü uzun etsin” diye 
paylaşımda bulundu.
n DHA
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Fetret Devri, Ankara Savaşı 
sonrasında Bayezid in esir düş-
mesi üzerine şehzadelerin saltanat 
mücadelesi vererek Osmanlının 
iç karışıklığa sürüklendiği dönem 
olarak özetlenebilir. Ankara Sa-
vaşı’nın  kaybedilmesi ve Baye-
zid Han’ın esir düşmesi, henüz 
Anadolu’da ki birliği ve siyasi 
hakimiyetini tam anlamıyla tesis 
edememiş Osmanlı Devleti’nin is-
tikbalini geciktirdi. Bunun yanında 
itaat altına alınmış olan Anadolu 
Beyleri, bağımsızlıklarını geri ka-
zanabilmek için Osmanlı’nın içine 
düşebileceği en küçük zafiyetten 
istifade etmek üzere beklemektey-
di. Kaybedilen Ankara Savaşı bu 
beylerin beklediği fırsat anlamına 

geliyordu. Yıldırım’ın hazin akıbe-
tinden sonra birbirleriyle kıyasıya 
bir mücadeleye girişen ve her biri 
de hiç şüphesiz büyük birer şah-
siyet olan şehzadelerin bu müca-
delelerinde titizlikle incelenecek iki 
ehemmiyetli nokta vardır:

1) Hiçbir şehzade hakimiyet 
kurabildiği mıntıkada ayrı bir dev-
let olma düşüncesine kapılmamış-
tır. Osmanlı tahtını ele geçirmek 
ve kendisi tek hükümdar olmak 
gayesini hedeflemiştir. Böyle ol-
masaydı, diğer Anadolu beylikleri 
gibi Osmanlı ülkesi de yeniden 
dört-beş beylik haline gelir ve o 
muazzam Osmanlı gücünü tekrar 
elde edebilmek için asırlarca bek-
lemek icab ederdi.

2) Şehzadelerin 
mücadelesinde halk, 
bugünküyle kıyas 
edilmeyecek derece-
de sağlam, olgun ve 
tarih şuuruna hâkim 
idi ki, hiçbir şehzade-
ye tarafgir olmayarak, 
onlar arasında cere-
yan kavganın netice-
sini beklemeyi tercih 
etmiştir. Bu sebepledir 
ki, Bursa şehrinin varoşlarına 
gelmiş olan Musa Çelebi’ye halk, 
temsilcilerini göndererek şöyle 

demiştir:
“–Biz hiçbirinize ne 

taraftar, ne aleyhtarız! 
Siz kardeşler, aranızda-
ki mes’eleyi halledin! 
Bizi bu kavgaya bu-
laştırırsanız, bir daha 
kapanması imkansız 
yaraların açılmasına 
sebep olursunuz. Her 
birinizin emrindeki as-

kerlerin siz şehzadeleri-
ne sadakati bir vicdan borcudur. 
Ancak sizden istirhamımız; bu 
ihtilafın, millet fertlerini bölmesine 

imkan vermemenizdir…”
Bu cevap, I. Mehmet’in parça-

lanmayı önlemesindeki dirayetine 
ilaveten diğer müessir gücü de 
ortaya koymaktadır. Bu güç, hal-
kın sağlamlığı ve şahsiyetidir. Aksi 
halde birçok toplumlarda görüldü-
ğü üzere, herkes, mutaassıbane 
parti tutar gibi bir lideri körü kö-
rüne tutar ve millet efradı arasına 
kan ve kin girerdi.

Bu hakikati iyi bilen dirayetli 
Sultan I. Mehmet (Çelebi), kardeş-
ler ihtilafına halkı karıştırmamış, 
otoriteyi tesis ettikten sonra afv ve 
müsamaha ile hareket ederek açıl-
mış olan yaraları kapatarak kavga-
ları unutturmuştur

İşte Sultan I. Mehmet, bu 

güçlüğün üstesinden gelmeyi ba-
şarabilmiş ve Osmanlı’nın ikinci 
banisi olarak tarihin şan ve şeref 
sayfalarına altın harflerle geçmiş-
tir. Malum olduğu üzere, gerçek-
te Müslüman olduğu halde kuru 
bir cihangirlik arzusuna ram olup 
papalığın da teşvik ve desiselerine 
kapılarak Osmanlı’ya saldıran Ti-
mur, yağma, talan ve katliamlarla 
halkı ve devleti bitab düşürmüştü. 
İşte bu gailenin ortaya çıkardığı, ta-
rihimizde “fetret devri” denilen on 
senelik çalkantıları bertaraf eden 
Sultan I. Mehmet, ibret ve dikkatle 
incelenmesi gereken devasa bir 
şahsiyettir. O’nun mücadelesin-
den zamanımız için çıkarılacak pek 
çok ders ve ibretler vardır.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 8
FETRET DEVRİ MÜCADELESİ

‘1-31 Ekim Meme Kanseri Bi-
linçlendirme ve Farkındalık Ayı’ 
nedeni ile Meram İlçe Sağlık Mü-
dürlüğü ekipleri şehrin çeşitli bölge-
lerinde sağlıklı yaşam aracı ile stant 
açarak vatandaşları meme kanseri 
konusunda bilinçlendirdiler. Stan-
tı ziyaret eden vatandaşlara meme 
kanserine karşı yürütülen kampan-
yanın sembolü pembe kurdela ta-
kan sağlık çalışanları aynı zamanda 
bedenleriyle de ‘kurdela’ şeklinde 
kareografi oluşturarak büyük ilgi 
topladılar. 

Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde açılan standı ziyaret 
ederek vatandaşlarla sohbet eden 
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç da özellikle 40-69 yaş aralığında 
bulunan tüm bayanların meme kan-
serine karşı taramadan geçmeleri 
gerektiğine vurgu yaparak hanımla-
rı KETEM’e davet etti. Tüm kanser 
türlerinde olduğu gibi meme kanse-
rinde de erken teşhisin son derece 
önemli olduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Koç, “Meme kanserine karşı en 
iyi koruyucu yöntem erken teşhistir. 
Bu kapsamda tüm dünyada oldu-
ğu gibi, Türkiye’de de 1-31 Ekim 
Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı, 
eğitim, taramalar ve farklı etkin-
liklerle değerlendirmektedir” dedi. 
Risk faktörlerini en aza indirecek 
hayat tarzı değişikliklerinin yanı sıra 
hastalığın erken teşhisine yönelik 
yapılan meme kanseri taramalarının 
bu kanserden ölümleri ve hastalığın 
sıklığını azaltmada en etkili yöntem 

olduğunu da belirten Prof. Dr. Koç, 
“Gönüllülük esasına dayanan kan-
ser taramaları ancak katılım oranı-
nın yüksek olması durumunda ba-
şarıya ulaşabilir” diyerek taramalar 
konusunda daha duyarlı olunmasını 
istedi

Meram İlçe Sağlık Müdürü Dr. 
Muammer Özdemir de konu ile ilgili 
olarak yaptığı açıklamada kanser ko-
nusunda vatandaşları bilinçlendir-
mek ve farkındalık oluşturma adı-
na Sağlık Bakanlığı’nın çok önemli 
projelere imza attığını söyledi. İlçe 
sağlık müdürlükleri olarak özellikle 
erken tanı koyabilmek için tarama-
lar konusunda ciddi çalışmalar yü-
rüttüklerine dikkati çeken Özdemir, 
“Ekim ayı kanser farkındalık ayıdır. 
Biz bu duyarlılığı büyük kitlelere 
ulaştırmak istiyoruz. Erken tanıyı 
bizler çok önemsiyoruz, erken tanı 
ve tedaviyle yaşam kalitesini arttır-
mak için, hep birlikle ele ele çalışma-
lıyız” diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Emniyetten 10 ilde 
taksi denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 
taksilerle ilgili artan şikayetler 
üzerine pilot 10 ilde sivil giyimli 
bin 546 personelle 497 noktada 
denetim yaptı. Uygulamada bin 
279 araç sahibine 297 bin 697 lira 
para cezası kesildi.  Emniyet Ge-
nel Müdürlüğünden yapılan yazılı 
açıklamada, bazı taksi şoförlerinin 
kısa mesafe, çok uzun mesafe ya 
da olumsuz hava koşulları ile tra-
fiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu 
almadığı, bozuk parada sorun çı-
kardığı, turistlerin adres bilmeme-
lerini fırsata çevirdiği yönünde çok 
sayıda şikayet alındığı belirtildi. 

Artan şikayetler üzerine pilot 
10 ilde Asayiş Daire Başkanlığı 
koordinesinde sivil giyimli bin 546 
personelle 497 noktada denetim 
yapıldığı bildirildi.  Denetimlerde 
53 araç sahibine kısa yada uzun 
mesafe yolcu almaktan kaçınmak-
tan 13 bin 727 lira, 5 araç şoförüne 
olumsuz hava koşullarında yolcu 
almamaktan bin 295 lira, 23 araç 
şoförüne trafiğin yoğun olduğu 
saatlerde yolcu almamaktan 5 bin 
957 lira, 2 araç sahibine güzergah 
uzatarak fazla para talep etmekten 
518 lira, 9 araç sahibine yüksek 
sesle müzik dinlemekten 2 bin 331 
lira, 2 araca para üstünü küsuratı 
ile vermemekten 518 lira, 29 araç 
sahibine ise taksimetre açmamak 
ve kısa mesafeye farklı fiyat talep-
ten 7 bin 511 lira ceza uygulandı. 

Ekipler ayrıca, 2 araç şoförü-
ne rahatsız edecek şekilde yüksek 
sesle konuşmaktan 518 lira, 11 
araç şoförüne uygunsuz tutum ve 
davranışlarda bulunmaktan 2 bin 
849 lira, 6 araç şoförüne araç ba-
kım ve temizliğini yapmamaktan 
bin 554 lira, 16 araç şoförüne de 
araç içerisinde sigara içmekten Ka-
bahatlar Kanuna göre bin 984 lira 
ceza kesildi. 

Karayolları Trafik Kanunu kap-
samında ise 50 araç sahibine tak-
simetre kullanmamaktan 26 bin 
339 lira, 44 araç şoförüne taksi-
metre bulundurmamaktan 21 bin 

688 lira, 83 araç sahibine seyir ha-
linde cep telefonu kullanmaktan 8 
bin 532 lira ceza uygulandı. 
ARAÇTAN ÇÖP ATANA DA TEHLİKELİ 

ŞERİT DEĞİŞTİRENE DE CEZA
Ekiplerin gizli yürüttüğü dene-

timlerde 28 araç şoförüne araçtan 
çöp atmaktan 2 bin 592 lira, 41 
araç sahibine kırmızı ışık ihlalinden 
8 bin lira, 778 araç sahibine emni-
yet kemeri takmamaktan 75 bin 
348 lira ceza kesildi. 

Ayrıca, 17 araç sahibine trafiği 
tehlikeye düşürecek şekilde şe-
rit değiştirmekten 5 bin 770 lira, 
4 sürücüye alkollü araç kullan-
maktan 4 bin lira, 9 araç şoförüne 
uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi 
altında araç kullanmaktan 46 bin 
503 lira, 6 araç şoförüne alkol ve 
uyuşturucu ölçümü yaptırmayı 
reddetmekten 17 bin 214 lira, 61 
araç şoförüne ise farklı konulardan 
42 bin 916 lira idari para cezası 
olmak üzere toplam bin 279 araç 
sahibine 297 bin 697 lira para ce-
zası verildi. 

DENETİMLER SÜRECEK
Uygulamada 1 kişi gözaltına 

alınırken, toplamda 4 bin 539 kişi 
sorgulandı, 5 bin araç da kont-
rol edildi.  Kontrol edilen 195 kişi 
hakkında adli-idari işlem yapılır-
ken, biri yaralama, biri uyuşturucu 
madde ticareti yapmak, biri yağ-
ma, altısı da diğer suçlardan olmak 
üzere 9 aranan şahıs yakalandı.  
Denetimlerde 3 aranan araç tespit 
edilirken, 66 araç trafikten men 
edildi. Ayrıca, araçlarda çok mik-
tarda kesici ve delici aletle sopalar 
bulundu. 

Açıklamada, “Emniyet Genel 
Müdürlüğümüzce ticari taksilerde 
seyahat eden vatandaşlarımızın 
güvenilir bir hizmet almalarını 
sağlamak, yaşanabilecek sorunları 
aza indirmek amacıyla sivil polisle-
rin habersiz ve gizli olarak katıldığı 
bu tarz uygulamalar belirli periyot-
larda devam ettirilecektir.” bilgisi 
verildi.
n AA

Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıların Türkiye’yi yıldıramayacağına dikkat çeken Konya SMMMO Başkanı Seyit 
Faruk Özselek, “Bugünleri atlatmak için her zamankinden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyacımız var” dedi 

‘Daha çok çalışıp 
daha çok üreteceğiz’

Konya Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşa-
virler Odası tarafından 
geleneksel hale getiri-
lerek bu yıl 18’incisini 
düzenledikleri Anadolu 
Odaları Eğitim Semi-
neri 14-17 Ekim 2018 
tarihlerinde Calista Re-
sort Hotel Belek/Antal-
ya’da düzenlendi. Her 
yıl muhasebecileri bir 
araya getiren Anadolu Odaları Eği-
tim Semineri her yıl olduğu gibi bu 
yılda yoğun ilgi gördü. Gelir İdaresi 
Başkanlığı’ndan, Kamu Gözetim Ku-
rumu’ndan katılımın sağlandığı ve 
TÜRMOB Genel Başkanı ve yönetici-
lerinin de katıldığı seminere, yaklaşık 
40 ilden SMMM Odası Başkanları, 
başta Konyalı Mali Müşavirler olmak 
üzere, Türkiye’nin çeşitli illerinden 
Mali Müşavirler katılım sağlamıştır. 
Konya Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirler Odası tarafından düzenlenen 
seminer Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk ve silah arkadaşları, aziz şehitle-
rimiz ve ebediyete intikal etmiş mes-
lektaşların anısına 1 dakikalık saygı 
duruşu ve akabinde İstiklal Marşı-
mız okunmasının akabinde Konya 
SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk 
Özselek açılış konuşmalarını yapmak 
üzere kürsüye çıktı. Başkan Özselek, 
seminere katılımlarından dolayı ka-
tılımcılara teşekkür ederek Önceleri 
Konya Mali Müşavirler Odası üyeleri 
ile başlayan, sonra dalga dalga tüm 
Anadolu’ya yayılarak Geleneksel 
hale getirilen ve bu yıl 18.sini dü-
zenledikleri, Anadolu Odaları Eğitim 
Seminerlerine, başta Konya

olmak üzere, Türki-
ye’nin dört bir yanından 
katılan meslektaşlarıy-
la gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Konuşmasına 
devam eden Özselek; 
“Meslek Camiası ola-
rak ülkemizin daha iyi 
yarınlara kavuşması 
için; ülkenin her zor 
durumunda ya da mes-
lektaşlarımızın en zor 

şartlarında elimizden geleni bu güne 
kadar hep yaptık ve yine yapmaya 
hazırız. Bugünleri atlatmak için her 
zamankinden daha çok çalışmaya ve 
üretmeye ihtiyacımız var.” diyerek 
Ülkemizi kontrol etmek isteyen iç ve 
dış mihrakların, son olarak da “Papaz 
Krizi” adı altında birçok üzücü eko-
nomik gelişmeye sebebiyet verdiğini 
söyledi. Kendi yargı sistemine toz 
kondurmayan, ikili anlaşmalarımı-
za ve karşılıklılık esasına aykırı bir 
şekilde hep kendi yargı sistemine 
bağlayan ABD’nin, Türk yargısını ta-
nımaz tutumlar sergilediğini belirtti. 
Ancak, papazın serbest bırakılmasın-
dan sonra “Türkiye ile ilişkilerde eski 
günlere döneceğiz.”, “Türkiye’yi se-

viyoruz.” şeklinde yapılan açıklama-
larına tepki gösterdi.

Başkan Seyit Faruk Özselek ’in 
konuşmasının ardından TÜRMOB 
Genel Başkanı A. Masis Yontan, Sos-
yal Güvenlik Kurumu Sigorta Prim-
leri Genel Müdürü Savaş Alıç, Gelir 
İdaresi Daire Başkanı Faruk Gözübü-
yük, Kamu Gözetim Kurumu Başkan 
Yardımcısı Derviş Altınok ve Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Muharrem Karabacak açılış konuş-
malarına devam etti ve konuşmalar 
kendilerine plaket takdimi ile son 
buldu. Seminerin ilk gününde, ilk 
oturumunda “Teknolojik Gelişme-
ler Çerçevesinde Belge Dönüşümü” 
konusu Gelir İdaresi Daire Başkanı 
Faruk Gözübüyük, Gelir İdaresi Grup 
Başkanı Abdullah KİRAZ ve Gelir 
İdaresi Grup Başkanı Gökhan Öz-
çubuk tarafından işlendi. Öğleden 
sonraki ikinci oturumda ise “Bağım-
sız Denetçiler İçin Sürekli Eğitimde 
Sıkça Sorulan Sorular” konusu Kamu 
Gözetim Kurumu Eğitim ve Yetkilen-
dirme Daire Başkanı Uğur Hancıoğlu 
tarafından anlatıldı. Ardından ABD 
Merkez Bankası (Fed) Eski Araştırma 
Direktörü ve Ekonomist Yaşar Erkin 

Şahinöz tarafından “Dalgalı Piyasa-
larda Geleceği Öngörme”, “Belirsiz-
lik Ortamında Şirket Yönetimi, Risk 
Yönetimi Ve Risk Yönetimi Sağlayan 
3 Temel Araç” ve “Sgk Uygulama-
larında İşverenlere Yönelik Getirilen 
Kolaylıklar” konuları ele alındı. Semi-
nerin ikinci günü ilk oturumunda ise 
“SGK Uygulamalarında İşverenlere 
Yönelik Getirilen Kolaylıklar”, “Muh-
tasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi 
Uygulaması, SGK Bildirimlerinde 
Meslek Mensuplarının Sorumluluğu, 
Sahte Sigortalılık” ve “Yeni Uygula-
nan Ve Yakın Zamanda Uygulana-
cak Olan İstihdam Teşvikleri, Geriye 
Yönelik Teşviklerden Yararlanma 
Ve Teşvik Değişiklikleri” konuları 
SGK Sigorta Primleri Genel Müdü-
rü Savaş Alıç, SGK İşverenler Dai-
re Başkanı İbrahim Özçelik ve SGK 
İstihdam Teşvikleri Daire Başkanı 
Satılmış Çelik tarafından Mali Müşa-
virlere anlatıldı. Katılımcılar, seminer 
konularının ihtiyaç duyulan konular 
olduğunu belirterek, seminerin dü-
zenlenmesinden memnun oldukları-
nı dile getirdiler. 3 gün 4 gece süren 
seminer başarıyla sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Meme kanserine dikkat çektiler

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Seyit Faruk Özselek
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Eylül’de 4 bin 58 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) Konya Bölge Müdürü Ad-
nan Bedlek, 2018 yılı Eylül ayı Ko-
nut Satışı İstatistiklerinden “Konya 
ili konut satışları” konusunda bir 
basın bültenini paylaştı. Buna göre 
Konya’da 2018 yılı Eylül ayında 
4 bin 58 konut satıldığı bildirildi. 
Yapılan açıklamaya göre 2018 yılı 
Eylül ayı itibariyle Konya ilinde 
toplam konut satışları bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 ve 
bir önceki aya göre yüzde 19,9 ora-
nında artarak 4 bin 58 adet oldu. 
Konya ili 4 bin 58 konut satışı ile 
Türkiye genelindeki toplam konut 
satışlarından %3,2 pay alarak 6’ncı 
sırada yer aldı.  Türkiye genelinde 
konut satışları 2018 Eylül ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 9,2 oranında azalarak 127 327 
oldu. Konut satışlarında, İstanbul 
20 216 konut satışı ve yüzde 15,9 

ile en yüksek paya sahip oldu. Satış 
sayılarına göre İstanbul’u, 11 368 
konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile 
Ankara, 6 207 konut satışı ve yüz-
de 4,9 pay ile İzmir izledi. Konut 
satış sayısının düşük olduğu iller 
sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 15 

konut ile Ardahan ve 71 konut ile 
Bayburt oldu.

KONYA’DAKİ İPOTEKLİ KONUT 
SATIŞI SAYISI 191 ADET OLDU 
2018 yılı Eylül ayında Konya’da 

satılan konutların yüzde 4,7’si ipo-
tekli olarak satıldı ve ipotekli satış 

oranının en fazla olduğu iller sırala-
masına göre 70’inci sırada yer aldı. 
Konya’da 2018 yılı Eylül ayı itiba-
riyle bir önceki yılın aynı ayına göre 
ipotekli satılan konut sayısı yüzde 
78,8 oranında azaldı. Türkiye gene-
linde ipotekli konut satışları bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 72 
oranında azalış göstererek 11 bin 
330 oldu. Toplam konut satışları 
içinde ipotekli satışların payı yüzde 
8,9 olarak gerçekleşti. İpotekli sa-
tışlarda İstanbul 1 863 konut satışı 
ve yüzde 16,4 pay ile ilk sırayı aldı. 
Toplam konut satışları içerisinde 
ipotekli satış payının en yüksek ol-
duğu il yüzde 18,1 ile Artvin oldu.
Konya’da 2018 yılı Eylül ayı itiba-
riyle bir önceki yılın aynı ayına göre 
diğer satış türleri sonucunda el 
değiştiren konut sayısı yüzde 23,6 
oranında arttı. Aynı dönemde Kon-
ya ili toplam konut satışları içindeki 

diğer konut satışı payı (yüzde 95,3) 
sıralamasına göre 12’nci sırada yer 
aldı.  2018 Eylül ayında Konya’da 
satılan konutların 2 bin 259 adedi 
ilk defa satılırken, bin 799 konut ise 
ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. 
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya göre, Konya’da 

toplam konut satışları içinde ilk sa-
tışların payı yüzde 55,7 iken; ikinci 
el satışlarının payı ise yüzde 44,3 
olarak gerçekleşti. Türkiye gene-
linde ise konut satışları içinde ilk 
satışın payı yüzde 47,3, ikinci el sa-
tışlarının payı ise yüzde 52,7 oldu.
n EMİNE ÖZDEMİR

Beş yıldır uygulanmakta olan, 
okuyan bir nesil inşa etmek için “O 
‘Oku!’ buyurdu,  okuyorum.” sloga-
nını düstur edinen,  Bakanlık ödüllü 
Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi 
(EKİP42) hız kesmeden faaliyetleri-
ne devam ediyor.2018 / 2019 eği-
tim öğretim yılının ilk “Okuma Saati 
ve Yazar Buluşması” etkinliği Kon-
ya İl Milli Eğitim Müdürü Mukad-
der Gürsoy, İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Servet Altuntaş, Meram 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali 
Kaban, EKİP42 İl Yürütme Kurulu, 
Yazar Mehmet Emin Karabacak, 
Mehmet Beğen Ortaokulu idareci-
leri, öğretmenler ve öğrencilerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Konya 

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
GÜRSOY, öğrencilerle sohbet edip 
onlara “Her gün düzenli olarak ki-
tap okumalarını” tavsiye etmiştir. 
Yazar Mehmet Emin Karabacak, 
öğrencilerle yaptığı söyleşide “Bi-
linçaltının hayatımıza olan etkile-
rini” değerlendirmiş ve öğrenciler 
için kitaplarını imzalamıştır. Oku-
ma saati sonrasında  “Okuma Saati 
ve Yazar Buluşması” etkinliğinden 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
Gürsoy,öğretmenlere ve öğrencile-
re başarılar dilemiş; etkinlikte eme-
ği geçen ve etkinliğe katılanlara te-
şekkür etmiştir.
n HABER MERKEZİ

Gazeteci Mücahit Enes 
Turbil’e veda gecesi

‘İzzetbegoviç davası 
için mücadele etti’ 

Ereğli’nin markalaşmış 
ürünleri Akdeniz’de

Vatani görevini yapmak üzere 
askere gidecek olan Kanal 42 TV 
Muhabiri Mücahit Esen Turbil için 
meslektaşları tarafından bir veda 
gecesi düzenlendi. Konya Sanayici 
ve İşadamları Derneği(KONSİAD) 
Konya şubesi salonunda düzenle-
nen veda gecesine Konya medya-
sında çalışan meslektaşları vatani 
görevini Bilecek’te yapacak olan 
Mücahit Enes Turbil’i yalnız bı-
rakmadı. Veda gecesine katılan ve 

yalnız bırakmayan meslektaşlarına 
teşekkür eden Kanal 42 TV mu-
habiri Mücahit Enes Turbil, “ Her 
genç gibi vatani görevi yapacak 
olmanın gururu ve mutluluğunu 
yaşıyorum. Meslektaşlarım tara-
fından düzenlenen veda gecesin-
den mutlu oldum.  Veda gecesinde 
beni yalnız bırakmayan meslektaş-
larıma ve destek verenlere teşek-
kür ediyorum”  dedi.  
n HABER MERKEZİ

Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sa-
nat ve Eğitim Derneği (AKSED) 
Başkanı İbrahim Günay, ‘Bilge 
Kral’ olarak anılan Bosna Hersek 
Eski Devlet Başkanı Aliya İzzetbe-
goviç’in vefatının 15. yıldönümü 
dolayısıyla anma mesajı yayınladı. 
Günay mesajında, Aliya İzzetbo-
goviç’in izzetle ve şerefle yaşayıp 
davası için mücadele ettiğine yer 
verdi.

Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sa-
nat ve Eğitim Derneği (AKSED) 
Başkanı İbrahim Günay, Bosna 
Hersek Eski Devlet Başkanı Aliya 
İzzetbegoviç’in vefatının 15. yıldö-
nümü dolayısıyla yayınladığı anma 
mesajında, Aliya İzzetbegoviç’i 
rahmetle ve minnetle yad ederek, 
“O, zilletle yaşamayı, zalimlere 
ram olmayı kabul etmedi. Kişiliği-
ne yakışır bir şekilde izzetle, şerefle 
yaşadı ve gönül verdiği davasıiçin 
mücadele etti.” dedi. Bosna Her-
sek’te ‘Bilgi Kral’ olarak anılan, 

Aliya İzzetbegoviç’in bizlere büyük 
idealler için yol gösterici fikirler 
bırakarak 15 yıl önce aramızdan 
ayrıldığını ifade eden Günay, der-
nek olarak İzzetbegoviç’in haya-
tı, düşünceleri ve mücadelesinin 
gelecek nesillere aktarılması için 
zaman zaman ücretsiz kitap kam-
panyaları, konferanslar, paneller 
düzenlediklerini de sözlerine ekle-
di. n HABER MERKEZİ 

Ereğli Belediyesi, Antalya Ti-
caret Borsası (ATB) öncülüğünde, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-
nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 9’un-
cusu düzenlenecek, Türkiye’nin ve 
Dünya’nın dört bir tarafından ge-
len katılımcıların ve ziyaretçilerin 
buluştuğu Yöresel Ürünler Fua-
rı’nda (YÖREX) yerini alacak. Ereğ-
li Belediyesi standı markalaşmış ve 
markalaşma potansiyeline sahip 
ürünler (Siyah Havuç, Beyaz Ki-
raz, Uzun Kabak, Koyun Yoğurdu) 
ile 24 - 28 Ekim tarihlerinde An-
talya’da yapılacak fuarda olacak. 
Fuar hakkında değerlendirmelerde 
bulunan Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Göreve geldiğimiz ilk 
günden bu yana Ereğli’mizin de-
ğerlerine sahip çıkmaya ve tüm 
Türkiye’de tanınmasına gayret 
gösteriyoruz. Özellikle Türkiye’de 
üretiminin tamamına yakını şeh-
rimizde olan siyah havucumuzun 
ve beyaz kirazımızın patentini 

alarak bu ürünlerimizi markalaş-
tırdık. Bunların yanında markalaş-
ma potansiyeline sahip olan koyun 
yoğurdumuz ve uzun kabağımızın 
patentleri için de girişimlerimiz de-
vam ediyor. Bu anlamda bu ürün-
lerimizin dokuzuncusu düzenlene-
cek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) 
gibi önemli bir fuarda tanıtımını 
gerçekleştireceğiz” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediyesince hizmete sunulan Hobi Bahçeleri’nde kura heyecanı yaşandı. 
Başkan Mehmet Hançerli, vatandaşların Hobi Bahçeleri ile stres attıklarını söyledi 

Hobi bahçeleri 
ile stres atıyorlar

Şehir hayatının stresinden uzak-
laşmak ve toprakla uğraşarak kendi 
doğal sebzelerini yetiştirmek isteyen 
vatandaşlarımız için Karatay Beledi-
yesi tarafından ilçeye kazandırılan 
Saraçoğlu Hobi Bahçelerinde, boş 
olan yerlerin yeni sahiplerinin be-
lirlenmesi için kura çekimi yapıldı. 
Saraçoğlu mahallesinde 140  Bin 
metrekarelik alanda 431 parselden 
oluşan Saraçoğlu Hobi bahçelerinde 
boş olan yerlerin yeni sahiplerinin 
belirlenmesi için gerçekleştirilen 
kura çekimi Karatay Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğünde yapıldı. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, “Saraçoğlu mahallemizde 
140 Bin m² lik alanda 431 parsel-
den oluşan hobi bahçelerinde boş 
olan parsellerin yeni sahiplerinin 
belirlenmesi için kura çekimi yaptık. 
Hobi Bahçesini kazanan hak sahip-
leri 3 yıl boyunca hobi bahçesini kul-
lanabilecekler” dedi. 

 “HEMŞEHRİLERİMİZ 
STRES ATIYOR”

Hemşehrilerimizin huzur bula-
cağı güzel bir alan oluşturduk diyen 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli; “Toprakla haşır-neşir ola-
rak stres atmaları, ekim-dikim ve 
hasat zamanında açık havada ger-
çekleştirecekleri fiziksel hareketlilik 
sayesinde de fiziksel aktivite içinde 
olabilmeleri için Saraçoğlu Hobi 
Bahçemizde 431  parsel, Karaaslan 

Hobi Bahçelerimizde 252 parsel ol-
mak üzere toplam 683 adet parseli 
vatandaşlarımızın hizmetine sun-
duk” dedi. Karatay Belediye Başkanı 

Mehmet Hançerli, kendisinin de boş 
vakitlerinde Hobi Bahçesine giderek 
vatandaşlarla iç içe olmanın sevinci-
ni yaşadığını söyledi. 

 HOBİ BAHÇELERİ 
DOĞAYLA BULUŞTURUYOR

Başkan Hançerli, günümüz şe-
hir hayatında insanların doğaya olan 
özlemini gidermek, kendi ürettikleri 
ürünleri sağlıklı bir ortamda yetişti-
rip hem bu ürünlerden faydalanmak 
hem de boş zamanlarını en güzel 
şekilde değerlendirebilmeleri ama-
cıyla oluşturulan Karatay Belediyesi 
Hobi Bahçelerinin kentleşme süre-
ci ile birlikte topraktan ve doğadan 
uzaklaşan ve kendi yetiştirdiği ürün-
leri tüketmek isteyenler için güzel 
bir fırsat olduğunu kaydetti. Başkan 
Mehmet Hançerli, Saraçoğlu Hobi 
Bahçelerinin yeni sahiplerine hayırlı 
olmasını diledi.
n HABER MERKEZİ

‘Okuma saati ve yazar buluşması’ yapıldı

Saraçoğlu mahallesinde 140  Bin metrekarelik alanda 431 parselden oluşan Saraçoğlu Hobi bahçelerinde boş olan yerlerin yeni 
sahiplerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekimi Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde yapıldı.
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‘Muhtarlar siyasetin temel taşıdır’ ‘Muhtarlarla bir bütün halindeyiz’
Meram Belediye Başkanı Fat-

ma Toru, 19 Ekim Muhtarlar Günü 
ile ilgili olarak bir mesaj yayımladı. 
Mesajında, muhtarların demokra-
simizin ve siyaset hayatımızın en 
temel taşı olduğunun altını çizen 
Başkan Toru sözlerine şöyle devam 
etti; “Muhtarlarımız, ülke siyaseti-
nin ve demokrasimizin başlangıç 
noktalarıdır. İcra ettiği görevler ve 
kurduğu köprülerle esasen baş-
langıç noktası, yönetimlerin zirve 
noktasıdır. Muhtarlarımız varsa 
demokrasi vardır. Muhtarlarımız 
varsa vatandaşlarla iletişimimiz 
ve etkileşimimiz en üst seviye-
dedir. Geçmişte önemsenmeyen, 
bürokraside birkaç teferruatın ta-
mamlanması adına kullanılmaktan 
başka bir göreve layık görülmeyen 
muhtarlarımız son 16 yıllık dö-
nem içinde artık siyasi ve sosyal 
hayatımızın en önemli aktörleri 
arasına girmişlerdir. Biz de bugün 

muhtarlarımız aracılığı ile şehrimi-
zin, mahallelerimizin sorunlarını 
ilk ağızlardan dinleyebiliyoruz. Bu 
yönüyle, hizmette bizim elimiz, 
ayağımız, hızımız, vatandaşın da 
sığınağı halini aldı her biri.  Bugün 
tüm Türkiye genelindeki 50 bin-

den fazla ve Meram bölgesindeki 
115 muhtarımıza, fedakar çalış-
malarından dolayı şükranlarımız 
sunuyorum. Meram’da yapılan her 
yatırımda, hayata geçen her proje-
de onların da payı çok büyüktür.”
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli 19 Ekim Muh-
tarlar Günü münasebetiyle bir 
kutlama mesajı yayınladı. Başkan 
Hançerli mesajında “Muhtarlar 
bizim uç beylerimizdir” diyerek; 
hizmetlerin ihtiyaç duyulan nok-
talara en kısa zamanda ve koordi-
nasyon içerisinde ulaştırılması için 
Muhtarlarla devamlı istişare ha-
linde olduklarını belirtti.  Başkan 
Hançerli, Karatay’ın 2.722 km²’lik 
geniş bir alana sahip olduğunu 
dile getirerek; başka illerde 90-
100 km gidildiğinde şehir değiş-
tirildiğini belirtti. Başkan Hançerli 
Konya’da bu mesafelerde sadece 
ilçe değiştirmenin mümkün oldu-
ğunu vurgulayarak hizmet ağının 
genişliğine dikkat çekti.  Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, mahallelerdeki eksikliklerin 
giderilmesi noktasında belediye 
olarak üzerlerine düşeni yapma-

nın gayreti içerisinde olduklarını 
belirterek Hz. Mevlana’nın diyarı 
Karatay’a Muhtarlar ile birlikte 
hizmetin en iyisini, en güzelini en 
kısa zaman içerisinde verdiklerini 
sözlerine ekledi.  Başkan Hançer-

li hedeflerinin Karatay’a daha da 
iyi hizmet etmek olduğunu vur-
gulayarak; Muhtarlarla bir bütün 
halinde çalıştıklarını dile getirerek 
tüm Muhtarların Muhtarlar Gü-
nü’nü kutladı. n HABER MERKEZİ 

Meram Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Ali Ermiş, 19 Ekim Muhtarlar 
Günü dolayısıyla bir mesaj yayın-
ladı.  Muhtarların Demokrasinin 
nüvesi olduğuna dikkat çeken Me-
ram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali 
Ermiş, “19 Ekim 2015 tarihinde 
2015/11 sayılı Genelge ile Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından muhtarlarımızı ve muh-
tarlık müessesinin ihtiyaçlarını, kar-
şılaştıkları sorunları ve bu sorunlara 
yönelik çözüm ve önerilerini gün-
deme getirmek amacıyla Muhtarlar 
Günü olarak belirlenmiştir. Muhtar-
lar Günü, bu müessesinin tarihsel 
bağlarını koruma göstergesi olarak 
en küçük yerel hizmet birimi olan 

muhtarlarımıza verilen önemin gös-
tergesidir” dedi.

Başkan Ermiş, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın periyodik olarak Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde muhtar-
larla bir araya gelmesinin ve istişa-
relerde bulunmasının kendilerine 
verilen değerin bir nişanesi oldu-
ğunu belirtirken“Vatandaşlarımızın 
kamu ve yerel yönetimlerce gerçek-
leştirilen hizmetlerle buluşmasına 
aracılık eden muhtarlarımız, insanı-
mızın mutlu ve huzurlu bir yaşam 
sürmesi için bir köprünün ayağı ola-
rak hizmetlerini sürmektedirler.Bu 
kapsamda tüm muhtarlarımızın 19 
Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlarım” 
şeklinde konuştu. n HABER MERKEZİ 

‘Muhtarlar demokrasinin 
beşiği değil ta kendisidir’

‘Muhtarlar demokrasinin
en eski örneğini temsil eder’

Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal, “Muhtarlar Günü” dolayısıyla 
kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tutal, mahalle muh-
tarlarının yerel demokrasinin en 
eski örneğini temsil eden devletin 
en küçük parçası olan kurum oldu-
ğunu belirtti.

Muhtarların demokrasinin 
gelişmesine katkıda bulunurken 
yerel yönetime katılımı sağlama-
nın da önemli araçlarından biri-
si olduğunu kaydeden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Muhtar-
lık müessesesi, kültürümüzün ve 
toplumsal hayatımızın önemli yapı 
taşlarından olup yerel demokrasi-
nin en eski örneğini temsil eden, 
devletimizin her noktadaki kurum-
sal temsilcileridir. Muhtarlarımız, 
bulunduğu mahallede devletimi-
zin tüm kurumlarını temsil etmek-
te ve halkımızla devlet kurumları 
arasında köprü vazifesi görmekte-
dir. Günümüzde kendini yenileyen 
kurumların başında gelen muh-
tarlık en ücra yerleşim yerine bile 
yönetim anlayışını taşıyarak hem 

sevinçte hem de hüzünde halkının 
her zaman yanında ve hizmetin-
dedir. İlçemizde muhtarlarımızla 
istişare halinde şehrimizi en güzel 
şekilde yöneterek hemşehrileri-
mize en iyi ve en güzel hizmetleri 
götürebilmek için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Mahalle muhtar-
larımız sorumlu oldukları bölgeyi 
daha iyi tanıyan ve bilen insanlar 
oldukları için onların desteğiyle 
hedeflediğimiz hizmetleri daha 
sağlıklı bir şekilde ulaştırma, uygu-
lama imkânı buluyoruz. Muhtarla-
rımız bizim gücümüze güç katıyor 
bizde bu güçle hemşehrilerimize  
en iyi hizmeti sunmak için gayret 
ediyoruz.

Bu vesileyle mahallelerimizin 
her türlü ihtiyacını tespit edip, ma-
hallelerimizin gelişimi ve değişimi 
hususunda bizlere çözüm ortak-
lığı yapan ve toplumumuzdaki en 
önemli görevlerden birini yürüten 
muhtarlarımızın, Muhtarlar Gü-
nü’nü kutlar, hizmetlerinden dola-
yı kendilerine teşekkür ederim”
n HABER MERKEZİ

Mahalle muhtarları ile buluşan Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, 4 buçuk yılda 
yaptıkları projeleri anlattı. Gün, yapılamaz denilen projeleri yaptıklarını vurguladı 

‘Hayal projeleri 
hayata geçirdik’

Bozkır Kaymakamı Fahri Onay 
ve Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, mahalle muhtarlarıyla bir ara-
ya gelerek istişare toplantısı gerçek-
leştirdi. Bozkır Belediyesi yeni kon-
ferans salonunda gerçekleştirilen 
istişare toplantısında Bozkır İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Bozkır İlçe Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve 
Bozkır Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı Müdürlüğü faaliyet 
raporu sundu.  Faaliyet raporlarının 
sunumundan sonra konuşan Bozkır 
Kaymakamı Fahri Onay, istişare top-
lantısının amacının mahallelerdeki 
sorunların istişare edilmesi, eğitim, 
sağlık ve üretim desteklemeleri gibi 
konularda Bozkır’ın sorunlarını en 
aza indirebilme gayreti olduğu söy-
ledi. Yapılan istişare toplantısı ve-
silesiyle de toplantıya katılan muh-
tarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü 
kutladı. 

Bozkır Kaymakamı Fahri 
Onay’ın konuşmalarından sonra 
gündeme ilişkin konulara değinen 
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, muhtarlarla birlikte 4,5 yılda 
mahallelerde önemli çalışmalar yap-
tıklarını, bu çalışmaların hala devam 
ettiğini söyledi. Muhtarların herhan-
gi bir parti çatısı altında olmadan se-
çildiğini, bu bağlamda muhtarların 
ayrı bir yere sahip olduğunu sözleri-
ne ekleyen Başkan Gün, tüm muh-
tarların muhtarlar gününü kutladı. 

OLMAZ DENİLEN İŞLERİ YAPTIK
Bozkır’da hayal olan, olmaz de-

nilen, imkansız denilen hizmetleri 
4,5 yıllık kısa bir sürede hayata ge-
çirdiklerini vurgulayan Bozkır Bele-
diye Başkanı İbrahim Gün sözlerine 
şu şekilde devam etti, “Bozkır’da 
olmaz denilen doğalgazı ilçemize 
getirdik. Bozkır’ımıza 4 yıllık yeni 
bölümler getirdik. 4,5 yıl önce ha-
yal olan projeleri bugün bir bakmı-
şız hayata geçirmişiz. Evet, doğal-
gaz ilçemiz için olmazsa olmazdı. 
Milletvekilimiz Sayın Ziya Altunyal-
dız’ın öncülüğünde ilçemizi doğal-
gaza kavuşturduk. Kasım ayı içeri-
sinde 519 konuta doğalgaz temini 

sağlanacak. Baktığımızda bu rakam 
ilçemizin %30’una tekabül ediyor. 
4,5 sene önce bu bir hayaldi ve ha-
yalimizi gerçeğe dönüştürdük. Yine 
baktığımızda ilçemize 4 yıllık yeni 
bölümlerin gelmesi, 4,5 yıl önce 
hayaldi ama bugün 4 yıllık bölüm-
lerimiz Meslek Yüksek Okulumuz-
da eğitime başladı. Bugün öğrenci 
sayımız bine yaklaşıyor ve ilerleyen 
dönemlerde bu sayı artarak devam 
edecek. Bunun yanında 4,5 yıl önce 
Bozkır’a gençlik merkezi yapılır 
mı denildiğinde herkes olmaz, ya-
pılamaz diyordu. Bugünümüze 
baktığımızda gençlik merkezimiz 
tamamlanmış ve yakın zamanda 

faaliyetlerine başlayacak. Bu çalış-
malarımıza daha birçok çalışmayı 
sıralayabilirim. Ama bu güne kadar 
yaptığımız en önemli çalışma ola-
rak gördüğüm bir çalışmayı sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 1781 yılında 
yapılmış tarihi bir çeşme, Bozkır’ın 
arka sokaklarında binaların ara-
sında kaybolmuş, toprağın altında 
kalmış, sadece tepesi görünüyor. 
Kimsenin bundan haberi yok. Biz 
bu çeşmeyi bulduk, kitabesini de 
belediyenin deposunda bulduk. O 
çeşmeyi oradan çıkardık ve tüm 
ihtişamıyla orijinalliği bozulmadan 
restoresini gerçekleştirip anıt mey-
danına yerleştirdik. Bu çalışmayı 

önemli sayıyorum. Çünkü 1781 
yılında Mehmet Fazullah Efendi 
tarafından yaptırılan bir çeşme sa-
yesinde, Fazullah Efendi hayırla 
yad ediliyor. Bizim de tek gayemiz 
hayırla yad edilebilmektir. Bozkır’a 
kalıcı eserler kazandırdık, bu kalı-
cı eserler gibi bizler de hayırla yad 
edileceğimizi ümit ediyorum. Çün-
kü, tekrardan belirtmem gerekirse 
4,5 yılda olmaz denilen işler yap-
tık, yapılmaz, Bozkır’a bu hizmet 
gelmez dedikleri hizmeti getirdik. 
Yaptığımız çalışmaları günü geçiş-
tirmek için değil, kalıcı olması için 
yaptık. Bozkır’ın çehresini değiştir-
dik” diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket partisi Sel-
çuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, 
19 Ekim Muhtarlar günü müna-
sebetiyle yayınladığı kutlama me-
sajında, “Muhtarlar demokrasinin 
beşiği değil ta kendisidir Muhtarlık 
gerekli ve vazgeçilmezdir. Hak ve 
özgürlükleri ihmal edilmemelidir,” 
dedi, Başkan Çipan yazılı olarak 
yayınlyadığı kutlama mesajında şu 
sözlere yer verdi. “ Muhtarlarımız 
mahalle sakinlerinin devlet  ku-
rumlarıyla aracı bir rol oynarken, 
diğer yandan da çağdaş kamu 
yönetimi anlayışının en temel ge-
reksinimlerinden biri olan katılım-
cılığın sağlanmasında önemli bir 
görevi yerine getirmektedir. Muh-
tarlar demokrasinin beşiği değil ta 
kendisidir. Siyaset kanalı ile seçim 
kazanmazlar.Muhtarlarımız kendi 
isimleri ile bulundukları mahalle-
lerde seçimlere girerek başarı sağ-
lar ve seçilirler. Muhtarlar sadece 
isimleri ile çağırılması ise demok-
rasi içerisinde seçildiklerinin gös-

tergesidir. Vatandaşın hastasında, 
cenazesinde, düğününde kısacası  
sosyal  yaşamın içerisinde kendini 
gösteren her türlü üzüntüde ve 
sevinçte kapısını gönül rahatlığıy-
la çaldığı ve devleti en yakınında 
hissettiği makamdır. Muhtarlık 
gerekli ve vazgeçilmezdir. Hak ve 
özgürlükleri ihmal edilmemelidir. 
Günümüzde mahalle sakinleri ile 
belediyeler veya tüm kamu ku-
rumları arasındaki diyalog muhtar-
larımız üzerinden kurulmaktadır. 
Bu diyalog kurulurken en büyük 
sorumluluk ise muhtarlarımıza 
düşmektedir. Muhtarlarımız ise 
bu sorumlulukları yerine getirebil-
mek adına gece gündüz görev yap-
makta ve mesai saati diye bir kav-
ramları bulunmamaktadır. Buna 
rağmen muhtarlarımıza tanınan 
haklar yeterli olmamaktadır. Bu 
duygu ve düşüncelerle tüm muh-
tarlarımızın gününü kutlar görev-
lerinde başarılar dilerim.”dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Muhtarlar bir köprü vazifesi görüyor’

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, muhtarlarla istişare toplantısında biraraya geldi.
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Başkan Altay: Milletimizden güç alıyoruz
Konya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Cuma Buluşmaları kapsamında 
Otogar Zeki Altındağ Camii’nde 
esnaflar ve vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, her 
Cuma şehrin başka bir camisinde 
vatandaşlar ve bölgedeki esnaflar-
la bir araya gelmeyi sürdürüyor. 
Başkan Altay, Cuma Buluşmaları 
kapsamında bu hafta Otogar Zeki 
Altındağ Camii’nde esnaf ve va-
tandaşlarla bir araya gelen Başkan 
Altay, taleplerini dinleyerek isti-
şarelerde bulundu. Cuma Buluş-
malarının güzel bir gelenek haline 
geldiğini belirten Altay, “Bölge-
deki vatandaşlarımız ve esnafla-
rımızla bir araya gelerek hasbihal 
ediyoruz. Cuma gününün de bere-
ketiyle bu buluşmalarımız oldukça 

verimli ve faydalı oluyor. Cuma 
Buluşmalarımız sayesinde edindi-
ğimiz izlenimlerle de gücümüzü 
ve çalışma enerjimizi aldığımız 
hemşerilerimize hizmet etmenin 
mutluluğunu yaşıyor, milletimiz-
den güç alıyoruz ” ifadelerini kul-
landı. Cuma Buluşmasında Sel-

çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer 
ile Büyükşehir Belediye Meclisi AK 
Parti Grup Başkan Vekili Mahmut 
Sami Şahin de Başkan Altay’a eş-
lik etti.
n HABER MERKEZİ

Konya İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü ve MEVKA (Mevlana Kalkınma 
Ajansı) işbirliği içerisinde, EKİP42 
Projesi kapsamında 8, 12, 15, 19 
Ekim 2018 tarihlerinde 4 grupta 
farklı branşlardan 120 öğretme-
ne, dijital çağın gereksinimlerini 
yakalamak, eğitimde beklenen 
teknolojik atılıma etkin bir şekilde 
hazırlanmak adına yazılım, tasarım, 
kodlama ve simülasyon konuların-
da kendilerini geliştirmeleri için 
verilen “Endüstriyel ve Teknolo-
jik Gelişim İçin Eğitmen Eğitimi” 
kursunun sertifika dağıtım töreni, 
Selçuklu Fatih Endüstri Meslek Li-
sesi’nde gerçekleşti. 

MEVKA Genel Sekreteri Savaş 
Ülger programda yaptığı konuşma-
da, öğretmen eğitiminin en güzel 
yansımasının öğrencilerde gözlene-
ceğini belirterek çalışmaların pro-
jelerdeki eğitimlerle sınırlı kalma-

masının ve ortaya somut ürünler 
konulmasın gerektiğini ifade etti. 
Ülger, MEVKA olarak bu alanda 
yapılan projelere teknik destekleri-
nin devam edeceğini de sözlerine 
ekledi. 

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy da yaptığı ko-
nuşmada, günümüz teknolojisinde 

STEM, Robotik ve Kodlama konu-
larında öğretmenlerin kendilerini 
geliştirmelerinin önemini vurgu-
layarak her okulun mutlaka yerel, 
ulusal ve uluslararası projeler yap-
ması gerektiğini ifade etti.  Projeye 
destek olan MEVKA’ya, EKİP42 İl 
Yürütme Kuruluna, MİD Akademi 
Eğitmenlerine ve kursiyer öğret-

menlere de teşekkür etti.
Konya İl Milli Eğitim Müdürü 

Mukadder Gürsoy, MEVKA Genel 
Sekreteri Savaş Ülger, İl Milli Eği-
tim Müdür Yardımcısı Servet Al-
tuntaş, EKİP42 İl Yürütme Kurulu, 
eğitmenler ve kursiyer öğretmenler 
katıldı.
n HABER MERKEZİ

Sayıştay Başkanı Baş’tan
Başkan Altay’a ziyaret

Mevlana Türbesi'ni 
ziyaret ettiler

Çeşitli programlara katılmak 
ve bir dizi ziyarette bulunmak üze-
re Konya’ya gelen Sayıştay Başkanı 
Seyit Ahmet Baş, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’ı ziyaret etti. Sayıştay Başkanı 
Seyit Ahmet Baş, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay’ı ziyaret etti. Sayıştay 
Başkanı Baş, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
tarafından düzenlenen “Muha-

sebe-Denetim Mesleği Geçmişi, 
Bugünü ve Geleceği Kariyer Plan-
laması” programına katılmak ve 
çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere 
Konya’ya geldiğini belirterek, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Altay’a 
çalışmalarında başarılar diledi. 
Başkanı Altay da, Sayıştay Başka-
nı Seyit Ahmet Baş’ı ağırlamaktan 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, İslam Düşünce Atlası 
hediye etti. n HABER MERKEZİ

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz 
Kurumları ile Tutukevleri İşyurt-
ları Kurumunca düzenlenen, hü-
kümlü ve tutuklularca üretilen el 
emeği ürünlerin yer aldığı 'İşyurt-
ları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın 
açılışı için Konya'ya gelen, Adalet 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sela-
haddin Menteş, Hakimler ve Sav-
cılar Kurulu Birinci Daire Başkanı 
Halil Koç, Hakimler ve Savcılar 
Kurulu Birinci Daire Üyesi Yaşar 

Şimşek, Hz. Mevlana'nın Türbesini 
ziyaret etti. Ziyarete, Konya Valisi 
Yakup Canbolat, Konya Cumhu-
riyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 
Adli Yargı ve Adalet Komisyonu 
Başkanı Eyüp Mergen, Bölge İdare 
Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, 
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı 
Mevlüt Gülbudak ile Bölge Adliye 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı-
sı Abdullah Gündüz katıldı.
n HABER MERKEZİ

Türklerde devlet denetimi geleneğinin 840 yılından bu yana devam ettiğini belirten Sayıştay Baş-
kanı Seyit Ahmet Baş, “Kuruluşunun yeni aşamalarında olan devletler bize gıpta ile bakıyor” dedi

840 yılından bu yana
devlet denetleniyor!

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet 
Baş, Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Meram Tıp Fakültesi Konfe-
rans Salonu'nda düzenlenen "Mu-
hasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, 
Bugünü ve Geleceği Kariyer Plan-
laması" programında, kurumun 
tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Sayıştay’ın 1862 yılında Os-
manlı Padişahı Sultan Abdülaziz 
tarafından kurulduğunu anım-
satan Baş, kurumun kamu mali-
yesinin güçlü temeller üzerinde 
yeniden inşası için başlatılan giri-
şimlerin ürünü olduğunu aktardı. 
Baş, bin yılı aşkın devlet gelene-
ğinde gelir ve harcamalara ilişkin 
belge, kayıt düzeni ve muhasebe 
sistematiği ile denetimlerin zaman 
içinde geliştiğini ifade etti.

"840 YILINDAN BERİ DEVLET 
DENETİM KÜLTÜRÜNE SAHİBİZ"

Osmanlı Devleti'ndeki Divan-ı 
Muhasebat'ın (Sayıştay) bugünkü 
sistematiğin oluşumunda büyük 

önem arz ettiğini anlatan Baş, şun-
ları kaydetti: "Osmanlı öncesi Türk 
devletilerinde Karahanlılar'daki 
Divan-ı İşraf'ın kuruluşu 840'tır. 
Osmanlı'da Divan-ı Muhasebat'ın 
kuruluşundan bugüne 156 yıl olu-

yor. Karahanlıları da dikkati alır-
sak bin 156, doğru olanda budur. 
840 yılından beri devlet denetim 
kültürüne sahip bir milletiz. Bunu 
böyle bilmek lazım. Dolayısıyla 
göğsümü gere gere yabancılara da 

böyle anlatıyorum. 'Kurumumuz, 
840 yılından bu yana devlet gele-
neklerine sahip olan bir kurumdur' 
diye. Bugün itibarıyla bu geçmişi-
mizle birlikte henüz kuruluşunun 
yeni aşamalarında olan devletler 
bize gıpta ile bakıyor. Bugün aynı 
zamanda Avrupa Sayıştaylar Birli-
ğinin başkanıyım. Böyle bir geçmi-
şimiz olmasa hiç kimse Türkiye'ye 
başkanlık bahşetmez. Asya Sayış-
taylar Birliğinin yönetim kurulu-
nun üyesiyim. Seyit kim? Köylü bir 
ailenin çocuğu ama önemli olan 
ben değil, kurumumuz ve devleti-
mizin geçmişi. Bu itibar devletimi-
ze gösterilmiş itibardır."

Baş, konuşmasının devamın-
da öğrencilere kariyer planlaması 
konusunda tavsiyelerde bulundu. 
Programa, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker, fakülte yöneticileri ve 
çok sayıda öğrenci katıldı. Prog-
ram, hediye takdimiyle son buldu.
n AA

Öğretmenler endüstriyel eğitim sertifikası aldı

Biz küçüklerinden 
saygı görmeyi son de-
rece hak eden büyük-
lerimiz hepimiz için çok 
değerli olmalıdır. Onla-
rın dediklerini ikiletme-
meliyiz. Anne ve baba-
larımıza nezaket içinde 
bir tutum sergilemeliyiz. 
Dinimizde bile anne ba-
baya öf bile denmemesi 
gerektiği vurgulanmış-
tır. Ne kadar sinirlenilse bile anne ve 
babaya karşı bağırılmamalı ve her za-
man için son derece saygılı davranıl-
malıdır. Büyüklere laf çarpıtmak yanlış 
bir davranıştır. Saygıdan uzak bu tür 
davranışlardan kaçınılmalıdır.

Saygılı davranmak için dikkat 
edilmesi gereken noktalardan biri ise 
hitaptır. Hitap ederken isimlerini kul-
lanmamalı belli hitap sözcükleri kul-
lanmalıyız. Büyüklerin yanında ukalalık 
yapılmamalı, konuşurken sözlerinin 
bitmesi beklendikten sonra konuşul-
malıdır. Her ne kadar doğru olmadığını 
düşündüğünüz bir şeyi söylüyor olsa-
lar da anne babanın kalpleri kırılmadan 

konuşulmaya ve fikriniz 
söylenmeye çalışılmalı-
dır.

Ayrıca anne baba ve 
büyüklere hizmet edil-
meli onlara emir veril-
memelidir. Onlar bizden 
yaşça büyük olduğu için 
bu hem saygısızca olur 
hem de hak etmedikleri 
şekilde bizim için çok 
yorulmuş olurlar. Bu 

yüzden anne babaların her zaman ih-
tiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşılmalıdır.

Büyüklerin yanında oturup kalkışa 
bile dikkat edilmelidir. Büyüklerimiz-
den biri bulunduğumuz yere girdi-
ğinde ayağa kalkılmalı ve onlar otur-
madan oturulmamalıdır. Aynı şekilde 
kayınvalide ve kayınpederlere de saygı 
gösterilmelidir, onlar da anne baba gibi 
sayılmalıdır.

Anne ve Babalarımız bizlere birer 
emanettir.

Rabbim Anne ve Babalarımıza, 
büyüklerimize uzun ömürler versin 
inşallah

Selametle kalın

ANNE BABA VE BÜYÜKLERE SAYGI

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Cumhuriyet tarihinin en nitelikli tarihi eser operasyonu
Aralarında Konya’nın da bulun-

duğu 12 ilde 41 adrese yapılan ope-
rasyon kapsamında 14 bin civarın-
da tarihi eser ele geçirilirken 30 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
isimler ise dikkat çekti. 

Anadolu’nun zengin kültür 
mozaiğinin ve kültürel mirasının 
talan edilmesini, yağmalanmasını 
ve milli servetin yurt dışına kaçırı-
larak yüksek meblağlarda Avrupa 
koleksiyonlarına satılmasını önle-
mek amacıyla Kaçakçılık Suçlarıyla 
Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro 
Amirliği görevlileri operasyon için 
düğmeye bastı. İstanbul Emniyet 
Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın 
yönettiği operasyon kapsamında 
12 ilde toplam 41 adrese operasyon 
düzenledi. Operasyonda 14 bin ta-
rihi eser ele geçirilirken 30 kişi gö-
zaltına alındı. 

OPERASYON 12 İLDE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Yapılan çalışmalar sonucu Ka-
çakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri 
şüpheli şahısları yakalamak için 

teknik takip başlattı. Yaklaşık 6 ay 
süren takibin ardından 9 Ekim günü 
eş zamanlı operasyon için düğmeye 
basıldı. İstanbul, Afyonkarahisar, 
Antalya, Muğla, Kırklareli, Gazian-
tep, Bartın, Niğde, Nevşehir, Bursa, 
Aksaray ve Konya olmak üzere 12 
ilde toplam 41 adreste gerçekleşti-
rildi. 

14 BİN TARİHİ ESER YAKALANDI 
Cumhuriyet tarihinin bu za-

mana kadar yapılan en değerli ve 
kapsamlı operasyonunda, ülke-
mizde bulunan birçok Müze Mü-
dürlüğünün envanterinden sayısal 

olarak fazla ve arasında arkeolojik 
değer olarak birçok müzede eşine 
rastlanılmamış eserler ele geçirildi. 
Tarihi eserlerin takribi M.Ö.2600 
ile M.Ö.2100 yıllarına ait olduğu 
öğrenildi. Yapılan aramalarda çeşitli 
form ve biçimlerde farklı Arkeolojik 
kültürlere ve dönemlere ait tarihi 
eser objeler, taşınmaz kültür varlık-
ları, pişmiş toprak ve bronz kandil-
ler, bronz heykel örnekleri, Hayvan 
figürleri, mezar stelleri ve ant taşları 
yakalandı. Ayrıca Grek, Helenistik, 
Roma, Bizans ve İslami dönemleri-
ne ait altın, gümüş, bronz, elektron 

bilyon nadide sikkeler ele geçirildi. 
Yakalan eserler Davut’un kasesi, 
Antik yunan savaş sanatının eşsiz 
örnekleri yer aldı. Ele geçirilen tarihi 
eserler muhafaza altına alındı. 

ARAMALARDA PARA, SİLAH VE 
UYUŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ 

Adreslerde yapılan aramalarda 
6 adet define arama detektörü ve 
define arama işlemlerinde kulla-
nılan materyaller, 1 adet ruhsatsız 
tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 
33 adet mermi, 276 bin Türk Lirası, 
450 bin Euro ve 33 bin 300 Ame-
rikan doları, 26 gram uyuşturucu 

esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu 
hap ve bir miktar uyuşturucu koka-
in maddesi yakalandı. 

DÜNYA KOLEKSİYONLARINDA 
OLMAYAN ESERLER BULUNDU 
Tarihi eser objeler içerisinde 

takribi 15 milyon yıl öncesine tarih-
lendirilebilecek balık fosilleri, neo-
litik dönem buluntuları, Anadolu 
müzelerinde bile örnekleri görül-
meyen pişmiş toprak üzerleri figür-
lü kandiller, dünya koleksiyonların-
da bile olmayan, Anadolu kökenli 
kraliyet kılıçları, tanrı tanrıça heykel 
ve parçaları, paha biçilemez nitelik-

te olan taşları akik, lapis taşlı altın 
yüzükler, İslami dönem Fermanlar, 
Beratlar ve Kuran-ı Kerimler bulun-
du. 

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARIN 
İSİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ 

Operasyonda yakalanan şa-
hıslar, suç işlemek amacıyla örgüt 
kurmak ve yönetmek, örgüt faa-
liyeti Kültür ve Tabiat Varlıkları-
nı Koruma Kanuna Muhalefet ve 
Tarihi Eser Kaçakçılığı suçlarından 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
şahıslar arasında çete lideri F.A. ile 
birlikte sosyete danışmanı N.Ş., bir 
havacılık şirketinin yöneticisi G.S. 
ve emekli emniyet müdürü, emekli 
albay gibi isimler de yer aldı. 

Gözaltına alınan 30 şahsın 27’si 
savcılığa sevk edildi. Şahısların çı-
karıldıkları mahkeme neticesinde 
8’i tutuklanırken 4’ü ev hapsi cezası 
aldı. Şüpheli 9 şahıs ise yurt dışına 
çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. 6 şahıs da Cum-
huriyet Savcılığı tarafından serbest 
bırakıldı. Firari 3 şahsın yakalama 
çalışmaları devam ediyor.  n İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Kon-
ya Muhtarlar Derneği ile Selçuklu, 
Karatay ve Selçuklu Muhtarlar Der-
neği üyelerini Konya protokolü ile 
buluşturan bir program düzenledi. 
Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kül-
tür Merkezi’ndeki programa Konya 
Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Selçuklu Kaymakamı Ömer 
Hilmi Yamlı, Meram Kaymakamı 
Resul Çelik, Karatay Kaymakamı 
Selim Parlar, İl Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman, İl Jandarma Komu-
tanvekili Ali Osman Yüca, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Selçuklu Belediyle Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Konya Muhtarlar Der-
neği Başkanı Celal Duran, Selçuklu 
Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa 
Avcıoğlu, Konya Karatay ve Tüm 
İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı 

Mustafa Çetin, Meram muhtarlar 
Derneği Başkanı Ali Ermiş ile muh-
tarlar katıldı. Bütün muhtarların 
19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik 
eden Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, muh-
tarlarla her zaman ve her fırsatta 

bir arada olduklarını belirterek, “Biz 
hep birlikteyiz, beraberiz ve şehrimi-
zi de birlikte yönetiyoruz. Yönetim 
anlayışımızda muhtarlarımızın yeri 
ayrıdır. Özellikle Sayın Cumhurbaş-
kanımızın son dönemlerde size ve 
sizlerin şahsında muhtarlarımıza 

verdiği değer ortada. Bizler de on-
ların temsilcileri olarak sizlerle bu 
şehri beraber yönetmek, sorunları 
beraber tespit edip yerinde çözüm-
ler üretmek adına hem ilçe beledi-
yelerimiz yoğun bir şekilde istişare 
halindeyiz. İnşallah bundan sonra 
da birlikte olmaya devam edeceğiz. 
Önemli olan vatandaşın derdini din-
lemek ve bunu kurumlara doğru bir 
şekilde aktarmak. Bizim görevimiz 
de sizlerden gelen bu görevleri en 
kısa sürede değerlendirerek çözüm 
üretmek. Çözemeyeceksek de bu-
nun nedenini anlatmak. Bugüne ka-
dar Konya muhtar derneklerimizle, 
muhtarlarımızla çok güzel bir uyum 
içerisinde birlikte çalıştık. İnşallah 
bundan sonra da aynı ahenk ve 
uyumla şehrimize hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Bu vesileyle Muh-
tarlar Gününüzü kutluyorum” diye 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Renault ve Dacia’ya
Kristal Elma’dan 8 ödül

NISSAN LEAF 
elektrikli aracın lideri

Renault ve Dacia, Reklamcılar 
Derneği tarafından düzenlenen 
30. Kristal Elma Türkiye Reklam 
Ödülleri yarışmasından 8 ödülle 
ayrıldı.  Dacia, Yeni Dacia Duster 
lansmanı ile Kristal Elma’nın sahibi 
oldu. Duster lansmanında Dacia, 
Türkiye’de bir ilke imza atarak 100 
Duster’ı resmi satış öncesinde oto-
mobil severlerle buluşturmuş ve 
internet üzerinden ön satış gerçek-
leştirmişti. ‘Hakkını Ver’ sloganı ile 
gerçekleşen ve VR teknolojilerinin 
kullanıldığı Duster roadshow orga-
nizasyonu, test sürüşü deneyimini 
bir üst boyuta taşıdı. 360 derece 
medya kullanımının etkin bir şe-
kilde uygulandığı lansman süresi 
boyunca 16.3 milyon televizyon iz-
leyicisine ulaşan Dacia, Youtube’da 
98 milyon, Instagram’da ise 1 mil-
yonu aşkın izlenme oranı yakaladı. 
Kristal Elma’da Dacia Duster Roa-

dshow, Renault Clio RS radyo spo-
tu ve Dacia Duster reklam filmi ile 
3 gümüş ödül kazanan Renault, ilk 
100 Duster, Megane Sedan Getir iş 
birliği, Dacia Duster radyo spotu ve 
Dacia Duster ‘Hakkını Ver’ dış alan 
tasarımları ile ayrıca 4 bronz ödüle 
layık görüldü.  n HABER MERKEZİ

Nisan ayından bu yana İzmir’de başlayıp Konya’nın da aralarında bulunduğu 17 farklı ilde 20 
ayrı noktada düzenlenen ‘New Holland Ekipman Tanıtım Günleri’ maratonunda sona yaklaşıldı

Türktraktör 17 ilde
çiftçilerle buluştu

TürkTraktör, büyüyen tarımsal 
ekipman ihtiyacını karşılamak üzere 
geliştirilen TürkTraktör ve New Hol-
land markalı ekipmanlarını çiftçiler-
le kendi illerinde ve arazi koşulların-
da bir araya getirmeyi sürdürüyor. 

26 Nisan’da İzmir Torbalı’da 
başlayan New Holland Ekipman 
Tanıtım Günleri kapsamında yakla-
şık 8 bin 820 kilometre yol kat eden 
TürkTraktör ekipleri, yaz boyunca 
da etkinliklere ara vermediler. 

Türkiye’nin dört bir yanındaki 
illerde bulunan New Holland bayi-
lerinin ev sahipliğinde düzenlenen 
etkinlikler kapsamında Çanakkale, 
Afyon, Ardahan, Gaziantep, Şanlı-
urfa, Yozgat, Iğdır, Ankara, Mardin, 
Bursa, Burdur, Kocaeli, Çorlu, Kon-
ya, Antalya, Manisa ve Çorum’da 
toplam 20 ayrı noktada çiftçilerle 
bir araya gelindi. Bugüne kadar ger-
çekleştirilen etkinliklerde ise 2 bin 
500’den fazla kişi ağırlandı.

Yıllardır müşterilerinin ihtiyaçla-
rına göre en doğru ürün ve en yeni 
teknolojileri sunan TürkTraktör, dü-
zenlenen etkinliklerinde “Toprak iş-

lemeden hasada, her ekipman bura-
da” sloganıyla TürkTraktör markalı 
römork, pulluk, gübre serpme maki-
nesi, diskaro, ot toplama tırmığı hu-
bubat ekim, tarla ilaçlama, yem kar-
ma, çayır biçme, sap-dal parçalama 
ve toprak işleme makinelerinin yanı 
sıra New Holland markalı pnömatik 
ekim, bahçe ilaçlama, küçük balya 
makineleri, silindirik balya maki-
neleri ve büyük balya makinelerini 
sergiliyor. 

Nisan ayından bu yana aralıksız 
şekilde süren New Holland Ekipman 

Tanıtım Günleri’ maratonu Tokat 
Zile etkinliğini takiben Kırıkkale, 
Kırşehir ve Adana’da düzenlenecek 
etkinliklerle bu yıl sona ermiş ola-
cak. 

ÇİFTÇİLERİN BEKLENTİLERİNE 
GÖRE TASARLANMIŞ TEKNOLOJİK 

EKİPMANLAR 
New Holland Ekipman Tanı-

tım Günleri kapsamında kısa bir 
değerlendirme yapan TürkTrak-
tör Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, bu 
yıl TürkTraktör olarak ekipman ala-

nında çok önemli çalışmalar yapıldı-
ğına dikkat çekerek; “Sahada çiftçi-
lerimiz için en az traktörleri kadar 
önemli olan ekipmanlar konusunda 
bu yıl ciddi bir atılım içindeyiz. Yı-
lın başından bu yana, değişen ihti-
yaçlara yönelik olarak yeni ve farklı 
birçok ekipmanı pazara sunarken; 
aynı zamanda ürün yelpazemizi de 
ciddi anlamda genişlettik. Yakın 
zamanda gerçekleştirilen Bursa Ta-
rım Fuarı’nda sadece tarımsal ekip-
man alanında 40’a yakın farklı çeşit 
ekipmanımızı sergiledik. Bunların 
arasında ülkemizde en çok kullanı-
lan ekipmanlar olarak dikkat çeken 
Konvansiyonel Pulluk ve Römorklar 
ile ilk kez lansmanını bu fuarda ger-
çekleştirdiğimiz  Gübre Serpme Ma-
kinesi ve Diskaro da yer alıyordu. Bu 
iki ürünümüzün etkinliklerimize ka-
tılan davetlilerimiz tarafından da ilgi 
göreceğine inanıyoruz.  Çiftçilerimiz 
hem Konya hem de Bursa Tarım 
fuarlarında ilk kez görücüye çıkardı-
ğımız tüm ürünlerimize bayilerimiz-
den ulaşabilirler” diye açıkladı.  
n HABER MERKEZİ

NISSAN LEAF, 2018 yılında 
gösterdiği satış performansıyla 
Avrupa’nın en çok satan elektrik-
li aracı unvanını korudu. Yılın ilk 
sekiz ayında Avrupa genelinde 26 
binlik satış performansına ulaşan 
NISSAN LEAF, Norveç’te diğer 
tüm otomobil marka ve modelleri-
ni geride bırakarak aynı zamanda 
Norveç’in en çok satan binek oto-
mobili olarak da önemli bir başarı-
ya imza attı.  Satışa 1 yıl önce su-
nulan ve bu süre içerisinde birçok 
ödül alan yeni NISSAN LEAF, aynı 
zamanda satış performansıyla da 
elektrikli otomobil dünyasına yön 
veriyor. Avrupa yollarında dolaşan 
26 bin yeni NISSAN LEAF, elekt-
rikli otomobile geçiş sürecine ön-
cülük ediyor.

NISSAN’ın ödüllü modeli LEAF 
2018 yılının ilk 8 ayında Avru-
pa’nın en çok satan elektrikli oto-
mobili oldu. Avrupa genelinde her 
10 dakikada bir adet NISSAN LEAF 
satıldı. Yeni NISSAN LEAF; Avus-

turya, Fransa, Almanya, Hollanda, 
Portekiz ve İspanya gibi önemli pa-
zarlar da dahil olmak üzere Avrupa 
genelinde satışlarını artırdı. Sadece 
elektrikli otomobil pazarını domine 
etmekle kalmayan yeni NISSAN 
LEAF, Norveç’te tüm elektrikli ve 
içten yanmalı motora sahip otomo-
billeri geride bırakarak 2018 yılının 
en çok satan otomobili oldu.

NISSAN LEAF, sadece pera-
kende satışlarıyla değil kurumsal 
satışlarda da öne çıkıyor. Yılın ilk 
sekiz ayında Avrupa genelinde 
perakende satışların yanı sıra ti-
cari işletmeler ve filolara satışı da 
atış gösterdi. Yılın ilk sekiz ayında 
Avrupa genelinde 8 bin adet NIS-
SAN LEAF, kurumsal işletmelere 
ve filolara teslim edildi. Dünya-
nın elektrikli araç liderinin hafif 
ticari ve yedi koltuklu türevi olan 
e-NV200 de Avrupa genelinde son 
derece başarılı satış adetlerine ula-
şıyor. 
n HABER MERKEZİ

‘Yönetim anlayışımızda muhtarlarımızın yeri ayrı’
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Yeşil Beyaz 
Konya Dergisi 
Yazarı Erhan 
Seven, 
Süper Lig’i 
değerlendirdi. 
Favori takımların 
sezona kötü 
bir başlangıç 
yaptığını 
belirten Erhan 
Seven, Süper 
Lig’in sürpriz 
bir şampiyon 
çıkarabileceğini 
söyledi. Sürpriz 
şampiyonluk 
adayının 
Başakşehir 
olduğunu 
belirten 
Erhan Seven, 
Konyaspor 
için de, “Artık 
Anadolu’dan 
başka bir 
şampiyon 
çıkacaksa 
o takımın 
Konyaspor 
olmasını hem 
istiyorum, hem 
de bekliyorum” 
dedi

Spor Toto Süper Lig’de 5 takım bu-
güne kadar şampiyon oldu. Galatasaray, 
Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve 
Bursaspor farklı tarihlerde farklı sayılar-
da şampiyonluğa ulaştı. Bu takımlarımız 
zirvede olmanın keyfini doyasıya yaşadı-
lar.

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 
Lefter Küçükandonyadis sezonunda hafta-
lar birbiri ardına geçiyor. Şampiyonluğun 
doğal adayları olarak gördüğümüz takım-
lar ise geçtiğimiz yılların aksine ezici bir 
şekilde sezona başlayamadı. Sürekli puan 
kayıpları yapıyorlar ve özellikle deplas-
manda tanınmayacak derecede kötü futbol 
oynuyorlar.

Hani bazen diyorum ki, bu kadar kötü 
oynayan takım kim? Sarı lacivert çubuklu 
forma üzerlerinde… Evet, o takım Fener-
bahçe …

Ya da armasını görmesem Beşiktaş 
olduğunu bilemeyeceğim. Bir de kırmızı 
kafalı Babel’i görüyorum, tamam diyorum 
bunlar Beşiktaş… Veya özellikle deplas-
manda, yaban ellerde fileden sürekli top 
çıkaran kaleciye yayıncı kuruluş kamerası 
fokus yaptığında Muslera olduğunu görüyo-
rum. Ve diyorum ki, Galatasaray’mış bol bol 
gol yiyen takım.

Sezona kötü başlayan bu takımların iyi 
sonuç alamamasının nedeni kadro kalitele-
rinde yaşanan büyük düşüş. Gomisler, Guli-
anolar, Negredolar, De Souzalar, Taliscalar 
gitti ligimizden…

Onyekurular, Jailsonlar, Enzo Rocolar, 
Freyler, Amiriler, Reyesler transfer edildi. 
Kalite düştü. Bu çok net bir şekilde görülüyor.
ANADOLU KULÜPLERİ DAHA AKILCI İŞLER 

YAPMAYA BAŞLADI
Ancak bir başka gerçeği de göz ardı 

etmeyelim. O da Anadolu kulübü olarak ad-
landırdığımız kulüplerin nokta vuruşu olarak 
yaptıkları yabancı futbolcu transferlerinde ba-
şarılı sonuçlar alması. Ayrıca İstanbul düka-
lığına karşı başkaldırışını sadece isyanla ve 
anarşist ruhla değil, akılcı yapılanma ve doğ-
ru tespitler yaparak da gerçekleştirdi Anadolu 
takımları.

Türk futbolunda 4 büyüklerin yaklaşık 10 
milyar liralık borcuna karşılık Anadolu takım-
ları daha derli toplu hareket etmeye çalışıyor. 
Tabii ki Mersin İdmanyurdu, Gaziantepspor, 
Kocaelispor, Kardemir Karabükspor, Eskişe-
hirspor  gibi yanlış yapılanan ve başkan yöne-
ticilerinin nemalanarak kulüplerini uçuruma 
götürdükleri takımları da unutmadık.

Bazı Anadolu takımları, genç teknik 
adamları takımların başına getirerek iyi iş-
lere imza atıyor. Artık Bayram Bektaşlar, 
Tamer Tunalar, Erol Bulutlar Türk futboluna 
damga vuracak teknik direktörler olarak or-
taya çıktı.

Ancak tecrübe kokan isimler de görev-
lerini en iyi şekilde yapmaya devam ediyor. 
Rıza Çalımbay, Abdullah Avcı, Samet Ayba-
ba, Ertuğrul Sağlam gibi isimler işlerini iyi 
yapmaya gayret ediyorlar.

DEPLASMAN YENİLGİLERİNE 
TERİM DE ÇARE OLAMADI

Galatasaray’da geçtiğimiz sezon 16. 
haftada göreve gelen Fatih Terim de Sarı 
Kırmızılı ekibin deplasmanda yenilmesine 
derman olamadı.

Geçen yıl 3, bu sezon de 2 deplasman 
maçını kaybeden Terimli Galatasaray, Sü-
per Lig’de son 12 deplasmanda 5 yenilgi 
alan bir takım. Bunun adı fobi olarak ad-
landırılamaz.

İç sahada ölüyü diriltecek şekilde 
takımlarını destekleyen muhteşem taraf-
tarıyla maça 1-0 önde başlayan Galata-
saray, Türk Telekom fatihliği ile geçen yıl 
şampiyon oldu. Ama bu olay, her zaman 
olmayabilir. Yani içerde kazanıp dışarda 
kaybedip şampiyonluk kazanılmaz. Bu 
nedenle genelde insanların kafasında 
olan *Fatih Terimli Galatasaray bu yıl 
da şampiyon olur* cümlesi çok doğru 
çıkmayabilir.

ŞENOL GÜNEŞ DE 
KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ VAR

Beşiktaş, Şenol Güneş ile birlikte üst 
üste dördüncü sezonuna başladı. İlk iki yılda 
gelen şampiyonluğun ardından geçen sezon 
dördüncü olan Beşiktaş, bu yıl sezonu çok er-
ken açtı. 6 Avrupa ön eleme maçı oynayarak 
gruplara kalan Beşiktaş, Süper Lig’de puan 
kayıpları yapmaya devam ediyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş de, sezona 
başlarken yeterli konsantrasyon ve motivas-
yonu taşımadığını düşünüyorum. Hocanın 
sezon sonunda Siyah beyazlı ekipten de ay-
rılmasını bekliyorum. Şenol Hoca’nın yeni-
lenmesi gerekiyor.

Beşiktaş, takımı Tosiç, Talisca, Negre-
do, Fabricio gibi isimleri kaybettikten sonra 
kalitesinin de düştüğünü kabul etmek gere-
kir. Beşiktaş da kuvvetli bir şekilde ‘Ben şam-
piyon olurum’ diyemiyor.

FENERBAHÇE’NİN İŞİ ÇOK ZOR
Fenerbahçe, yeni başkan Ali Koç, spor-

tif direktör Comolli, teknik direktör Cocu ile 
birlikte yola çıktı. Ve çok yanlış yaptı. Ali 
Koç, Türkiye’nin en zengin insanlarından 
ve ülkenin en büyük holdinglerini yönetiyor. 
Futbolda da işlerini profesyonellere bıraktı ve 
kenara çekildi.

Kim bunlar? Cocu ve Comolli. Türkiye’yi 
bilmeyen, dünya futbolunu bildiği iddia edi-
len ancak karşılığını göstermeyen ve vere-

meyen Comolli ve Cocu ikilisi Fenerbahçe 
için ızdıraptır. Yetersizler ve bir şey veremez-
ler Sarı Lacivertliler’e.

Fenerbahçe ilk 5’e girerse başarı olur. 
Konyaspor’da büyük başarılara imza atan Ay-
kut Kocaman’ın Sarı Lacivertli ekipten gön-
derilmesi Ali Koç’un en büyük ve affedilmez 
bir hatasıdır.

TRABZONSPOR’DA KARAMAN UMUDU
Trabzonspor borçlarının çokluğu nede-

niyle sıkıntılı süreçler yaşayan takımları-
mızdan biri. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Süper 
Lig’de sadece Karabükspor’da 8 maçlık tek-
nik adamlık tecrübesi olan Ünal Karaman’ı 
göreve getirdi. Ben geneli itibariyle Trabz-
nospor’un oyununu beğeniyorum ama sonuç 
konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Şampiyonluk 
şansları zor.
ATİKER KONYASPOR’DA ÇALIMBAY ETKİSİ

Atiker Konyaspor, 2 sezon önce harika 
bir dönem geçirdi. Aykut Kocaman ile birlikte 
Türkiye Kupası’na uzandı, ardından da Akçay 
ile Süper Kupa’yı aldı.

Ancak Samsun’daki Süper kupa finalin-
de çıkan olaylar nedeniyle 5 maç seyircisiz 
oynama cezası gelmişti Yeşil Beyazlı eki-
be.  Avrupa macerası da vardı bir yandan…

Mustafa Reşit Akçay, Mehmet Özdilek 
ve Sergen Yalçın ile birlikte, yani üç hocanın 
katkısıyla birlikte 33. hafta kümede kalmayı 
garantiledi. Yakışmadı Konyaspor’a

Bu sezon ise akılcı bir yaklaşımla Rıza 
Çalımbay hoca göreve getirildi. Benim Milli 
Takım hocalığı için Samet Aybaba- Rıza Ça-
lımbay ikilisini önerdiğim TRT Spor yayınla-
rındaki yakın tarihli arşivlerde yer almıştır.

Rıza Hoca, geçen yıl futbol kimliğini kay-
beden Konyaspor’a bir oyun formatı yerleştir-
di ve başarılı oluyor.

Artık Anadolu’dan başka bir şampiyon 
çıkacaksa o takımın Konyaspor olmasını 
hem istiyorum, hem de bekliyorum. Ama bu 
sezon olmaz da, önümüzdeki yıllarda beklen-
tim bu yönde.

SÜRPRİZ ŞAMPİYONLUK 
ADAYIM BAŞAKŞEHİR

Bu sezon şampiyonluk adaylarının o 
kadar kötü olduğu bir dönemde sürpriz bir 
şampiyonluk adayım var. Medipol Başak-
şehir…

4 sezondur Abdullah Avcı’nın teknik 
adamlığı ile birlikte ilk dörtte yer alan Başak-
şehir takımı, bu kadar kötü bir dönem geçiren 
doğal şampiyonluk adaylarının arasından 
sıyrılabilir diye düşünüyorum. Başakşehir 
için ‘ o yıl, bu yıl’ olabilir.

Zaten doğru yapılanma, organizasyon, 
planlama ve stratejinin kazanmasını istiyo-
rum. Lig, şampiyonunu arıyor. O takım da 
neden Medipol Başakşehir olmasın?

Mayıs’ta ölmez sağ kalırsak hep beraber 
görürüz inşallah…

Seven: Süper Lig 
şampiyonunu arıyor

Erhan Seven
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 8 6 1 1 15 10 5 19
2.TUZLASPOR 8 5 2 1 15 3 12 17
3.MANİSA B.Ş.B. 8 4 2 2 10 5 5 14
4.SİVAS BELEDİYE 8 4 2 2 10 5 5 14
5.PENDİKSPOR 8 4 2 2 11 7 4 14
6.ŞANLIURFASPOR 8 4 2 2 9 9 0 14
7.TARSUS İDMAN Y. 8 3 4 1 15 12 3 13
8.F. KARAGÜMRÜK 8 4 1 3 10 8 2 13
9.BUGSAŞ SPOR 8 4 1 3 12 14 -2 13
10.ZONGULDAK 8 3 2 3 10 10 0 11
11.KAHRAMANMARAŞ 8 2 3 3 8 9 -1 9
12.KIRKLARELİSPOR 8 2 2 4 7 8 -1 8
13.DARICA G. BİRLİĞİ 8 2 2 4 8 11 -3 8
14.ETİMESGUT BLD. 8 2 2 4 6 10 -4 8
15.ANADOLU SELÇUK 8 1 4 3 9 12 -3 7
16.BANDIRMASPOR 8 1 3 4 8 15 -7 6
17.FETHİYESPOR 8 0 4 4 6 14 -8 4
18.TOKATSPOR 8 0 3 5 2 9 -7 3

Selçuklu Basketbol 
zorlu deplasmanda

Konya Anadolu Selçukspor, Manisa’yı konuk ediyor
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Sel-

çukspor, yarın ligdeki 9.maçına çıkacak. Kırmızı 
Grup’ta oynadığı 8 maçta istediği sonuçları ala-
mayan yeşil beyazlılar, kendi sahasında Manisa 
Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek. 15 
Temmuz Selçuk Üniversitesi sahasında oynana-
cak olan maç 14.30’da başlayacak. Mücadeleyi 
Burak Özcan yönetirken, yardımcılıklarını Hamdi 
Tontu, Hidayet Zeybek ve Ali Rıza Altunbakır ya-
pacak. Yavru Kartal, iç sahada oynamanın avan-
tajı ile karşılaşmayı kazanmak istiyor.

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Pilot takım Konya Anadolu Selçukspor, bu se-

zon lige istediği başlangıcı yapamadı. Oynanan 8 
karşılaşmada 7 puan toplayan yeşil beyazlılar, 
ligde 15.sırada yer alıyor. Yavru Kartal, bu sezon 
sadece 1 galibiyet alırken, 4 mücadeleden de 
beraberlik ile ayrıldı. Son üç maçından galibiyet 
alamayan Konya Anadolu Selçukspor, bu maçlar-
da sadece 1 puan toplayabildi. Hafta iç oynanan 

8.hafta maçında Etimesgut Belediyespor’a konuk 
olan yeşil beyazlılar, bu maçtan 2-0 mağlubiyet 
ile ayrılmıştı. 7.hafta ise iç sahada oynadığı Bug-
saş maçında 1-0 öne geçen Anadolu Selçukspor, 
ikinci yarıda yediği goller ile 2-1 mağlup oldu. 

MANİSA’NIN HEDEFİ 1. LİG
Konya Anadolu Selçukspor’un yarın kendi 

evinde konuk edeceği Manisa Büyükşehir Beledi-
yespor, ligde aldığı 4 galibiyet ile üst sıralarda yer 
alıyor. 8 haftada 14 puana ulaşan Ege temsilcisi 
3.sırada ve sezon sonunda bir üst lige çıkmanın 
hesaplarını yapıyor. Manisa Büyükşehir Beledi-
yespor, ligde sonra olarak Şanlıurfa ile karşılaştı. 
Güçlü rakibini 3-0 ile geçen siyah beyazlı takım, 
Konya’ya moralli bir şekilde gelecek. Yavru Kar-
tal, üst ligi hedefleyen ve güçlü bir kadroya sahip 
olan rakibini mağlup ederek, hem 3 maç aradan 
sonra 3 puana uzanmak hem de moral kazanmak 
istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 5.hafta maçları yarın oynana-
cak. Temsilcilerimizden Akşehirspor haftayı BAY geçerken, Sara-
yönü Belediyespor, kendi sahasında Keçiören Belediyesi Bağlum 
Spor’u konuk edecek. Bu karşılaşma yarın Sarayönü İlçe Stadı’nda 
saat 15.00’te başlayacak. Günün diğer maçında Karapınar Beledi-
yespor, deplasmanda Çubukspor Futbol ile karşı karşıya gelecek. 
Saat 15.00’teki mücadele Çubuk İlçe Stadı’nda oynanacak. Konya 
ekipleri oynayacaklarını zorlu karşılaşmaları kazanarak üst sıralara 
yükselmek istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nda Konya Olimpik Havuz 
sporcusu Bilal Çiloğlu Dünya Şampiyonu oldu. Bahama’nın Nassau 
kentinde devam eden Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nda 73 ki-
loda tatamiye çıkan Konya Olimpik Havuz sporcusu Bilal Çiloğlu, 
altın madalya kazanarak birincilik kürsüsünde yer aldı. Çiloğlu, ilk 
turu bay geçip ikinci maçında Kanadalı, üçüncü karşılaşmasında 
Kübalı, çeyrek finalde Kazak, yarı finalde ise Yunan rakibini ye-
nerek finale yükseldi. Finalde Japon Tsukamoto’ya karşı zorlu bir 
müsabaka çıkaran Çiloğlu, normal sürenin bitimine 4 saniye kala 
waza-ari puanıyla durumu eşitledi. Altın skorda ikinci waza-ari 
puanıyla da altın madalyanın sahibi oldu. Konya Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, “Dünya Şampiyonu olan spor-
cumuz Bilal Çiloğlu’nu ve sporcumuzu yetiştiren antrenörü Hakan 
Aydoğan’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine 
yer verdi.  n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’de 
5.hafta heyecanı

Konyalı Bilal Çiloğlu 
Dünya Şampiyonu Oldu

Konya TÜFAD’dan Ünal Karaman’a vefa 
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Konya Şube 

Başkanı İsmet Karababa, 12 Kasım’da başlayacak 
antrenörlük kursuna teknik direktör Ünal Karaman’ın 
adını vereceklerini söyledi.

Konya’da 12-23 Kasım tarihleri arasında TFF – TÜ-
FAD işbirliğiyle düzenlenecek olan TFF C Antrenörlük 
kursuna Konyalı teknik direktör Ünal Karaman’ın ismi 
verilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜFAD 
Konya Şube Başkanı İsmet Karababa, “Futbol yaşamı 
ve kişiliği ile Ünal Karaman, Türk futbolunda bir efsane 
isimdir, hemşerimizdir, gururumuzdur. En fazla milli 
formayı giyerek, Ümit ve A Milli takımlarımızda teknik 
adamlık yaparak, A milli takımımızın tarihinde ilk kez 
kazandığı Dünya üçüncülüğü başarısına katkı vererek, 
teknik adamlık kariyerinde üst seviyelerde başarıyla 
görevler yaparak futbol tarihimizin en başarılı isimleri 
içinde yer alırken, Konya’mız için de her daim gurur 
duymamıza vesile olan önemli bir değerimizdir. TFF 
- TÜFAD İşbirliği içinde 12-23 Kasım 2018 tarihleri ara-
sında Konya’da gerçekleştireceğimiz TFF-C kursumu-
za ismini vererek ülkemiz, Türk futbolumuz ve şehrimiz 
adına ne kadar önemli bir değer olduğunu bir kez daha 
toplumumuza yansıtmak istedik” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basketbol, sezonun ikinci maçında Akhisar Belediye ile deplasman-
da karşı karşıya gelecek. Bugün Akhisar Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele saat 18.00’de 

başlayacak. Mavi beyazlılar, ikinci maçını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor
Geçtiğimiz sezon katıldığı Türkiye Bas-

ketbol Ligi’nde ikinci sezonuna iyi bir baş-
langıç yapan Selçuklu Basketbol, 2.hafta 
maçına çıkıyor. Maddi sıkıntılar ile boğuşan 
mavi beyazlı takım, Akhisar Belediye ile 
deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kon-
ya temsilcisi bu zorlu maçtan galibiyet ile 
dönerek moral kazanmak istiyor. Selçuklu 
Basketbol’da ücretlerini alamayan oyuncu-
lar, ligin ilk maçında önemli bir mücadele 
örneği koymuş ve karşılaşmayı kazanması-
nı bilmişti. 

İLK MAÇINDA GÜÇLÜ RAKİBİNİ YENDİ
Temsilcimiz Selçuklu Basketbol, ligin 

ilk maçında geçtiğimiz hafta Petkim Spor 
ile iç sahada karşı karşıya geldi. Güçlü ra-
kibine karşı maçın ilk bölümlerinde geriye 
düşen mavi beyazlı takım, ikinci yarıda gös-
terdiği mücadele örneği mücadeleyi kazan-

mayı başardı. Lige moralli bir başlangıç 
yapan Selçuklu Basketbol’un Petkim 
Spor ile oynadığı maça rakip oyuncula-
rın sürekli olarak gerginlik çıkarması ve 

itiraz etmesi damga vurdu. Mavi beyazlı-
lar buna rağmen taraftarının da desteği ile 
karşılaşmayı kazandı.

MADDİ SIKINTI YAŞANIYOR
Selçuklu Basketbol Takımı’nda oyuncu-

ların ligde istenen mücadeleyi gösterme-
sine rağmen henüz ücretlerini alamaması 
moralleri bozuyor. Mavi beyazlı takımda 
oyuncular Akhisar Belediye maçı öncesi 
ücret alamadıkları gerekçesi ile antrenma-
na çıkmadı. Konya’nın Türkiye Basketbol 
Ligi’ndeki tek temsilcisi olan Selçuklu Bas-
ketbol, bir an önce bu konunun çözüme 
kavuşturulmasını bekliyor. Konya şehrinin 
böyle bir durumda sessizliğin koruması ile 
basketbolseverlerin tepkisine neden oluyor.

AKHİSAR İLK MAÇINI KAZANDI
Mavi beyazlı temsilcimizin bugünkü 

rakibi Akhisar Belediye, ligin ilk maçında 
Edirne Spor deplasmanına gitti. Bu maçta 
rakibine karşı daha iyi bir oyun ortaya koyan 
yeşil siyahlılar, mücadeleyi 79-74 kazandı. 
Lige moralli bir başlangıç yapan Ege tem-
silcisi ilk haftayı 7.sırada tamamladı. 
n SPOR SERVİSİ

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 
2. HAFTA KARŞILAŞMASI
AKHİSAR BELEDİYE-SELÇUKLU BASKETBOL
YER: AKHİSAR BELEDİYESİ
SPOR SALONU
SAAT: 18.00
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 8 6 0 2 16 9 7 18
2.M. BAŞAKŞEHİR 8 4 3 1 12 4 8 15
3.BEŞİKTAŞ 8 4 3 1 15 10 5 15
4.KASIMPAŞA 8 5 0 3 17 15 2 15
5.TRABZONSPOR 8 4 1 3 17 11 6 13
6.ANTALYASPOR 8 4 1 3 11 14 -3 13
7.ATİKER KONYASPOR 8 3 3 2 14 12 2 12
8.YENİ MALATYASPOR 8 3 3 2 11 9 2 12
9.GÖZTEPE 8 4 0 4 10 11 -1 12
10.A. ALANYASPOR 8 4 0 4 6 12 -6 12
11.ANKARAGÜCÜ 8 3 1 4 8 9 -1 10
12.SİVASSPOR 8 2 3 3 12 15 -3 9
13.KAYSERİSPOR 8 2 3 3 7 10 -3 9
14.BURSASPOR 8 1 5 2 5 7 -2 8
15.FENERBAHÇE 8 2 2 4 6 10 -4 8
16.Ç. RİZESPOR 8 1 4 3 10 10 0 7
17.AKHİSARSPOR 8 1 2 5 9 13 -4 5
18.ERZURUMSPOR 8 1 2 5 6 11 -5 5

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor ligin 9. 
haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşa-
cak. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 
13.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönete-
cek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Süleyman Özay, Samet Ça-
vuş yaparken, maçın dördüncü hakemi de Abdülkadir Bitiğen.

Milli ara öncesi evinde oynadığı karşılaşmada Beşiktaş ile 
berabere kalan Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor maçından 
galibiyetle ayrılarak yükselişe geçmek istiyor. 12 puan ile 7. 
sırada yer alan  Anadolu Kartalı’nda sakat olan Hurtado, Fi-
lipovic ve Ali Turan forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezası 
nedeniyle 2 haftadır oynayamayan Jahovic ise Çalımbay’ın 
görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Rakip Çaykur Rizespor’da ise önemli eksikler bulunuyor. 
Musa Çağıran ve Aminu Umar sakatlıkları nedeniyle zorlu 
maçta forma giyemeyecek. Kart cezası nedeniyle oynayama-
yacak diğer oyuncular ise Saadane ve Samido.

Uzun yıllar Konyaspor forması giyen büyük başarılarda 
pay sahibi olan Mehmet Uslu ve Ali Çamdalı ilk kez Rizespor 
forması ile Konyaspor’a karşı mücadele verecek.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un Rize’de zor sınavı

Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy hedeflerinin ilk yarıyı en az 25 puan ile ta-
mamlamak istediklerini söyledi. Çaykur Rizespor’u mağlup etmek istediklerini belirten 
Aksoy, “Bundan sonra da galibiyetler elde ederek üst sıralara çıkmayı istiyoruz” dedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 
Atiker Konyaspor’un kulüp ikinci baş-
kanı Selçuk Aksoy, ligi ilk 7’de bitirme-
yi hedeflediklerini belirterek, “Devre 
arasına kadar hedefimiz ise 25 puanın 
üzerinde tamamlamak.” dedi. 

Aksoy, yaptığı açıklamada, geçen 
yıl yaşadıkları olumsuzlukları geride 
bıraktıklarını söyledi. Yaşanan olum-
suzlukların birtakım sebeplerinin oldu-
ğuna dikkati çeken Aksoy, “Sakatlıklar, 
şansızlıklar ve sezon başındaki trans-
ferler. Sonuçta ortada ligde kalmayı 
başarmış bir Konyaspor var. Bu sene 
lige önceki yılların da başarısıyla öz-
deşleşen bir Konyaspor olarak başla-
dık.” diye konuştu.

Aksoy, sezon başında yeni yönetim 
ve teknik kadronun iş başına geldiğini 
hatırlatarak, “Ancak takımın kemik 
kadrosunda çok fazla değişiklik yap-
madan, 3-4 transferle sezona başladık. 
Geçmiş yıllara göre lige çok iyi başlan-
gıç yaptık. Şu anda ligin 8. haftasında 
12 puanla 7. sırada yer alıyoruz. As-
lında daha iyi puanda da olabilirdik.” 
değerlendirmesinde bulundu.
“ÜST SIRALARA ÇIKMAK İSTİYORUZ”

Takımın performansından çok 
memnun olduklarını ifade eden Ak-
soy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslın-
da oynadığımız oyuna göre şu anda 
sıralamadaki puanımızın da üstünde 
bir yerlerde olmamız gerekiyordu. 
Ama maçlarda yaşadığımız bazı şans-
sızlıkların yanı sıra elde ettiğimiz pozis-
yonları değerlendirememiz, sıralama-
daki yerimizi etkiledi. Eksikliklerimizi 
gidermek için milli maç arasını en iyi 
şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. 
Pazar günü Çaykur Rizespor ile karşı-
laşacağız. İnşallah oradan da 3 puanla 
döneriz. Bundan sonra da galibiyetler 
elde ederek üst sıralara çıkmayı hedef-
liyoruz.”

Devre arası transfer dönemine 
ilişkin de değerlendirmede bulunan 

Aksoy, “Şu anda transfer konusuna gir-
mek için çok erken. Önümüzdeki maç-
larda herhangi bir sakatlık ya da form 
düşüklüğü olduğu zaman devre arası-
na doğru çözüm için bunlar konuşulur. 
Ama şu anda yönetim olarak öyle bir 
plan içerisinde değiliz. Transfer ihtiyaç 
veya değil, bunları devre arasındaki 
duruma göre oturup konuşacağız.” ifa-
delerini kullandı.

“LİG, ZORLU BİR MARATON”
Aksoy, takımda huzurlu bir ortamın 

bulunduğuna işaret ederek, şöyle de-
vam etti: “Bunun da başarıyı getirece-
ğine inanıyoruz. Yönetim, teknik ekip, 
takım ve en büyük destekçimiz olan 
taraftarımız birlik ve beraberlik içinde. 
Bundan sonraki maçlarda daha ileriye 
gideceğimizi düşünüyoruz. Transferle-

rin de zaman içerisinde takıma uyum 
sağlamasıyla, formda olmayan arka-
daşlarımızın da form kazanmasıyla 
mücadele ve futbol seviyesi daha üst 
seviyeye çıktı. Bütün bunlar ilerleyen 
haftalarda galibiyetlerle daha fazla 
buluşacağımızı gösteriyor. Zorlu bir 
fikstürden geçiyoruz. Ligi ilk 7’de bi-
tirmek istiyoruz. Devre arasına kadar 
hedefimiz ise 25 puanın üzerinde ta-
mamlamak. Onun üzeri ne olur bilemi-
yorum. Lig, zorlu bir maraton. Umarım 
başarırız.” 

“DİĞER KULÜPLERE GÖRE MADDİ 
OLARAK DAHA İYİYİZ”

Kulübün maddi olarak fazla sıkıntı-
sının bulunmadığını vurgulayan Aksoy, 
şunları kaydetti: “Kulübün maddi sıkın-
tısı aslında Türk futbolunun sıkıntısı. 

Ülkemizin şu anda yaşadığı ekonomik 
şartlar da tuzu biberi oldu. Özellikle 
kurdaki oynama öngörmediğimiz mali-
yet artışlarına sebep oldu. Şu anda biz 
de zorlanıyoruz. Ama diğer kulüplere 
göre maddi olarak daha iyiyiz. Ödeme-
lerimizi mümkün olduğu kadar aksat-
madan yapmaya çalışıyoruz. Şu anda 
ödemelerle ilgili kulübümüzde genel 
bir sıkıntı görünmüyor. Galibiyetler-
le kulübümüzün gelirlerini artırarak, 
ekonomik sıkıntıya girmeden seneyi 
bitiririz diye umut ediyorum. Mali duru-
mu düzeltmek için yönetim kurulumuz, 
başkanımız Hilmi Kulluk önderliğinde 
ciddi şekilde çalışmalarına devam 
ediyor. İnşallah kazandıracağımız en 
büyük imkanlardan biri de mali bütçeyi 
düzeltmek olacak.”  n AA

Yarın deplasmanda Ç.Rizespor ile 9.hafta maçında karşılaşacak 
Atiker Konyaspor, dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla günü 
değerlendirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antre-
nörler yönetiminde yapılan antrenmana apandisit ameliyatı olan 
ve tedavi süreci devam eden Ali Turan, aktif dinlenme yapan Paolo 
Hurtado ve Abdou Razack Traore katılmadı. Antrenman koşu ve ısın-
ma hareketleri ile başlayıp 5’e 2 ile devam etti. Oyuncular iki gruba 
ayrılarak savunma-hücum organizasyon çalışması yaptı.

 Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
n SPOR SERVİSİ

Rize maçı için 
geri sayım başladı

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile Kayse-
rispor, yarın oldukça önemli bir müsabakaya çıkacak. Lige verilen arayı 
en iyi şekilde değerlendirmenin hesabında olan iki takım, Süper Lig ta-
rihinde 19. kez birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacaklar. 

Medipol Başakşehir ile Kayserispor, bugüne kadar birbirlerine 18 
kez üstünlük kurmaya çalıştı. Bu müsabakalarda İstanbul ekibi 9 gali-
biyet elde ederken, Kayserispor ise 5 defa rakibini mağlup etti. 4 maçta 
ise beraberlik vardı. Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 9 maçta galip 
gelemedi. 7 kez yenilen Kayserispor 2 kez de berabere kaldı. Bu mü-
sabakalarda rakibine sadece 2 gol atan Kayserispor kalesinde ise 14 
gol gördü. Kayserispor, rakibine karşı son olarak 2011-2012 sezonunda 
sahasında 1-0’lık galibiyet elde etmişti.  Yarın saat 16.00’da başlayacak 
ve hakem Hüseyin Göçek’in yöneteceği müsabakada rakibi karşısına 
8 futbolcusundan yoksun olarak çıkacak olan Kayserispor, sürpriz bir 
neticeye imza atmak istiyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, “Eğer 
iyi konsantre olursak kazanabiliriz” dediği bugünkü maç için ev sahibi 
ekip favori gösteriliyor. Türkiye’nin yasal bahis sitesi, Başakşehir’in ga-
libiyetine 1.30 oran, Kayserispor’un galibiyetine ise 5.50 oran verirken 
beraberliğe ise 3,75 oran belirledi.   n İHA

Kayserispor 9 
maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’de pa-
zar günü sahasında Atiker Kon-
yaspor ile karşılaşacak Çaykur 
Rizespor’un oyuncusu Abdullah 
Durak, mücadelede ilk golü atanın 
kazanacağına inandığını söyledi.

Durak, Çaykur Didi Stadı’ndaki 
antrenman öncesinde gazetecilere 
yaptığı açıklamada, lige verilen 
milli takım arasını iyi değerlendir-
diklerini ifade etti.

Atiker Konyaspor maçının zor 
geçeceğini vurgulayan Durak, “On-
lar da iyi bir takım. Bizim eksikleri-
miz var ama çok önemli de değil. 
Onların yerini kapatacak arkadaş-
larımız var. Zor bir karşılaşma ola-
cak. İlk golü atanın kazanacağına 
inanıyorum. Umarım biz kazanırız. 
Acil puanlara ihtiyacımız var. Bir an 
önce hak ettiğimiz yerlere gelmeyi 

istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Durak, performansını ise şöyle 

değerlendirdi:
“Geçen yıl kendi performan-

sıma çok önem vermedim. Tek 
bir hedefim vardı, o da şampiyon 
olmak. Oynayıp oynamamayı hiç 
sorun yapmadım. Bu sene her şey 
benim için farklı başladı. Kendime 
yeni hedefler koydum. İnşallah bu 
sene hem kendi adıma hem de 
takım adına hedeflerimi gerçek-
leştiririm. Önemli olan takımın 
başarısı.”

Yeşil-mavili ekip, teknik di-
rektör Okan Buruk yönetimindeki 
antrenmanla Atiker Konyaspor ma-
çının hazırlıklarını sürdürdü. Ülke-
sinin milli takımından dönen Jakub 
Brabec de antrenmana katıldı.
n AA

Abdullah Durak: İlk golü atan kazanır
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında yarın deplasmanda 

Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor’da 
Hurtado şoku yaşanıyor. Beşiktaş maçında ilk 11’de forma 
giyen ve Rize deplasmanında takımın en önemli silahların-
dan biri olması beklenen tecrübeli oyuncunun milli takım-
dan sakat döndüğü ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı orta-
ya çıktı. Yıldız oyuncu Peru’nun ABD ile karşı karşıya geldiği 
maçta sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Atiker Konyasporlu futbolcu Paolo Hurtado’nun, Peru 
Milli Takımı’nın ABD ile oynadığı hazırlık maçında sakatlan-
dığı ve yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Atiker Konyaspor’un kulüp doktoru Galip Bilen Kürklü 
tarafından, kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 
şunlar kaydedildi:

“Milli maçın ilk dakikalarında sağ dizine darbe aldıktan 
sonra dizinde esneme gerçekleşen ve maçı tamamlayama-
yan oyuncumuzun yapılan MR kontrolünde, MCL (iç yan 
bağlar) grade 2 zorlanma ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. 
Hurtado’nun spora dönüş süresinin yaklaşık 6 hafta olması 
beklenmektedir.”
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı’na Hurtado şoku

Hedef 25 puan
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