
BOSNA’DA KİRALIK 
EV BULAMIYORLAR!

HEDEF; TRAFİK 
AKIŞINI RAHATMAK

ÖĞRENCİLER GELDİ 
2. EL HAREKETLENDİ

Bosna Hersek’te taleplere yetişilemiyor

Kadınlar Pazarı bölgesine düzenleme

Ev tutmak isteyen spotçulara koşuyor

Kayıt sürecinin ardından barınma sorununa çözüm arayan 
öğrenciler kiralık evlere talebi artırdı. Selçuklu’nun Bosna 
Hersek Mahallesi’nde kiralık ev bulmak zor hale geldi.

Aziziye Caddesi’ni Selimiye Caddesi’ne bağlayan geçiş ka-
patıldı. Eski Garaj’dan kalkan minibüslerin de güzergahı olan 
geçiş, araçların dönüşlerinde Aziziye Caddesi’nde aksamaya 
yol açıyordu.

Kayıt döneminin sona ermesi ile birlikte, ev bularak konakla-
mak isteyen öğrenciler, ikinci el eşyacılarını hareketlendirdi. 
Bosna Hersek Mahallesi’nde ikinci el eşya satıcıları öğrenci-
lerin gelmeye başlamasıyla yoğun günler yaşıyor.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE
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TÜRSAB Konya
aşure ikram etti 

‘Ülkemizin gücü
gençliğimizdir’

Kırtasiye yardımı 
ile sevindirdiler

‘Bu korkuyla 
yaşayamam’

AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları 
tarafından düzenlenen “Direniş-
ten Şahlanışa 2023” programına 
AK Parti Genel Merkez Gençlik 
Kolları Başkan Yardımcısı, Konya 
Milletvekili Selman Özboyacı ko-
nuk oldu. Özboyacı gençliğe vur-
gu yaptı.  n HABRİ SAYFA 7’DE 

Meram Belediyesi, ihtiyaç sahi-
bi ailelerin ve çocukların yüzünü 
yine güldürdü. Meram Belediyesi 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 
ihtiyaç sahibi ailelere, eğitim gö-
ren çocukları için kırtasiye yardı-
mında bulundu.
n HABERİ SAYFA 7’DE 

Anne ve babası yüzü maskeli kişi 
tarafından öldürülen Büşra Bü-
yükşen katilin bulunmasını istiyor. 
Olaydan ölü taklidi yaparak kurtul-
duğunu belirten Büyükşen, “Ben 
bu korkuyla yaşayamam” dedi.
n HABERİ SAYFA 6’DA 

Cuma sonrası 
aşure ikramı 

Cuma Buluşmaları kapsamında 
Selçuklu Merkez Camii’nde va-
tandaşlarla bir araya gelen Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, namaz sonrası 
vatandaşlara aşure ikramında bu-
lundu. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

‘Herkes üzerine 
düşeni yapsın!’

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç, 24 kamu hastanesinin yöneti-
cilerinin katıldığı değerlendirme 
toplantısında konuştu. Yöneticileri 
uyaran Koç, “Görevi aksatacak 
hiçbir mazerete toleransımız yok” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Çivi çakamıyorlar! 
Döviz kurunun 

artmasıyla 
yükselen inşaat 
malzeme fiyat-
ları, müteahhit-
lerin yeni konut 

yapmasına 
engel oluyor. 

Eldeki konutları 
satmaya çalı-

şan müteahhit-
ler ise fiyatları 
aşağı çekmek 

zorunda kalıyor

ELDEKİ KONUTLARI
SATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Döviz kurunun artmasından 
dolayı etkilenen sektörlerin 
başında inşaat sektörü ge-
liyor. Malzeme fiyatlarının 
artmasıyla sarsılan müteah-
hitler, yeni konut yapımına 
başlamaya cesaret edemi-
yor. Bu nedenle sektördeki 
hareketsiz bekleyiş sürüyor. 
Eldeki konutları eritmeye 
çalışan müteahhitler, satış 
yapabilmek adına konut 
fiyatlarını aşağıya indirmiş 
durumda. Bu durum ev ala-
cak vatandaşlar için ise bir 
fırsat sunuyor. 

YILBAŞINDAN SONRA 
FİYATLAR FIRLAYACAK

Malzeme fiyatlarında ya-
şanan artış, yeni yapılacak 
konutlara da yansıtılmış 
olacak. Uzmanlara göre bu 
durum yılbaşından sonra 
etkisini gösterecek ve ko-
nut fiyatlarında önemli bir 
miktarda artış yaşanacak. 
İnşaat sektöründe yaşanan 
bu sıkıntının tüm piyasayı et-
kilediğini belirten uzmanlar, 
hükümetin girişimlerini des-
tekleseler de, konut kredile-
rindeki faiz oranlarının da 
düşürülmesini talep ediyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Şeker, pancar alımına başladı ‘Yerli üretim tercih etmeliyiz’ 
Konya Şeker’in 2018-2019 şeker 
pancarı alım kampanyası, Çum-
ra Şeker’de düzenlenen törenle 
başladı. Konya Şeker’in, bu 
kampanya döneminde üre-
ticilerden toplamda 3 mil-
yon 700 bin ton civarında 
pancar alımı yapması ve 
465.000 ton şeker üre-
timi gerçekleştirmesi 
planlanıyor.
n HABERİ SAYFA 12’DE 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 

yatırımları incelemek, esnaf 
ve vatandaşlarla buluşmak için 

Sarayönü ilçesini ziyaret etti. 
Yerli üretim ve tüketim vurgusu 

yapan Altay, “Türkiye büyük ve 
güçlü bir ülke. Ülke olarak bunun 

da üstesinden geleceğiz. Bu konuda 
daha hassas olmalı ve yerli üretim ter-

cih etmeliyiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE 

Anadolu aslanı için yola çıktı 
Emekli Albay Erdinç Öztürk, ‘Anadolu 

Aslanı’ diye tabir ettiği askeri Ba-
hattin Ateş için bisiklet turuna çıktı. 
Antalya’dan çıkarak Konya’ya kadar 
pedal çeviren Öztürk, bütün engelli 
bireyler adına da bu turu düzenledi-
ğini söyledi. Turlarını bundan sonra 
da devam ettireceğini ifade eden 

Öztürk, askeri Bahattin Ateş’e senin 
için tur düzenleyeceğim demesi 

üzerine, ‘onur ve gurur duyarım ko-
mutanım’ deyince tereddüt etmeden 

Antalya’dan yola çıktığını belirtti.
n HABERİ SAYFA 10’DA 

15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı

Gönülleri buluşturuyor
Mistik Müzik Festivali ‘10 Muharrem’ TRT özel konseri ile başladı. 
Gerçekleştiren etkinliğe çok sayıda sanatsever katıldı. İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, “Gönül coğrafyamızın batısından 
doğusuna, kuzeyinden güneyine, müziğin gönülleri buluşturan sırrıy-
la birarada olacağız” dedi. Ayrıca Yarar Mistik Müzik Festivali turizm 
hareketliliğin oluşmasını sağladığını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE  

Abdüssettar Yarar
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Mistik Müzik Festivali ‘10 Muharrem’ TRT özel konseri ile başladı. Gerçekleştiren etkinliğe çok sayıda sanatsever katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, “Gönül coğrafyamızın batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine, müziğin gönülleri buluşturan sırrıyla birarada olacağız” dedi 

Gönülleri buluşturan festival
Hazreti Mevlana’nın 811. do-

ğum yıl dönümü etkinlikleri kap-
samında düzenlenen festivalde, 
Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, 
Afganistan, İran, Irak-Kerkük, 
Fas, Lübnan ve İspanya’dan mü-
zisyen ve müzik grupları sahne 
alacağı 15. Uluslar arası Konya 
Mistik Müzik Festivali  ‘10 muhar-
rem’ TRT özel konseri ile başladı. 
Selçuklu Kongre Merkezinde ger-
çekleştiren programa Vali Yakup 
Canbolat, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve  Konya  Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya 
Milletvekilleri Hacı Ahmet Özde-
mir, Orhan Erdem, Ziya Altunyal-
dız, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman,3 Ana Jet 
Üs ve Garnizon Komutanı Hava 
Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Ercan Yaşin, Selçuklu  Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 
ile çok sayıda protokol üyesi ile 
vatandaş katıldı.

MİSTİK MÜZİK FESTİVALİ’NE 
ŞİMDİYE KADAR 47 ÜLKEDEN

 133 GRUP KATILDI 
Mistik Müzik Festivali’ne şim-

diye kadar 47 ülkeden 133 grup 
ile yüzlerce sanatçının katıldığını 
belirten İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü Abdüssettar Yarar, “Haz-
ret-i Mevlâna’nın Doğum Yıldö-
nümü çerçevesinde bu yıl 15. si 

yapılacak olan Mistik Müzik Fes-
tivaline;  şimdiye kadar 47 ülke-
den 133 grup ile yüzlerce sanat-
çı katılmıştır. Bu yıl Özbekistan,  
Azerbaycan,  Afganistan,  İran,  
Irak-Kerkük,  Lübnan,  Fas, İspan-
ya ve Türkiye’den iştirak edecek 
sanatçı ve müzik topluluklarının 
katılımıyla, gönül coğrafyamızın 
batısından doğusuna, kuzeyinden 
güneyine, müziğin gönülleri bu-
luşturan sırrıyla bir arada olaca-
ğız. 20-30 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek olan festiva-
limiz; bugün TRT’nin büyük bir 
özveri ile hazırladığı “EHL-İ BEYT 

AŞKINA” ile başlayarak, MKM 
Sultan Veled salonunda devam 
edecektir. 25 Eylül 2018’de yine 
bu salonda icra olunacak misafir 
bir ülke sanatçılarının konseri de 
dâhil olmak üzere tüm program-
larımız 20.30 da musıkî severler 
ile buluşacaktır. Dünya tarihinin 
şahit olduğu en büyük hak ve 
adalet mücadelesinin verildiği 
gün olan 10 Muharrem, ilk defa 
Mistik Müzik Festivali’nde özel bir 
programla yâd edilecektir. Bu özel 
konser için; TRT Genel Müdürü-
müze, sanatçılara ve TRT çalışan-
larına çok teşekkür ederim” dedi.

10 MUHARREM İLK DEFA MİSTİK 
MÜZİK FESTİVALİ’NDE ÖZEL BİR 

PROGRAMLA YÂD EDİLDİ
Dünya tarihinin şahit olduğu 

en büyük hak ve adalet mücade-
lesinin verildiği gün olan ‘10 Mu-
harrem’ ilk defa Mistik Müzik Fes-
tivali’nde özel bir programla yad 
edildiğini ifade eden Yarar, “Dün-
ya tarihinin şahit olduğu en bü-
yük hak ve adalet mücadelesinin 
verildiği gün olan 10 Muharrem, 
ilk defa Mistik Müzik Festivali’n-
de özel bir programla yâd edile-
cektir. Bu özel konser için;  TRT 
Genel Müdürümüze, sanatçılara 

ve TRT çalışanlarına çok teşekkür 
ederim. 20-30 Eylül tarihlerinde 
12 program olarak düzenlenen 
festivalin her aşamasında, mad-
deten ve manen bizimle beraber 
olan Kültür ve Turizm Bakanımı-
za, valimize,  Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza, Selçuklu, 
Karatay ve Meram Belediyesi, 
Başkanlarımıza teşekkürü borç 
bilirim. Ayrıca; festivale hizmet 
desteğinde bulunan değerli işlet-
melerin kıymetli yöneticilerine 
de teşekkür ederim.  Festivalin 
açılış programının Şehid-i Kerbe-
la Hazret-i Hüseyin Efendimizin 

mücadelesini anlamaya ve yaşa-
maya vesile olması temennisiyle” 
ifadelerini kullandı. Konuşmanın 
ardından TRT ekibi tarafından ha-
zırlanan, Hz. Hüseyin’in hayatının 
konu edildiği ‘Elh-i Beyt Aşkına’ 
konseri verildi.

“ 10 MUHARREM” TRT ÖZEL 
KONSERİ HAKKINDA BİLGİ 

İnsanlık tarihinde derin izler 
bırakan Kerbala olayı,islam ale-
minde 14 asırdır Hicri takvime 
göre 10 Muharrem’de anılmak-
tadır. Hazreti Hüseyin ve aile-
sinin Kufe şehri yakınlarındaki 
Kerbela’da şehit edildiği gün olan 
10 Muharrem, Türk İslam tarihi 
boyunca da unutulmamıştır. Ana-
dolu’da mezhep ve meşrep ayrımı 
yapılmadan, bütün İslam toplu-
lukları 10 muharrem’de Hazreti 
Hüseyin’i ve onun zulmün karşı-
sında mazlumun yanında duruşu-
nu, adalet ve dürüstlük çağrısını 
anlamaya çalışmışlardır. 

TRT’nin TRT 1 ekranında 
yapa geldiği 10 Muharrem özel 
programı , Türkiye’de tarih bo-
yunca birçok farklı mezhebin ve 
meşrebin ,Hazreti Hüseyin sevgi-
si ve 10 muharrem hassasiyetiyle 
nasıl bir vücut olduklarını ortaya 
koyuyor. Ehl-i Beyt sevgisinde 
birleşen Anadolu coğrafyasının 
zalime karşı duruşu ve mazluma 
şefkati, Hazreti Hüseyin’in adalet 
ve dürüstlük mücadelesi anlatıldı 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, dünyanın her yerinden Mistik Müzik Festivaline turist geldiğini ifade ederek, “Mistik Müzik 
Festivaline dünyanın dört bir tarafından gruplar Konya’ya geliyor. Mistik Müzik Festivali turizm hareketliliğin oluşmasını sağlıyor” dedi 

‘Mistik Müzik turizm hareketliliği sağlıyor’
Hazreti Mevlana’nın 811. 

Doğum yıl dönümü etkinlikle-
ri kapsamında düzenlenen15. 
Uluslararası Konya Mistik Müzik 
Festivali başladı. Festival kapsa-
mında 30 Eylül Pazar kadar her 
gün 20:30’da Mistik Müzik Festi-
vali kapsamında dünyanın dört bir 
yanından gelen sanatçılar Konyalı 
sanatseverler ile buluşacak. Mis-
tik Müzik Festivaline dünyanın 
dört bir tarafından turist geldiği-
ni ifade eden İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar, “15. 
Konya Uluslararası Mistik Mü-
zik Festivali’nin ilk konseri olan 
TRT  ‘Elh-i Beyt Aşkına konserini 
gerçekleştirdik. TRT’nin ekran-
larında canlı yayınlanan konser 
büyük beğeni aldı. Bu yayınlar 
dünyanın dört bir tarafından Öz-
bekistan’dan, Kırgızistan’dan, 

Tacikistan’dan, İran’dan, Azer-
baycan’dan, Kudüs’ten izleyenler 
tarafından tebrik mesajları gel-

di.  Konya’nın tanıtımı açısından 
Mistik Müzik Festivali oldukça 
önemli. Bu ekranlarda izleyen 

seyirciler Konya’nın tanıtımı açı-
sından büyük bir kazanım olarak 
görüyorum.

 Bu yayının dönüşümü bizlere 
önümüzdeki yıllarda o ülkelerden 
Konya’ya turist gelmesini sağla-
yacak. Mistik Müzik Festivaline 
dünyanın dört bir tarafından grup-
lar Konya’ya geliyor. Özellikle 
sahne alacak ülkelerin sanat-
çıları dinlemek için o ülkelerde 
yaşayan vatandaşlar Konya’ya 
geliyorlar. Mistik Müzik Festivali 
turizm hareketliliğin oluşmasını 
sağlıyor. Özellikle İranlılar yoğun 
ilgi gösteriyor.  Otellerimizin do-
luluk oranları yüzde 90 civarında. 
Konya olarak organizasyonun 
tanıtımı için hep birlikte elbirliği 
yapmamız gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Abdüssettar Yarar



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 12 Muharrem 1440 - Rûmî: 09 Eylül  1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:09 06:30 12:49 16:14 18:56  20:11 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   15°C   29°C

Karaman             15°C 29°C 

Aksaray               13°C  29°C

Ankara                 14°C 29°C
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Kayıt sürecinin ardından barınma sorununa çözüm arayan öğrenciler kiralık evlere ta-
lebi artırdı. Selçuklu’nun Bosna Hersek Mahallesi’nde kiralık ev bulmak zor hale geldi

Bosna Hersek’te kiralık ev sıkıntısı!

Üniversitelere yerleştirme so-
nucunun açıklanmasının ardından 
öğrenciler, okullara kayıtlarını yap-
tırdıktan sonra ilk olarak barınma 
sorununun çözümüne odaklandı. 
Kimi öğrenciler yurtlara kayıt yap-
tırırken kimisi de kiralık ev bulma 
telaşına girdi. Selçuklu, Meram ve 
Karatay’da kiralık evlere talebin 
artmasıyla birlikte özellikle Selçuk-
lu’nun Bosna Hersek Mahallesi’nde 
kiralık konut bulmak zor hale geldi. 
Bosna Hersek Mahallesinde 1+1 
eşyasız stüdyo daireler 700 TL ile 
1000 TL arasında, 2+1 ve 3+1 da-
ireler ise 750 TL ile 1000 TL arasın-
da değişiyor. Öğrencilerin en fazla 
talep ettiği ise yeni yapı 1+1 eşyalı 
stüdyo daireler oluyor. Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Gözde 
Emlak Sahibi Hüseyin Gün, “Öğ-
rencilerin yerleşme süreci yaklaşık 
olarak 7 Ekim’e kadar sürer. Bosna 
Hersek Mahallesinde ki evlerin eski 
olmasından yeni yapılan 1+1 stüd-
yo daireler daha çok ilgi görüyor. 
İnşallah Aşağı Pınarbaşı Mahallesin-

den de imar açılmasını bekliyoruz. 
Orada da öğrenciye hitap edecek 
2+1, 3+1 stüdyo evler inşallah inşa 
edilecek” dedi. 

KİRALIK EVLER TUTULMAYA 
BAŞLADI

Bosna Hersek Mahallesinde 
1+1 eşyalı stüdyo daireler 700 TL 
ile 1000 TL arasında, 2+1 ve 3+1 
daireler ise 750 TL ile 1000 TL 
arasında kiralanıyor. Bosna Hersek 
Mahallesinde kiralık eve olan tale-
bin yaklaşık olarak Ekim’in ortasına 
kadar sürdüğünü ifade eden Gözde 
Emlak Sahibi Hüseyin Gün, sözleri-
ne şu şekilde devam etti: “Her sene 
olduğu gibi bu sene yine yeni kayıt 
dönemi başladı ve sona erdi. Bunun-
la birlikte kiralık eve olan talepler 
öğrenciler tarafından arttı. Öğrenci-
lerin yerleşme süreci yaklaşık olarak 
7 Ekim’e kadar sürer. Bu süreden 
sonra Bosna Hersek’te ki evler bi-
tiyor ve Sancak Mahallesinde, okul 
ile tramvaya yakın olan evlere talep 
artıyor. Bizlerde öğrencilerin talebi 
üzerine ihtiyaçlarını gidermeye ça-

lışıyoruz. Bosna’da eşyasız 1+1 ev-
lerimizin kirası 700 TL ile 1000 TL 
arasında. 2+1 ve 3+1 evlerimizde 
750 TL’den başlayıp 1000 TL’ye ka-
dar yükseliyor. 1+1 dairelerin yeni 
olmasından dolayı onların kirası 
yüksek.”

ÖĞRENCİLER YENİ YAPILARA 
YÖNELİYOR

Evlerin eski yapı olmasından do-

layı öğrencilerin yeni stüdyo dairele-
re yöneldiğini de dile getiren Gün, 
Aşağı Pınarbaşı Mahallesinden imar 
açıldığı takdirde sorun kalmayaca-
ğını da belirterek, “Bosna Hersek 
Mahallesinde ki evlerin eski olma-
sından dolayı kiralık evler çok talep 
görmüyor. Kosova ve Yazır Mahal-
lerinde yeni stüdyo daireler yapıldı-
ğı için, oradaki daireler daha fazla 
talep görüyor. Bosna’da yeni evler 
öncelikle seçiliyor geriye de eski ev-
ler kalıyor. Ama biz emlakçılar, 
Ekim’in ortasına doğru öğrencilere 
ev kalmadı diyoruz. Bosna Hersek 
Mahallesinde imarlı arsada kalmadı. 
O yüzden yeni evlerin inşa edilmesi 
Bosna’da yok. İnşallah Aşağı Pınar-
başı Mahallesinden de imar açılma-
sını bekliyoruz. Orada da öğrenciye 
hitap edecek 2+1, 3+1 stüdyo evler 
inşallah inşa edilecek. Konya gene-
linde de kiralık ev noktasında sıkıntı 
yaşanıyor. Çünkü inşaat sektörü bu 
döviz kurundan dolayı epey bir dar-
be aldı” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

TÜRSAB Konya
aşure ikram etti

Konya’da ilk kez TÜRSAB 
Konya Yöre Temsilciğinde 10. 
Muharrem Ayı için aşure dağıtıl-
dı. Aşure dağıtımına ilgi yoğundu.  
Aşure dağıtımına TÜRSAB Kon-
ya Yöre Temsil Kurulu Başkanı 
Özdal Karahan, yönetim kurulu 
üyeleri, TÜRSAB Genel Merkez 
yönetim kurulu üyesi Semih Al-
tan, Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar, mü-
dür yardımcıları, eski müdürler, 
S.Ü. Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Necmi Uyanık, Kon-
ya’daki otellerin genel müdürleri, 
turizm rehberleri, TÜRSAB’a üye 
Seyahat Acanteleri ve davetliler 
katıldı.   Geleneksel olarak her yıl 

Muharrem Ayının 10. gününde 
aşure dağıtımı yapacaklarını belir-
ten TÜRSAB Konya Yöre Temsil 
Kurulu Başkanı Özdal Karahan, 
“Muharrem ayı olması yanında, 
bu ayının 10. Günü şehit edilen 
Peygamber Efendimizin (S.A.V.) 
torunu Hazreti Hüseyin’in (R.A.) 
ve ile Ehl-i Beyt’in tüm mensup-
larının rahmetle anıyoruz. Düzen-
lediğimiz Aşure Günü’nde ama-
cımız, Kerbela şehitlerini anmak, 
birlik olmak, kaynaşmak, birlik ve 
beraberliğimizi güçlendirmektir. 
Bu etkinliğimizi ilk kez yapıyoruz. 
Bundan sonra geleneksel hale ge-
tireceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Döviz kurunun artışına bağlı olarak hareket eden inşaat malzeme fiyatları, konutların inşa edilmesini engelledi. Ellerinde ki konutları eritme çabası içerisin-
de olan müteahhitler, ev fiyatlarını düşürdü. Uzmanlar ise ev almanın tam zamanı olduğunu belirterek fiyatların yılbaşı itibariyle artabileceğini vurguladı

Ev almanın tam zamanı!
İnşaat malzemesi fiyatlarındaki 

yaşanan artışların, yeni yapılacak 
konutların fiyatlarında yükselişe ne-
den olacağı tahmin ediliyor. Daha 
önceden yapılmış olan konutların 
satılması için müteahhitler şuan fi-
yatları düşük tutuyor. Malzemelerde 
ki fiyatların yüksek olmasından do-
layı konut inşa etmeye cesaret ede-
meyen müteahhitler, ellerinde ki ko-
nutların fiyatını düşük tutarak satışa 
sundu. Konuyla ilgili değerlendir-
melerde bulunan uzmanlar, Konya 
genelinde 6 bin civarında konutun 
bulunduğunu belirterek, vatandaş-
lar için tam ev alma zamanının ol-
duğunu ve yılbaşı itibariyle de konut 
fiyatlarının artabileceğini vurguladı. 

“UYGUN FİYATLARA ELDEKİ 
KONUTLAR SATILIYOR”

Konya Müteahhitler Birliği Baş-
kanı Şaban Topal, daha önceden 
yapılmış olan konutların satılması 
amacıyla fiyatların uygun olduğu-
nu dile getirdi. Malzeme fiyatlarının 
yüksek olmasından dolayı yeni yapı-
lacak konutların fiyatlarının yükse-
leceğini de belirten Topal,  “Konut 
satışlarının bundan sonraki süreçte 
düşme ihtimali yok. Şuan elde bu-
lunan konutlar satılıyor. Ama biz 
şuanda malzeme bulma noktasında 
problem yaşıyoruz. Müteahhitler 
ellerinde ki konutların fiyatını zaten 
yükseltemiyor. Çünkü elindeki ko-
nutu satıp yenisine başlamak zorun-
da. Başlaması da biraz imkânsız gibi 
çünkü daha önce 19 TL’ye aldığımız 

malzeme şuanda 26 TL. Bundan 
dolayı da konut fiyatları yılbaşından 
sonra artacak. Şuanda ki fiyatlara 
bir daha konut bulunmaz. Eğer va-
tandaşlar şuanda konut satın alırsa 
kendi menfaatlerine olacak. Bundan 
sonraki zaman dilimlerinde fiyatlar 
artar, çünkü malzeme fiyatları yük-
seldi. Konya’da da konut sayısında 
fazlalık var. 6 bin civarında konut 
bulunuyor. Türkiye genelinde de 
1,5 milyon daireye yakın fazlalık var. 
Bunların öncelikle erimesi gerekiyor. 
İnşaat sektöründe ki durgunluk tüm 
sektöre yansıdı. Yaşanan bu durgun-
lukta hem piyasayı hem de toplumu 
ister istemez etkiliyor” diye konuştu. 
FIRSATÇILAR YÜZÜNDEN MALZEME 

BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİLİYOR!
İnşaat malzemesi satan bazı ki-

şilerin üretimden kaçarak fırsatçılık 
yaptığını ifade eden Topal, cümlele-
rini şu şekilde kaydetti: “Bazı fırsat-

çılarda malzeme üretiminden kaçı-
yorlar. Bundan dolayı da malzeme 
bulmakta güçlük çekiyoruz. Yalnız 
müteahhitler fırsatçılık yapamaz, 
yapabilmesi için çarkın dönmesi la-
zım. Fakat malzemecilerde bunu ya-
panlara rastlıyoruz. Ürünlerde olan 
üretim kısıtlılığı fiyatların artmasına 
sebep oluyor. Örneğin, demir günde 
10 TL düşerse, ikinci gün 100 TL 
yükseliyor. Bir çok müteahhit ar-
kadaşımız aldığı arsayı iade ediyor. 
İade etmek zorunda çünkü şu aşa-
mada inşaat yapmak akıl işi değil. 
Kredi faiz oranları çok yüksek. İn-
sanların kredi ile daire alma imkânı 
yok. Yapımcı da zaten azaldı. Herkes 
inşaat yapıyordu ama şuanda bunlar 
teker teker eleniyor. Bakanlığımızın 
yeni müteahhitlik yasası ile ilgili bir 
çalışması var. İnşallah bu yasa ile 
birlikte sadece yetkisi olanlar inşaat 
yapabilecek. Buda hem konutların 
kaliteli olmasına hem de rahat bir 
şekilde ev sahibi olabilmelerine vesi-
le olacak. Devletimizin KDV indirimi 
gibi uygulamalar da yapması gere-
kir, yardım bekliyoruz.”

“BU FİYATLARA, KONUT BULMAK 
MÜMKÜN DEĞİL!”

Bir önceki ay ve yıl verilerine 
göre konut satışlarında düşüşler ya-
şandı. Değerlendirmelerde bulunan 
Konya Emlakçılar Odası Başkanı 
Sedat Altınay, dövize bağlı yüksel-
melerden dolayı konut fiyatlarının 
düştüğünü ifade ederek,  “Bir ön-
ceki yıl ve aya baktığımız zaman 

konut satışları düştü. Buda piyasa-
nın darlığı ve malzeme fiyatlarının 
girdilerinden dolayı kaynaklanıyor. 
Mesela, demir, çimento, arsa gibi 
ana hammaddeler, çok yükseldi. 
Dövize bağlı olarak yükselmeye de 
devam ediyor. Bundan dolayı da ko-
nut fiyatlarında düşüşler meydana 
geliyor. Eğer vatandaşlarımız yatı-
rım yapmayı düşünüyorlar ise, şuan 
konutlarını alsınlar. Konut kredi faiz-
lerinin yüksek olması da vatandaşa 
caydırıcılık getirdi. Hükümetimiz 
bu noktada olumlu kararlar alıyor. 
İnşallah konut kredi faizleri de dü-
şerse daha rahatlayacağız. Kimse 
bunun böyle kalacağını zannetme-
sin yatırımcımız yatırımını yapmaya 
devam etsin. Çünkü bu fiyatlara, 
konut bulmak mümkün değil. Şuan-
da mevcut stoklar eritiliyor. Stoklar 
bittikten sonra arz talep dengesine 
göre fiyatların yükseleceği kanaatin-

deyiz” dedi. Ayrıca kiralık ev sorunu 
hakkında da bilgiler veren Altınay,  
“Eğitim-öğretim sezonunun baş-
laması ile birlikte kiralık dairelerde 
biraz sıkıntı oldu ama şuanda bitti. 
Vatandaşlarımız istediği bölgede, 
istediği semtte kiralık daire bulabi-
lirler” diye konuştu. 

“İNŞAATLARI GERÇEK KALEM VE 
MÜREKKEP YUTMUŞ İNSANLAR 

YAPSIN”
Konya Demir ve Emsali Sanat-

kârları Esnaf Odası Başkanı Meh-
met Yüksel Kurt ise inşaatları bilen 
insanların yapması gerektiğine dik-
kat çekti. Sektörde yaşanan sıkıntıyı 
malzemecinin de çektiğini belirten 
Kurt cümlelerini şu şekilde aktardı: 
“Yaşanan sıkıntı, hem esnafımızı 
hem de sektörümüzü yakından ilgi-
lendiriyor. Esnafımız, inşaat sektörü-
ne alüminyum, demir doğrama ve 
çelik çatı sistemi gibi ürünleri temin 
ediyor. Ancak malzeme fiyatların-
daki rakamlar şuanda çok yüksek. 
Almış olduğumuz evraklar hep geri 
planda kalıyor. İnşaat sektöründe ya-
şanan sıkıntının aynısını şuan esna-
fımızda yaşıyor.  Çünkü inşaat yapan 
firmalar kendi bütçesine göre inşaat 
yapmıyor. Ya banka kredisi ile yada 
temelden inşaatlar yapılıyor. Şuanda 
devletin çekleri dahi elimizden geri 
döndü. Yetkililerden istediğimiz şu; 
Çekler ile ilgili insanlar bizlere öde-
yemeyeceğiz diyorlar. Bu inşaatları 
gerçek kalem ve mürekkep yutmuş 
insanlar yapsın. Her parası olan yani 

oduncu, bakkal, kömürcü inşaat 
yapmasın. Burada hem vatandaş 
hem de insanlar mağdur oluyor”

“SANAYİDE YÜKLÜ MALZEME 
ALIMLARI DURDU”

Sanayide yüklü malzeme alımla-
rının durduğunu da vurgulayan Baş-
kan Kurt, “2017 yılında almış oldu-
ğumuz saç ve kilogram ile aldığımız 
malzemeler, 2018 yılında yüzde 100 
artış ile karşılaştı. Esnafımızın işçili-
ği aynıdır. Fakat şuanda malzeme 
fiyatlarının artışından dolayı şuanda 
karşı tarafa verdiğimiz fiyatlardan 
dolayı iş yapamaz duruma geldik. 
Sanayide demir tüccarlarından do-
layı yüklü malzeme alımları durdu-
ruldu. Hammaddenin yurtdışından 
gelmesinden dolayı böyle bir uygu-
lamaya gitmek zorunda kaldık. Biz-
lere çok az miktarda malzeme veri-
yorlar” ifadelerini kullandı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Hüseyin Gün

Şaban Topal  Mehmet Yüksel Kurt Sedat Altınay



22 EYLÜL 20184 HABER

Aziziye Caddesi’ni Selimiye Caddesi’ne bağlayan geçiş kapatıldı. Eski Garaj’dan kalkan minibüs-
lerin de güzergahı olan geçiş, araçların dönüşlerinde Aziziye Caddesi’nde aksamaya yol açıyordu

Aziziye Caddesi’ni  
rahatlatacak düzenleme

Şehir için trafiğini rahatlatmak 
adına yeni adımlar atan Büyükşehir 
Belediyesi, Kadınlar Pazarı bölgesin-
de de yeni düzenleme gitti. Yapılan 
düzenleme ile bölgedeki trafik akışı-
nın rahatlatılması hedefleniyor. 

Büyükşehir Belediyesi şehirdeki 
trafik yoğunluğunun olduğu bölge-
lerde son günlerde çeşitli çalışmalar 
yürütüyor. Bir yandan trafik akışı-
nı engelleyen cadde üzeri parkları 
ortadan kaldırmak adına dubalarla 
yeni düzen getiren Büyükşehir Be-

lediyesi, diğer yandan bazı yollarda 
yeniliklere gidiyor. Bu düzenleme-
lerden bir tanesi de Kadınlar Pazarı 
olarak bilinen bölge. Dar caddeleri 
ile bilinen ve şehir trafiğinin oldukça 
yoğun olduğu bölgede Büyükşehir 
Belediyesi yeni düzenlemeye gitti. 
Eski Garaj’dan kalkan minibüslerin 
de güzergahı olan bölgedeki yeni 
düzenleme ile trafik akışının rahatla-
tılması hedefleniyor. 

CADDENİN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ 
Kadınlar Pazarı önünden Eski 

Garaj istikametine giden Karaman 
Caddesi’nin yönü değiştirildi. Cad-
denin Karatay Belediyesi’ne çıkan 
kısmı kapatılarak, cadde tek yönlü 
olarak tersi istikamete çevrildi. Ayrı-
ca Eski Garaj’dan çıkan ve bu bölgeyi 
kullanarak şehrin farklı mahalleleri-
ne dağılan minibüslerin de bölgedeki 
geçiş güzergahları değiştirildi. Daha 
önce Karatay Belediyesi önünden 
Aziziye Caddesi’ne buradan da Azi-
ziye Kültür Merkezi’nin yanındaki 
sokaktan giren minibüsler, artık bu-

rayı kullanamayacak. Aziziye Kültür 
Merkezi’nin yanındaki sokağa dö-
nüşlerde minibüslerin sıkışıklık oluş-
turması gerekçesiyle bu dönüş de 
kapatılmış durumda. Minibüsler Cı-
vıloğlu Camii’nin de bulunduğu kav-
şaktan ‘U’ dönüşü yaparak, Kadınlar 
Pazarı önünde istikameti değiştirilen 
caddeden Sahibiata’ya çıkıyor. Böy-
lece Aziziye Caddesi’ndeki minibüs 
yoğunluğu alınarak bölgedeki tıka-
nıklığın giderilmesi hedefleniyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Öğrenciler, ikinci el eşya
satıcılarını hareketlendirdi

Kayıt döneminin sona ermesi 
ile birlikte, ev bularak konakla-
mak isteyen öğrenciler, ikinci el 
eşyacılarını hareketlendirdi. Sel-
çuk Üniversitesi Alaaddin Key-
kubat Yerleşkesi’ne yakın olduğu 
için öğrencilerin daha çok tercih 
ettiği Bosna Hersek Mahallesi’nde 
birçok ikinci el eşya satıcısı, üni-
versitelere kayıt döneminin sona 
ermesinin ardından yoğun günler 
yaşıyor. Bir öğrenciye ortalama 
eşyanın maliyeti ise bütün eşyalar 
dâhil olmak üzere 3 bin ile 5 bin 
TL arasında değişiyor. Piyasadaki 
yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 
bu sene, geçen seneye oranla sa-
tışların daha az olduğunu belirten 
Gün Spot 2.El Alım Satım İşletme 
Yetkilisi Alper Gün, buzdolabı fi-
yatlarının 200-1000 TL arasında 
değiştiğini söyledi. Ayrıca beyaz 
eşya için 3 ay garanti verdiklerini 
de sözlerine ekleyen Gün, “5 bin 
TL’si olan bir öğrenci çok rahat bir 
şekilde evini döşer. Tabi bunun or-
talaması da 3 bin TL civarındadır” 
dedi. 

Üniversite kayıt döneminin 
sona ermesinin ardından, konakla-

mak için ev tutan öğrencileri eşya 
telaşı da sardı. Gün, “Kayıt döne-
minin sona ermesinin ardından ev 
tutan öğrencilerin talebi üzerine 2. 
El eşya satışlarımız da hareketlilik 
kazandı. Tabi piyasa ve dövizde 
yaşanan dalgalanmalar nedeniyle 
önceki senelere oranla işlerimiz 
düşük. İşyerimizde ikinci el ağırlıklı 
olarak sıfır eşya satışı da yapıyoruz. 
Kanepe, koltuk, baza, yatak ve bü-
tün beyaz eşyalar elimizde mev-
cut. Öğrenciler geldikleri zaman 
bir evi dolduracak eşyayı işyerimiz-
de görebilir. Ortalama 200 TL’den 
başlayarak 1000 TL’ye kadar dolap 
var. Kişinin isteğine ve bütçesine 
göre fiyat seçenekleri değişiyor. 
Örneğin 5 bin TL’si olan bir öğren-
ci çok rahat bir şekilde evini döşer. 
Tabi bunun ortalaması da 3 bin TL 
civarındadır. Bütün beyaz eşyalar-
da 3 ay garanti veriyoruz. Ayrıca 
beyaz eşya tamiri de yapmaktayız. 
Eşyaların teminini ise okullar ka-
panmadan önce yapıyoruz. Aile-
lerden ve şehir dışından getirmiş 
olduğumuz malzemelerde var” 
diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 24 kamu hastanesinin yöneticilerinin katıldığı değerlendirme toplantısında konuştu

‘Görevi aksatmaya tolerans yok’
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 

Mehmet Koç, müdürlüğe bağlı 
24 kamu hastanesinin yöneticile-
rinin katıldığı aylık değerlendir-
me toplantılarını, bundan sonra 
tüm müdürlük yöneticileriyle 
birlikte hastanelere giderek ya-
pacaklarını açıkladı. İlk toplantı 
Beyhekim Devlet Hastanesinde 
gerçekleştirildi.

Programa, Konya İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’un 
yansıra, Başkan ve Başkan Yar-
dımcıları, Hastane yöneticileri ve 
bütün birim sorumluları katıldı.

Koç, Beyhekim Devlet Has-
tanesi toplantı salonunda yaptığı 
konuşmada, daha önceleri hasta-
neleri aylık olarak yapılan toplan-
tılarla değerlendirdiklerini, ancak 
yaptıkları istişareler sonucu, bu 
değerlendirmeleri, hastaneleri-
mizi yerinde görerek, hastane 
yetkililerinden sunum alarak 
yapma kararı aldıklarını söyledi. 
Konya genelinde sağlık hizme-
tinin kalitesinin ve verimliliğin 
arttırılması yönünde bu toplantı 
ve ziyaretlerin önemli katkı sağ-
layacağını ifade etti.

Prof.Dr. Koç, ‘Biz bir ekibiz, 
başhekim ve müdürlerimiz bir-
likte hareket ederse hastane ba-
şarılı olur. Bu toplantıda ki ama-
cımız, her bir sorumlunun kendi 
üzerine düşecek işi en iyi yapacak 
şekilde, hizmetine devam etme-
sini arzuluyoruz. Ve o nedenle de 
sadece üst düzey değil, her biri-
min sorumlusu da bu toplantıya 
katılsın kendi üzerine düşenini 
alsın veya bizlerin göremediği 
konularda kendi birimiyle ilgili 
soru, katkı veya önerilerinde biz-

lere yardımcı olsun.  Amacımız 
bu” dedi.

Memleketimizin sıkıntılı bir 
dönemden geçtiğini belirten 
Prof. Dr. Koç, “Bu dönemde hep 
birlikte herkesin kendi üstüne 
düşen sorumluluğu azami dere-
cede yapmak zorunda olduğuna 
işaret etti. Görevi aksatacak hiç-
bir mazerete toleransımız yok” 
dedi. 

“Ülkemizin geçtiği böyle sı-
kıntılı bir dönemde vakit kaybe-
decek ne dakikamız var ne de 

saniyemiz var herkes kendi üze-
rine düşeni en iyi şekilde yapmak 
zorunda” diyen Prof. Dr. Koç, 
“Hepimiz aynı gemideyiz, bu ge-
mide ki delik büyüdükçe hepimiz 
zarar görürüz, bunun en kolay 
çözümü ise herkesin üzerine dü-
şen sorumluluğu azami derecede 
yapmasıyla olacaktır. Ve inşallah 
rabbimde yol açar ve bu badire-
yi de en kısa sürede hep birlikte 
atlatırız” ifadelerini kullandı. Bu 
toplantıların amaçlarının bir yar-
gılama toplantısı olmadığına dik-

kat çeken Koç, “Amacımız, sizin 
eksiğinizi, açığınızı bulmak değil, 
en iyiyi en güzeli yakalamaktır. 
Eğer bir eksiklik var ise, bundan 
ben de başkan ve başkan yardım-
cılarımız ve diğer yöneticilerimiz 
de sorumludur. Yani herkes üze-
rine düşen sorumluluğu alacak 
ve bu sorunları hep birlikte çöze-
ceğiz” dedi. 

PERSONELİN VERİMLİ 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

ADALETLİ İŞ YÜKÜ
Bütün işlerde adaleti sağla-

mak zorunda olduklarını söyle-
yen Prof.Dr. Mehmet Koç, bu 
dönemde bu ekiple, bu adaleti 
sağlayamazsak hiçbir zaman sağ-
layamayacaklarının altını çizdi.  
Elektrikten kullanılan tıbbi mal-
zemelere kadar gider bütün ka-
lemlerde israfın azaltması ve bu 
konuda azami dikkati göstermek 
gerektiğini ifade etti. Ayrıca İda-
reciler olarak haksız kazanca ve 
gereksiz işleme asla müsaade et-
mememiz gerekiyor” dedi.

TIBBİ CİHAZLARIN VERİMLİ 

KULLANILMASI
Yapılan analizlerle hastane-

lerdeki bütün cihazların iş yükü-
nü çıkardıklarını ifade eden Prof.
Dr. Koç, hastanelerde kullanılan 
cihazların verimliliğine göre, 
hastaneler arasında cihaz alıp 
verme işlemini gerçekleştirerek, 
hem cihazların verimliliğini artır-
ma yönünde, hem de yeni cihaz 
almayarak tasarruf yapmak zo-
runda olduklarının altını çizdi.

HİZMET KALİTESİNİN 
ARTTIRILMASI 

Hastanelerimizde hiçbir za-
man hizmet kalitesinden ödün 
verilmemesi gerektiğini ve hasta 
mahremiyetine azami dikkat gös-
terilmesi gerektiğini vurgulandı.  
Programda, İl Sağlık Müdürümüz 
Prof. Dr. Mehmet Koç’un yaptı-
ğı açılış konuşmasının ardından, 
Hastane Başhekimi Uzm. Dr. 
Abdulcelil Kalem, 2018 yılı ilk 7 
aylık hastane verilerini içeren de-
taylı bir sunum gerçekleştirdi. İn-
teraktif olarak yapılan sunumun 
ardından ise, Koç soru-cevap bö-
lümünde, hastane yöneticileri ve 
birim sorumlularının soru,  dilek 
ve görüşlerini aldı.

Yapılan konuşmaların ardın-
dan, Konya İl Sağlık Müdürümüz 
Koç ve bütün idareciler,  hasta-
nenin yeni düzenlenen acil servi-
sini ve ayrıca  eczane  ve bütün 
depolarını  gezdi. Yoğun bakım 
ve servislerde hasta ve çalışan-
larla görüştü. Detaylı ve verimli 
bir toplantı ve ziyaret gerçekleş-
tirdiklerini ifade eden Koç, diğer 
hastanelere de benzer ziyaretle-
rin yapılacağını ifade etti.  
n HABER MERKEZİ 

Alper Gün

Bir yandan trafik akışını engelleyen cadde üzeri parkları ortadan kaldırmak adına dubalarla yeni düzen getiren Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan bazı yollarda yeniliklere gidiyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “ Görevi aksatacak hiçbir mazerete toleransımız yok” dedi.
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Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde bahçesin-
den dönen yaşlı bir adam, şarampole inen 
traktörünün yanında ölü olarak bulundu. 
Edinilen bilgiye göre, Soğuk Pınar mev-
kisinde yoldan çıkarak şarampole inen 
traktörün yanında bir kişinin kıpırdamadan 
yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve 
sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine 
gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı 
adamın öldüğünü tespit etti. Polis, yaptığı 
araştırmada ölen kişinin Yusuf İbiş (69), 
olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının 
yaptığı incelemenin ardından Yusuf İbiş’in 
cenazesi Sarıveliler Devlet Hastanesi mor-
guna kaldırıldı.   n İHA 

Doğanhisar Kaymakamı Armağan Turan, 
beraberindeki heyetle Deştiğin Mahallesi’n-
de ikamet eden şehit yakınlarını ziyaret etti. 
Şehit yakınlarına kapısının açık olduğunu 
belirten Turan, “Devlet olarak, millet olarak 
her zaman sizlerin yanındayız. Sizler özenle 
yetiştirdiğiniz çocuklarınızı bu vatanın 
bölünmez bütünlüğü uğrunda şehit verdi-
niz. Millet olarak size vefa borcumuz var, 
hakkınızı helal edin. Başımız sağ olsun” 
ifadelerini kullandı. Ziyaretler sırasında 
Kaymakam Turan’a, Garnizon Komutanı 
Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Ok, 
İlçe Emniyet Amiri Serhat Çelik ve İlçe 
Müftüsü Yusuf Acar eşlik etti. n AA

Traktörün yanında 
ölü bulundu

Kaymakam’dan 
şehit ailelerine ziyaret

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Bozkır Kayma-
kamlığına atanan Fahri Onay’a Meclis Üyeleriyle birlikte 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Meclis üyeleriyle birlikte 
Bozkır Kaymakamı Fahri Onay’ı makamında ziyaret eden 
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Bozkır’ı tanıttı, il-
çeye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. 4,5 
yılda 100 milyon liranın üstünde Bozkır’a yatırım gerçek-
leştirildiğini vurgulayan Başkan Gün, yapılan yatırımların 
Bozkır’ın önemli sorunlarını çözdüğünü, mevcutta yapımı 

devam eden projelerin tamamlanmasıyla Bozkır’ın daha 
da cazibeli hale geleceğini söyledi. Kendisinin Karadeniz 
bölgesinden ayrı bir iklime ve coğrafyaya geldiğini belirten 
Kaymakam Onay, hızlı bir şekilde çalışmalara başladıkları-
nı, Bozkır’a, vatana ve millete faydalı çalışmalar yapmaya 
başlayacaklarını söyleyerek Başkan Gün’e ve meclis üyele-
rine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonrasında 
Başkan Gün ve belediye meclis üyeleri, Kaymakam Onay’a 
Bozkır Sancağı hediye etti.  n HABER MERKEZİ

Başkan Gün’den Kaymakam Onay’a ziyaret

MF Tarla Günleri
Konya’da gerçekleşti

Massey Ferguson, ürünleri-
ni tanıtmak ve daha fazla çiftçiye 
ulaşmak için düzenlediği gelenek-
sel ‘MF Tarla Günleri’ Konya’da 
gerçekleşti. AGCO’nun dünyaca 
ünlü markası Massey Ferguson 
yeni modelleri 18 ilde 10 bin çiftçi 
ile bir araya gelecek. 

AGCO’nun önemli markası 
Massey Ferguson (MF)’un, Türki-
ye’nin farklı şehirlerinde çiftçilerle 
bir araya gelerek yeni ve mevcut 
ürünlerini tanıtacağı geleneksel 
tarla günleri 5 Eylül tarihinde Ha-
tay’da başladı. Massey Ferguson 
Tarla Günleri Hatay Kırıkhan’ın 
ardından Mardin Kızıltepe, Muş, 
Sivas Şarkışla, Kırşehir ve Anka-
ra’nın ardından Konya’da gerçek-
leştirildi. Şirketten yapılan açıkla-
maya göre bu sene 18 ilde 19 farklı 
noktada 10 bin çiftçi ile bir araya 
gelecek Massey Ferguson iki farklı 
etkinlik serisi düzenliyor, ‘MF Tarla 
Günleri’ 12 ilde, ‘MF 2600 Serisi 
Tarla Günleri’ ise toplamda 6 ilde 
gerçekleşecek. 

Uzun yıllardır Türkiye traktör 
pazarında yer alan marka, çiftçi 
ihtiyaçlarının tamamına cevap ve-
rebilmek adına ürün gamını her 
geçen gün genişletiyor. Çiftçilerin 
görüşlerini ön planda tutan marka, 
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 
çiftçilerle bir araya gelerek yeni ve 
mevcut ürünlerini tanıtmanın yanı 
sıra onların ihtiyaçlarını yerinde 
görmek üzere AGCO Türkiye ku-
ruluşundan beri tarla günleri dü-
zenliyor. 

AGCO Türkiye Ülke Satış Mü-
dürü Mete Has, “Tarla günleri 
kapsamında çiftçilerimizin modern 
traktör ve tarımsal ekipmanları 
inceleyerek, test etme şansları ola-
cak, Bununla beraber uydu des-
tekli traktörleri ve bunlarla kontrol 
edilen ekipmanları kullanma fırsatı 
da bulacaklar. Bu bağlamda has-
sas tarımı sunduğu sürüş kolaylığı, 
konfor ve girdi maliyetlerini azalt-
maya yönelik çözümleri birebir 
konunun uzmanlarından dinleme 
şansları olacak” dedi. 

Massey Ferguson’un Türki-
ye’de 1960’lardan bu yana varlık 
gösterdiğini ve bugüne kadar her 
zaman Türk çiftçisinin yanında ol-
duğunu hatırlatan Mete Has, çift-
çiye yakın olmak ve onlarla aynı 

dili konuşmanın önemli olduğunu 
söyledi. Has, “Massey Ferguson, 
her zaman çiftçisinin yanında oldu 
ve sürekli kullanıcılarının memnu-
niyeti için çalışıyor. Şirket olarak 
çiftçinin bulunduğunu her ortam-
da yer alarak, tarlalarını ekerken ve 
biçerken onlara her türlü desteği 
vermek için çalışıyoruz. Çiftçimiz, 
tüm ihtiyaçların tamamı Massey 
Ferguson tarafından karşılanıyor. 
AGCO Türkiye sadece traktör fir-
ması değil, yüzde yüz tarım firma-
sıdır. Bir çiftçi Massey Ferguson 
bayisine gittiğinde ihtiyacı olan 
tüm ürünlere Satış-Servis-Yedek 
parça hizmetlerini bir arada sunan 
bayimizden ulaşabilmekte. Çiftçi-
lerimizin bayilerimizin showroom 
alanlarına gelmesini beklemenin 
yanı sıra bizler çiftçilerimizi ziyaret 
ediyoruz” diye konuştu. 

“48 beygirden 400 beygire 
her ihtiyaca uygun ürünü deneme 
şansı” 

Has, “Türkiye’nin önemli ta-
rım potansiyeli olan ve yüksek 
beygir gücüne ihtiyaç duyulan 12 
ilde, 5-29 Eylül tarihleri arasın-
da düzenleyeceğimiz “MF Tarla 
Günleri” büyük beygirli yüksek 
teknolojili traktörleri kapsayacak. 
Tarla günleri etkinliğimizde çiftçi-
lerimizin sadece traktör ve tarım 
ekipmanı değil, ihtiyaç duyduğu 
tüm ürünleri sunacağız” ifadelerini 
kullandı. 

Has, 6 ilde ‘MF 2600 Serisi Tar-
la Günleri’ etkinliğiyle ilgili olarak 
ise “Yeni kısa kaportalı MF 240S 
modeli ve MF 2600 serisi model-
leri de dahil 85 beygir ve altında-
ki traktörlerin yoğun olarak tercih 
edildiği 6 noktada düzenleyeceğiz. 
Yoğun bir dönemde çiftçinin ya-
nına giderek, onlara yakın olmak 
istiyoruz. Şirket olarak amacımız 
sadece ürün satmak değil, çiftçi-
mize doğru ürünü doğru zamanda 
doğru bir şekilde sunmaktır” dedi. 

“MF Tarla Günleri” etkinlikleri 
kapsamında traktör ve ekipman 
ürün tanıtımları sonrası katılım-
cılar tarlada ürünlerle deneme ve 
test sürüşleri yapacaklar. Ayrıca 
katılımcılar, öğle yemeği sonrasın-
da gerçekleştirilecek hediye çeki-
lişinde birbirinden güzel sürpriz 
hediyeler kazanacak. 
n İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yatırımları incelemek, esnaf ve vatandaş-
larla buluşmak için Sarayönü ilçesini ziyaret etti. Başkan Altay, yerli üretim ve tüketim vurgusu yaptı

Büyükşehir Yasası ile
ilçelerimiz gelişiyor
Konya Büyükşehir Belediye Başka-

nı Uğur İbrahim Altay, ilçe buluşma-
ları kapsamında Sarayönü’ne giderek 
ilçedeki yatırımları inceledi ve vatan-
daşlarla buluştu. 

Başkan Uğur İbrahim Altay, Sara-
yönü programı kapsamında ilk olarak 
Sarayönü esnafını ve vatandaşı ziyaret 
ederek sohbet etti. Altay, daha sonra 
Büyükşehir Belediyesi tarafından ta-
mamlanan Ladik Katı Atık Depolama 
Tesisi’nde incelemelerde bulundu. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ 
ÇEVRECİ BİR BELEDİYEDİR VE 

BUNDA ÖRNEKTİR 
Tesis hakkında bilgi alan Altay, 

Büyükşehir Belediyesi olarak fiziki ya-
tırımlarla ilçeleri güzelleştirirken bir 
taraftan da çevreci yatırımlar yaptık-
larını belirterek, “Sarayönü ve Kadın-
hanı ilçelerimizin çöpleri bu tesiste 
toplanıyor ki, günde 36 ton çöp çıkıyor. 
Bunlar sıkıştırılmış özel treylerlerle 
birlikte Akşehir’e gönderiliyor. Bu 
çöpler Akşehir’deki düzenli depolama 
alanında ekonomimize kazandırılmak 
üzere elektrik enerjisinde kullanılıyor. 
Böylece çevre kirliliği ve felaketine en-
gel oluyoruz, ayrıca buradan üretilen 
elektrikle de ekonomiye katkı sağlı-
yoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 
her zaman çevreci bir belediye olduk. 
Konya bu manada örnek bir şehirdir. 
Tesisimizin hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Sarayönü programı kapsamında 
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Sara-
yönü Belediyesi arasında ilçeye Eğitim 
ve Kültür Merkezi kazandırılmasına 
ilişkin protokol de imzalandı. 

Başkan Altay, ilçelerde birçok 
proje yürüttüklerini kaydederek, Sa-
rayönü Eğitim ve Kültür Merkezi’nin 
protokolünü imzalamaktan duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan 
Altay, “Burada çok önemli bir başarı 
var. Merkezi hükümet, Büyükşehir 
Belediyesi ve ilçe belediyesi ile birlikte 
5 milyon liranın üzerinde bir yatırımı 
kazandırıyoruz. 2,5 milyon lirası KOP 
İdaresi tarafından, kalan 2 milyon 
666 bin lirası da Büyükşehir Beledi-
yemiz tarafından karşılanacak. Arsayı 
Sarayönü Belediyemiz verdi. Böylece 
Sarayönü’ne layık bir hizmet yapılmış 
olacak. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Bu hizmetlerin hepsi AK 
Partimizin, milletvekillerimizin, il baş-
kanımızın destekleriyle gerçekleşiyor. 
Hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. 

Sarayönü Belediye Başkanı Na-
fiz Solak ise, “Burası, aynı zamanda 
düğün salonu, aşevi ve daha birçok 
sosyal tesisin bulunduğu bir inşaattır. 
Verdikleri destek dolayısıyla Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur 
İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. 

Konya Büyükşehir Belediye Başka-

nı Uğur İbrahim Altay, daha sonra La-
dik’e geçerek ilçe sakinleriyle bir araya 
geldi. İlçe sakinlerine hitap eden Altay, 
Yeni Büyükşehir Yasası ile tüm ilçeler-
de birçok önemli hizmetin yapıldığını 
belirterek belediyeciliğin devamlılık 
esasına göre çalıştığını kaydetti. Al-
tay, Yeni Büyükşehir Yasası’nın ilçe-
lerimizde ve mahallelerimizde büyük 
değişiklikler oluşturduğunu ve sürecin 
devam ettiğini dile getirdi. 

YERLİ ÜRÜN KULLANALIM 
Türkiye’ye yönelik yapılan eko-

nomik saldırıları değerlendiren Altay, 
“Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Ülke 
olarak bunun da üstesinden geleceğiz. 
Bu gelişmeler birlikte ne kadar ithal 
ürün kullandığımızı anlama fırsatını 
da bizlere verdi. Bu konuda daha has-
sas olmalı ve yerli üretim tercih etme-
liyiz” dedi. 

BU BİR HAK BATIL MÜCADELESİ 
AK Parti Konya İl Başkanvekili 

Hasan Çiftçi’nin gündeminde de eko-
nomik saldırılar vardı. Çiftçi şunları 
kaydetti: “Bu iş bir hak batıl meselesi 
ve bu savaş da bitmez. Bu kriz bitse bir 
kriz daha çıkaracaklar. Bu topraklara 
1071’de girdik ve o günden beri mü-
cadele bitmedi. O yüzden birlik içinde 

güçlü olacağız.” 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Ladik ziyare-
ti kapsamında tarihte halıları ile ünlü 
olan Ladik’te Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) 
kapsamında açılan halı atölyesini de 
ziyaret ederek doğal boyalarla imal 
edilen göz nuru ürünleri inceledi, bu-
radaki hanımlarla bir süre sohbet etti. 

Başkan Uğur İbrahim Altay daha 
sonra Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yürütülen Konya’nın manevi 
mimarlarından Lâdikli Ahmet Hüdai 
Hazretleri’nin Lâdik’teki evinin resto-
rasyon çalışması, çevre düzenlemesi 
ve Ladik Ulu Camii restorasyon çalış-
malarını inceledi. 

Başkan Altay, Ladikli Ahmet Hü-
dai Hazretleri’nin evininin Büyükşehir 
Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon 
uygulamasıyla yıkılarak aslına uygun 
bir şekilde yeniden inşa edildiğini ak-
tardı ve şöyle devam etti: “Şu anda 
inşaatın yüzde 85 seviyesindeyiz ve 
tamamlanmak üzere. Bununla birlikte 
Ladik Ulu Camii’nin restorasyon çalış-
ması da tamamlanmak üzere. İnşal-
lah en kısa sürede camimiz açılacak. 
Şehrimizin manevi mimarlarının ayak 

izlerinin bulunduğu yerlerde bize hiz-
met etmeyi nasip ettiği için rabbimi-
ze şükrediyorum. Ayrıca bu vesileyle 
Ladikli Ahmet Ağa başta olmak üzere 
tüm gönül insanlarımızı da rahmetle 
anıyorum.” 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hayata geçirilen 
Lâdik Kapalı Devre Sulama Sistemi 
Tesisini de inceledi. Başkan Altay, te-
sisin 7,5 milyon liraya mal olduğunu 
belirterek, vatandaşın daha çok kazanç 
elde etmesi ve yerlerinde yaşamaya 
devam edebilmesini amaçladıkları-
nı belirtti. Altay, “Fide desteği, çiftçi 
eğitimleriyle birlikte fiziki yatırımlar 
anlamında da hayata geçiyor. Özellikle 
kapalı devre sulama sisteminde sade-
ce Sarayönü’ne 7,5 milyon liralık yatı-
rım yapıyoruz. Ladik’te Devlet Su işleri 
tarafından yapılan 1 milyon metreküp-
lük alandaki suyun 13,5 kilometrelik 
hat ile Ladik’teki tarlaların sulanması 
için kullanılacak ve böylece insanımız 
daha çok gelir elde ederek bulunduk-
ları yerlerde yaşamalarını ve tarımsal 
üretimi arttırmayı planlıyoruz” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe buluşmaları kapsamında
 Sarayönü’ne giderek ilçedeki yatırımları inceledi ve vatandaşlarla buluştu. 



Beyşehir ilçesinde, jandar-
ma ekipleri bir poşet içerisinde 
kurusıkıdan çevirme 10 taban-
ca ele geçirdi.  Edinilen bilgiye 
göre, alınan kaçak silah satışı ya-
pılacağı ihbarı üzerine harekete 
geçen Beyşehir İlçe Jandarma 
Komutanlığına bağlı ekipler, gece 
saatlerinde Üzümlü-Üstünler 
Mahalleleri bölgesinde çalışma 
başlatırken, yol kenarında yaya 
olarak yürüyen şüphelendikleri 
bir kişiyi takibe aldı. Yol kena-
rındaki ormanlık alan içerisine 
yönelen kişiyi ağaçlık alanda da 
takip etmeyi sürdüren jandarma, 
kimlik kontrolü yaptıkları Ömer 

B.’nin elindeki poşeti inceledi. Po-
şet içerisinde 10 adet tabanca bu-
lan jandarma, satışının yapılacağı 
düşünülen silahların kurusıkıdan 
çevirme silahlar olduğunu tespit 
etti. Şüpheli Ömer B. ile beraber 
yanındaki Mehmet K. ve A.K. de 
gözaltına alındı. Silahlara el koyan 
jandarma, şüphelileri 6136 sayılı 
kanuna muhalefet suçlamasıyla 
adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 
Ömer B. ve Mehmet K. çıkarıldık-
ları nöbetçi mahkeme tarafından 
tutuklanarak Seydişehir cezaevi-
ne gönderilirken, A.K. ise mahke-
mece serbest bırakıldı.
n İHA 
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kamyonete yüklenen, kasadan büyük 
demir profil, üzerine de 1 kişinin oturma-
sıyla taşındı. Kamyonet kasasında tehlikeli 
yolculuk, sürücüler tarafından cep telefonu 
kamerasıyla kaydedildi. Merkez Selçuklu 
ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar Yaya 
Üst Geçidi’nin bulunduğu bölgede, kamyo-
nette kasadan taşan demir profilin yüklü 
olduğu görüldü. Hiçbir önlem alınmadan 
taşınan demir profilin üzerinde ise tutmak 
için birinin oturması dikkat çekti. Yoldan 
geçen sürücülerin görünce şaşkınlık yaşa-
dığı kamyonetteki tehlikeli yolculuk, cep 
telefonu kameralarıyla kaydedildi.
n DHA 

otomobilin çamurluğunun arka kısmına 
sıkışan kediyi oto tamircisi kurtardı. O an-
larda cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 
Merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu’n-
da seyir halindeki otomobilin sürücüsü, 
araçtan sesler geldiğini fark edip, tamirci-
ye gitti. Otomobil tamircisi Kudret Dikgöz, 
aracın çamurluğunun arka kısmından kedi 
sesinin geldiğini fark etti. Dikgöz’ün önce 
sol ön lastiği, ardından da çamurluğu sök-
mesi üzerine yavru kedi sıkıştığı yerden 
kurtuldu. Yavru kediye işyeri çalışanları 
tarafından yemek ve süt verildi.
Kediyi kurtarma anı, işyeri çalışanları tara-
fından cep telefonunun kamerasıyla kayda 
alındı.  n DHA 

Kamyonette, 
tehlikeli yolculuk

Çamurlukta sıkışan 
kedi kurtarıldı

Beyşehir ilçesinde boş bir arsada kuru otların yakıl-
ması sonucu çıkan yangın bir depoyu ve ağaçları yaktı. 
Yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın, 
Beytepe Mahallesi 302 Sokak’ta bulunan boş bir arsada 
bulunan kuru otlar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tara-
fından yakılarak ateşe verildi. Alevlerin, arsadaki depoya 
sıçraması üzerine yangın bir anda büyüdü.  İhbar üzeri-
ne olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına mü-
dahale etti. Bu sırada tesadüfen adresten geçen Orman 
İşletme Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme arazözü de 

söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin ağaçlara 
sıçraması üzerine çevrede oturan vatandaşlar da büyük 
panik yaşarken, ekipler yangını ağaçların yanında bulu-
nan konutlara sıçramadan kontrol altına almayı başardı. 
İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından alan-
da soğutma çalışması da yaptı. Yangına sebep olan kişi 
ya da kişilerin tespit edilmesi için polis ve itfaiye ekipleri 
çalışma başlatırken, alevlerin depo ve içerisinde bulunan 
çeşitli malzemelerin tamamen yanarak kül olmasına yol 
açtığı belirtildi.  n İHA 

Ot yangını depo ve ağaçları yaktı 

Anne ve babası yüzü maskeli kişi tarafından öldürülen Büşra Büyükşen katilin bulunmasını istiyor. 
Olaydan ölü taklidi yaparak kurtulduğunu belirten Büyükşen, “Ben bu korkuyla yaşayamam” dedi 

‘Korkuyla yaşayamam’
Yüzü maskeli saldırgan tarafın-

dan evlerine baskın yapılarak anne-
siyle babasını öldürülen ve kendisi de 
saldırganın elinden ölü taklidi yapa-
rak yaralı kurtulan Büşra Büyükşen 
katilin bulunmasını istiyor. 

Olay, 3 Eylül Pazartesi günü saat 
23.00 sıralarında Konya’nın İsmil 
Mahallesi 62. Sokak’ta bulunan müs-
takil bir evde meydana geldi. Evde 
bulunan Metin Büyükşen (55), Necla 
Büyükşen (52) ve kızları Uşak Üniver-
sitesi İslami İlimler Fakültesi öğrenci-
si olan Büşra Büyükşen ile evlerinde 
oturduğu sırada kapı açıldı ve içeri bir 
saldırgan girdi. Elinde tüfek bulunan 
saldırgan eve girerek önce Büyükşen 
ailesinin oturduğu odaya gelerek tü-
fekle Metin Büyükşen’e ateş etti. Bu 
sırada odada Büşra Büyükşen saldır-
ganın üzerine çaydanlığı fırlatarak 
odadan çıkıp annesi Necla Büyük-
şen’e dışarı çıkmasını söyleyip kaçtı. 
Saldırgan odanın camından kaçmak 
isteyen Büşra Büyükşen’i aşağı çekip 
ateş etti ancak tüfek tutukluk yaptı. 
Bunun üzerine saldırgan tüfeğin dip-
çiğiyle Büşra Büyükşen’e saldırmaya 
başladı. Bir süre dipçik darbeleri alan 
Büşra Büyükşen ölü taklidi yaptı ve 
saldırgan odadan çıkana kadar hare-
ketsiz kaldı. Saldırgan odadan çıktık-
tan sonra da kendine gelen Büşra Bü-
yükşen odanın penceresinden çıktı ve 
yoldan geçen bir araçtan yardım iste-
yerek jandarmaya gitti. Büşra Büyük-
şen’in haberinin ardından eve gelen 
jandarma ekipleri ise Metin ve Necla 
çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. 

“HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN 
BABAMI VURDU” 

Olay gününün gayet normal bir 
gün olduğunu söyleyen Büşra Bü-
yükşen, “Babam camiden gelmişti, 
annemle ikimiz de çay içmiştik, otu-
ruyorduk. Babam geldi arabayı içeri-
ye aldı, içeriye geçti, üzerini çıkardı, 
oturdu. Daha sonra biz kapının açıldı-
ğını duyduk. Biz misafirlikte olan abi-
min geldiğini düşündük. Çok geçme-
di, kısa bir süre sonra birden kapıda 
bir adam dikildi. Adam bilmiyorum 
kim, maskeli, elinde tüfek var. Hiç-
bir şey söylemeden babamı vurdu. 
Daha sonra bize doğru yöneltti, tüfek 

tutukluk yaptı herhalde bilmiyorum. 
Tüfekle uğraştı. Ama ben o sırada 
çok yalvardım. Bağırdım, ‘Yalvarı-
yorum vurma’ dedim. Daha sonra 
önümde çaydanlık vardı. Çaydanlığı 
adama doğru fırlattım, oda karşılık 
verdi, ben yere düştüm. Adam bal-
kona çıktı. Ama odanın penceresin-
den adamı görüyorum, hala tüfekle 
uğraşıyor. Sonra ben ayağa kalktım. 
Anne dedim kaçsana dedim. Halıya 
doğru asıldım ben, annem zaten şoka 
girmişti. Yani sürekli ‘Allah’ diye ba-
ğırıyordu” dedi. 

Kendisinin olay sırasında bilinçli 

olarak gözlerini kapattığını ve ada-
mın kendisinin öldüğünü zannede-
rek gittiğini söylen Büşra Büyükşen, 
“Ben hemen arka odaya kaçtım. Bari 
dedim hani yardım çağırayım. Pen-
cereye doğru yöneldim, kaçacağım, 
arkamdan gelmiş. Annemin vurulu-
şunu görmedim, tüfek sesi de duy-
madım. Zaten babamı vururken de 
çok az bir ses çıkmıştı. Beni pence-
reden asıldı, yatağa itti. Yatakta bana 
dipcikle vurdu. Yine tüfekle uğraştı. 
Ben yatakta çok yalvardım. Zaten bir 
boğuşma olmadı. Güçlü bir insan de-
ğilim, karşılık veremedim, dokunma-
dım da zaten. Orada yalvardım ona. 
Dipcikle kafama çok vurdu. Daha 
sonra ben sersemlik yaşadım ama 
bilinçli bir şekilde gözlerimi kapatıp 
yatağın üzerinde bekledim. Daha 
sonra çıktı gitti. Odadan çıkışına da 
bakmadım, gözlerimi açmadım çün-
kü. Bir süre sonra yataktan kalktım, 
odanın kapısına doğru yöneldim. 
Annemlerin bulunduğu odaya doğ-
ru baktım, kapıyı kapatmış. Adamın 
gidip, gitmediğini de bilmiyorum. 
Cesaret de edemedim odaya tekrar 
gitmeye. Ben pencereden çıktım, yan 
tarafta eski bir tuvaletimiz vardı onun 
penceresine geçtim, oradan dışarıya 
doğru atladım. Daha sonra yol boyu 
koşmaya başladım. Yolda denk gelen 
bir arabayı durdurdum. O da Allah 
razı olsun beni jandarmaya götürdü. 
Jandarmayı eve getirdik. Sonra beni 
hastaneye kaldırdılar. İkisi de vefat 

etmiş” ifadelerini kullandı. 
“BİR ŞEY GÖRDÜLERSE, DUYDULARSA 

ALLAH RIZASI İÇİN SÖYLESİNLER” 
Olaydan sonra köy halkının da 

tedirgin olduğunu söyleyen Büş-
ra Büyükşen, “Şuan bir korkumuz 
var. Çünkü annem, babam sorun-
lu insanlar değil. Şüphelendiğimiz 
bir insan da yok. Çünkü gayet ken-
di halinde insanlar. Köy halkı da bu 
yüzden çok tedirgin. Annem, babam 
gibi bir insanın başına böyle bir iş 
gelmiş. Kim olduğunu bilemiyoruz. 
Köy halkı şuan korku içinde. Bir şey 
gördülerse sakladıklarını düşünüyo-
rum. Onlara da buradan seslenmek 
istiyorum. Annem, babamın başına 
böyle bir şey gelmiş, Allah korusun, 
Allah göstermesin, yarın bir gün on-
ların da başına bir iş gelebilir. Bir şey 
gördülerse, duydularsa Allah rızası 
için söylesinler. Çünkü ben bu kor-
kuyla yaşayamam. Annemin, baba-
mın katilinin bulunmasını istiyorum. 
Bunun içinde devletimizden yardım 
istiyorum. Devletimize olan güveni 
de kaybetmek istemiyoruz. Emniyet 
olarak, bürokrasi olarak bu işin üze-
rine düşmelerini istiyorum” şeklinde 
konuştu. 

Büyükşen çiftinin doktor olan 
oğulları Osman Büyükşen, “Bulun-
duğumuz İsmil Mahallesi, burada 
müthiş bir korku var. Çünkü, babam 
herkesin, İsmil sakinlerinin ifadesiyle 
bu köyde en son vurulacak insandı, 
annem yine aynı şekilde. Bundan 
dolayı halkta büyük bir tedirginlik 
ve korku mevcut. Bir çağrım olacak. 
Bu olayı gören, duyan birisi varsa 
bize, Emniyet Müdürlüğüne, savcılı-
ğa, jandarmaya, kolluk kuvvetlerine 
yada sizler aracılığıyla basına bunu 
bildirerek bir an önce çözülmesini is-
tiyoruz” dedi. 

Metin Büyükşen’in kardeşi Fa-
tih Büyükşen ise “Korkmasın kimse, 
bilen ne biliyorsa gelsin gördüğünü 
ihbar hatlarına, karakola, jandarma-
ya, polise, gazetelere bunlara hepsini 
bildirsin. Korkmadan söylesin” şek-
linde konuştu. Olayın gerçekleştiği 
evin pencere ve kapılarına korkuluk 
yaptıran Büyükşen ailesi, bir an önce 
katilin bulunmasını istiyor.  n İHA 

Kurusıkıdan çevrilme
10 silah elegeçirildi 
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İki farklı çelik kasa hırsızlığı 
olaylarına karıştıkları tespit edi-
len Mehmet Can Gültekin (45) ve 
Şükrü Koçak (36) tutuklandı. Ko-
çak’ın çalınacak çelik kasaları be-
lirlediği, Gültekin’in de il dışından 
gelip kasaları açtığı belirtildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri, 11 Eylül 
tarihinde merkez Karatay ilçesi 
Fevçi Çakmak Mahallesi’ndeki bir 
plastik fabrikasında çelik kasadan 
85 bin lira değerinde çek senet ve 
bin liranın çalınması olayı ile ilgili 
çalışma başlatı. Polis, şüphelilerin 
olay yerine geldiği hafif ticari ara-
cın plakasını ve kiralık olduğunu 
tespit etti. Araç takip sisteminden 
aracın bulunduğu adrese giden 
polis ekipleri, yapılan operasyonla 
Mehmet Can Gültekin ve Şükrü 
Koçak’ı saklandığı evde gözaltına 
aldı. 

İL DIŞINDAN GELİP KASALARI 

AÇIYORMUŞ
Sorgulanmak üzere Hırsızlık 

Büro Amirliği’ne götürülen şüp-
helilerin 28 Ağustos tarihinde Sa-
rayönü ilçesine bağlı Kuyulusebil 
Mahallesi’ndeki bir evdeki çelik 
kasadan da 20 bin lira çaldığı be-

linlendi. Şüphelilerden Şükrü Ko-
çak’ın ifadesinde, çalınacak olan 
kasaları kendisinin belirlediğini, 
tespiti yaptıktan sonra Mehmet 
Can Gültekin’e haber verdiğini, 
Gültekin’in de il dışından Kon-
ya’ya gelerek kasaları açtığını itiraf 

ettiği ifade edildi. 29 farklı dosya-
dan poliste suç kaydı bulunan ve 8 
dosyadan da aranan Mehmet Can 
Gültekin ile 6 dosyadan poliste suç 
kaydı bulunan Şükrü Koçak, çıka-
rıldıkları mahkemece tutuklandı. 
n DHA 

Biri tespit etmiş, öteki soymuş

 Anne ve babası yüzü maskeli kişi tara-
fından öldürülen Büşra Büyükşen 

katilin bulunmasını istiyor.
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İHH’dan 720 öğrenciye eğitim desteği Ev sahibi olma sevinci yaşadılar
Konya İHH, eğitim öğretim 

döneminin başlaması ile merkez 
ilçeler başta olmak üzere birçok il-
çede ihtiyaçsahibi veyetim öğren-
cilere kırtasiye malzemesi yardımı 
yapmaya devam ediyor.

Konya İHH İnsani Yardım 
Derneği yeni eğitim ve öğretim 
yılının başlaması ile Konya’da 720 
ihtiyaç sahibi ve yetim çocuğa okul 
çantası ve kırtasiye yardımında 
bulundu. Konya İHH YetimBirimi 
Sorumlusu Fatih Çetinkaya yar-
dımların her yıl yapıldığını belirte-
rek şunları söyledi: “Küçük yürek-
lerin çantasını sevgiyle dolduralım’ 
projesi kapsamında okul çantası ile 
beraber içerisinde yavrularımızın 
tüm kırtasiye ihtiyaçlarını içeren 
bir kırtasiye yardımı dağıtımımız 
oldu. İhtiyaç sahibi ve yetim ço-
cuklarımız okullarına gittiği zaman 
eksiksiz olarak kitap ve defterlerini 
temin etmelerini amaçladık. Taş-

ra ilçelerimizde yaptığımız yar-
dım çalışmalarıyla çocuklarımızın 
mütebessim bir halde okullarına 
gitmesini sağladık. Bize destek 
olan tüm gönüllülerimize teşekkür 
ediyoruz.” Bir yoksul yahut yetim 

yavrumuzun ihtiyacını da siz göre-
bilirsiniz! 70 TL olan kırtasiye seti 
bağışlarıyla Konyalı ihtiyaç sahibi 
öğrencilere eğitim desteği sağla-
yabilirsiniz.
n HABER MERKEZİ 

TOPLU Konut İdaresi Baş-
kanlığı (TOKİ) tarafından Ereğli 
ilçesinde yapılan 220 konut, kura 
çekimi sonucu dağıtıldı. Çekilen 
kurada adı çıkanlar ev sahibi ol-
manın sevincini yaşadı. TOKİ ta-
rafından Orhaniye Mahallesi’ne 
12’si 1+1, 100’ü 2+1, 108’i ise 
3+1 olmak üzere 220 adet ko-
nut yapıldı. Konutların dağıtımı 
için bugün Ereğli Belediye Kültür 
Merkezi’nde kura çekimi gerçek-
leşti. Programa TOKİ İdaresi Şube 
Müdürü Şule Civcik, Ereğli Bele-
diye Başkanı Özkan Özgüven ve 
ev sahibi olabilmek için başvuru 
yapanlar katıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven, alt gelir grubu olan 
2+1 konuta 877 başvurunun ol-
duğunu hatırlatarak, ‘’Toplamda 
bin 348 adet başvuru var. Bu da 
bu konutlara olan ilgiyi gösteriyor. 
Şunun altını çizerek belirtmek 

istiyorum biz bu işi planlarken, 
TOKİ İle görüşürken talep yoğun 
olması halinde yeni TOKİ yapıla-
bilmesi noktasında söz aldık. Buna 
göre planlamamızı yaptık ve şu 
an TOKİ konutları yapılan yerde 
arsa miktarını daha geniş tuttuk. 
Bu anlamda kura ve kesin kayıtlar 

sonrasında TOKİ’ye gideceğiz ve 
şu kadar vatandaşımız açıkta kal-
dı yeni projeyi başlatalım diyece-
ğiz’’dedi. Yapılan konuşmalarının 
ardından kura çekimi yapıldı. Ku-
rada adı çıkanlar ev sahibi olmanın 
sevincini yaşadı.
n DHA

Sektörünün lider firmalarından 
Ömer Atiker Mimarlık tarafından 
yapımı gerçekleştirilen Atiker 3 Sa-
nayi Sitesi’nde işyerleri sahiplerine 
taahhüt edilen süreden on ay daha 
erken teslim edildi. Ülke ekonomi-
sinin lider firmalarından ÖMA Hol-
ding bünyesinde faaliyetlerini sür-
düren Ömer Atiker Mimarlık A.Ş 
tarafından yapımı gerçekleştirilen 
Atiker 3. Sanayi Sitesi’nin anahtar 
teslim törenine çok sayıda davetli 
ve işyeri sahibi katıldı.

 Ömer Atiker Mimarlık Sa-
tış Müdürü Mehmet Yenikaynak,  
Atiker 1 ve 2 Sanayi Siteleri’nin 
yapımından sonra başlanan Atiker 
3 Sanayi Sitesi’ni vaad edilen ta-
rihten on ay öncesinde tamamla-
manın gururunu yaşadıklarını ifade 
ederek, “Yeni sanayi sitemizde yer 
alan 261 işyerinin anahtarlarını sa-
hiplerine teslim ettik. Ülke ekono-
misine hem üretim hem de yatırım 
anlamında katkılarımızı sürdürme-
nin mutluluğu içerisindeyiz” diye 
konuştu.

Konya Sanayicisinin ihtiyaç-

larına göre inşa edilen işyerleri, 
modern ve kullanışlı mimarisiyle 
dikkat çekerken, anahtarlarını gü-
nünden önce teslim alan işyeri sa-
hipleri memnuniyetlerini ifade etti.

ÖMA Holding’in Konya sana-
yisinin gelişimi açısından önemli 
bir misyon üstlendiğini ifade eden 

Satış Müdürü Mehmet Yenikaynak, 
“Firmanın bir çok alanda faaliyet 
gösteriyor. Ömer Atiker Mimarlık 
olarak da üretimin artması, istih-
dam alanlarının oluşması ve firma-
ların modern tesislere kavuşması 
adına başlattığımız sanayi sitesi 
projelerimiz aralıksız devam ediyor. 

Bu yıl üçüncü sanayi sitemizin tes-
limini de yaptık. Önümüzdeki dö-
nemde de ülke ekonomisine katkı-
mızı sürdürmek, Konya sanayisinin 
yükselen grafiğinde rol almak adına 
yeni sanayi sitelerimizin yapımına 
başlayacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Meram’da öğrencilere  
kırtasiye yardımı

Meram Belediyesi, ihtiyaç sa-
hibi ailelerin ve çocukların yüzünü 
yine güldürdü. Meram Belediyesi 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 
ihtiyaç sahibi ailelere, eğitim gö-
ren çocukları için kırtasiye yardı-
mında bulundu. Belediye olarak 
her şart ve koşulda, eğitim ve 
eğitim gören çocukların yanında 
olduklarını kaydeden Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru, her 
zaman eğitime verilen destek 
‘gelecek için yapılan en büyük ya-
tırımdır’ anlayışıyla hareket ettik-
lerini kaydetti. Meram Belediyesi, 
sosyal yardımlarından yararlanan 
aileleri ve çocuklarını bu eğiti-
möğretim yılının başlangıcında da 
unutmadı. Meram Belediyesi Sos-
yal Yardım İşleri Müdürlüğü her 
yıl olduğu gibi bu yılda  ihtiyaç sa-
hibi ailelerin çocuklarına kırtasiye 
yardımında bulundu. Sosyal yar-
dımlardan yararlanan aileler ayırt 
edilmeksizin, eğitim gören çocuk-
larının kırtasiye ihtiyaçları baştan 
sona karşılandı.  Çantadan defte-
re, kalemden silgiye bütün kırta-
siye gereksinimleri karşılanan ço-
cukların mutlulukları gözlerinden 
okunurken, ailelerde verdiği bu 
destekten dolayı Meram Beledi-
yesi’ne ve Başkan Fatma Toru’ya 
teşekkürlerini ilettiler.  

Belediye olarak her fırsatta 
eğitime ve eğitim gören çocukla-
ra destek verdiklerini hatırlatan 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, hedeflerinin her çocuğun 
en iyi eğitimi alma yolunda destek 
olmayı amaçladıklarını kaydetti. 
“Yeni nesile ne kadar rahat ve ka-
liteli bir eğitim imkanı sağlarsak 
geleceğimiz de o denli güzel ve 
aydınlık olacaktır” diye konuşan 
Başkan Toru, 2018-2019 eği-
tim-öğretim yılının hem çocuk-

lara, hem velilere hem de bütün 
Türkiye’ye hayırlar getirmesini 
diledi. Başkan Toru konuşmasını 
şöyle sürdürdü; “Çocuklarımızın 
bilgili, kendine güvenen, düşü-
nen, araştıran ve pergel misali 
merkezleri bu ülke ve bu mede-
niyet olmak kaydıyla tüm dünya-
yı en yakından tanıyan insanlar 
olarak yetişmelerini ümit ediyor, 
yeni eğitim öğretim yılının öğ-
retmenlerimize, öğrencilerimize, 
tüm eğitim çevresine hayırlar ve 
başarılar getirmesini diliyorum”

‘İYİ EĞİTİM, GELECEK ADINA 
YAPILAN EN ÖNEMLİ YATIRIMDIR’  

Eğitim meselesinin, tüm ül-
kenin el birliği ile desteklemesi 
gereken ‘En önemli ve milli bir 
dava’ olduğunu kaydeden Başkan 
Toru, “Eğitimle ilgili her konuda 
sorumluluk alma gayretinde olan 
bir belediyeyiz. Bu noktada he-
men hemen her alanda destekle-
rimizle çocuklarımızın ve eğitim 
camiamızın yanındayız. Okullara 
ve çocuklarımıza yaptığımız yatı-
rımlarla bunu bugüne kadar or-
taya koyduk, koymaya da devam 
ediyoruz. Meram Belediyesi Sos-
yal İşler Müdürlüğü tarafından 
yapılan bu yardımlarla dar gelirli 
ailelerin yükünü hafifletmeyi arzu 
ettik. Çantasından defterine, ka-
lemine kadar kırtasiye malzeme-
leri ile çocuklarımızı sevindirdik. 
Onlar bu ülkenin geleceği. Dola-
yısıyla yaptığımız yatırım sadece 
bugünün çocuklarını ve onların 
ailelerini sevindirmenin yanında 
Türkiye’nin geleceğine yapılmış 
bir yatırımdır. Biz eğitime verdi-
ğimiz her desteği bugüne kadar 
bu anlayışla yaptık. Bundan sonra 
da bu desteğimiz artarak devam 
edecektir” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Direnişten Şahlanışa 2023” programına AK 
Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Selman Özboyacı konuk oldu

‘Siyasetin gençleşmesi
geleceğimiz için önemli’

Selçuklu İlçe Gençlik Kolla-
rı tarafından başlatılan ve temel 
amacı genç siyasetçi yetiştirmek 
olan “Direnişten Şahlanışa 2023” 
programının beşinci konuğu Kon-
ya Milletvekili Selman Özboyacı 
oldu. Konya’nın en genç milletve-
kili olan, bununla birlikte gençliğin 
içinden gelen birisi olarak dikkat 
çeken Özboyacı, geçmişten günü-
müze siyasi tecrübelerini paylaştı. 
Programa, İl Gençlik Kolları Baş-
kan Vekilleri, Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Be-
lediyesi Başkan Vekili Tahir Özer 
ve teşkilat mensupları katıldı. 

 “AK Parti ile Siyaset Gençle-
şiyor” sloganının öneminin büyük 
olduğuna vurgu yapan Selman Öz-
boyacı, “Genel Başkanımız, Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ın öncülüğünde başlatılan 
bu hareket ciddi anlamda büyük 
önem arz ediyor. Siyasetin genç-
leşmesi, gençlerimizin siyasete 
yönelmesi geleceğimiz açısından 
önemli olduğu kadar bireysel ola-
rak da gelişimin en büyük parçası. 
24 Haziran seçimlerinin ardından 
birçok bölgeden genç arkadaşları-
mız vekil oldu. Sunacakları vizyon-
lar, yapacakları çalışmalar ileriye 
yönelik yatırım olacak. AK nesille-
rin yetişmesine fayda sağlayacak. 
Hiç şüphesiz bu ülkenin en büyük 
gücü gençliktir. Bizde AK Parti’nin 
genç vekilleri olarak bunu önemsi-
yoruz. Gençlik düşüncelerimizi de 
her geçen gün faaliyete geçiriyo-
ruz” dedi. 

Ülkemizde her dört kişiden 
birisinin 30 yaş altında olduğuna 
dikkat çeken Özboyacı, “Genele 
baktığımızda 56 milyon seçmenin 
17 milyonu 30 yaş altında. Seçim 
bazlı düşündüğümüzde ise her 

3 oy kullanandan birisi genç kar-
deşimizdi. Bizlerde bu bağlamda 
partimizin çatısı altında gençlere 
yönelik ciddi çalışmalar yaptık. 
Özellikle genç vekil olarak meclise 
girmemiz bizlere verilen önemin 
en açık göstergesidir. Bu teveccü-
hü hep birlikte boşa çıkartmadan 
çalışacağız. Bizim vatandaşımı-
za karşı sorumluluklarımız var. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan gibi bir değerin yanında 
ayağımızı yere basarak sorunlar 
karşısında en somut adımları hep 
birlikte atacağız” dedi.

“GÖREVİMİZİ LAYIĞI İLE YERİNE 
GETİRECEĞİZ”

AK Parti çatısı altında bulunan 
herkesin hizmet bilincini çok iyi 
bildiğini belirten Özboyacı, “Eğer 
AK Parti çatısı altındaysak va-
tandaşımıza hizmet etmenin ne 
anlama geldiğini iyi bilmemiz ge-
rekiyor. Çok şükür partimizin her 
kademesinde yaptığı işin ne kadar 
önemli olduğunu bilen kişiler var. 
Bizlerde bu dönemde hem Gençlik 

Kolları Başkan Yardımcılığı hem 
de Milletvekilliği görevini yerine 
getireceğiz. Bulunduğumuz ko-
numların ne kadar değerli ve has-
sas olduğunu biliyoruz. Yaptığımız 
işin büyük bir vebal taşıdığını da 
asla unutmuyoruz. Yorulmayı, 
enerjisizliği, uykusuzluğu asla ve 
asla kabul eden yapımız yok. Hem 
Allah katında hem de vatandaşla-
rımızın gözünde görevimizi layığı 
ile yerine getirmek için çalışaca-
ğız” dedi. 

Selçuklu Gençlik Kolları’nın 
her geçen gün yapmış olduğu 
programlarla çıtayı yükselttiğini 
de dile getiren Selman Özboyacı, 
“Selçuklu gençlik konusunda bü-
yük bir alana sahip. Selçuklu’da ya-
pacağınız her program bu nedenle 
çok önem taşıyor. Bugün birlikte 
olduğumuz “Direnişte Şahlanışa 
2023” programı da gençlik için 
değerli buluşmalardan. Sıklıkla 
bahsettiğimiz gençleşen siyasetin 
temelleri hiç şüphesiz bu kade-
melerde atılıyor. Burada işlenen 

her doku ileriye baktığımız zaman 
en büyük sermayelerden oluyor. 
Bizlerde gençlik yapılanmalarının 
tozunu yutmuş bir kardeşiniz. Bi-
liyoruz ki gençlik davası neredey-
se orada olur. Biliyoruz ki gençlik 
yürüdüğünüz yol neredeyse orada 
arkanızda yer alır. Bu vesile ile Sel-
çuklu teşkilatımızın yapmış olduğu 
program kimi ağırlarsa ağırlasın 
ileriye yönelik yatırımdır. Emeği 
geçen herkesi İlçe Gençlik Kolları 
Başkanımız Osman Şahin nezdin-
de tebrik etmek istiyorum. Büyük 
bir sorumluluk ile hareket edilen 
örnek projede konuk olmak benim 
için büyük mutluluktu. Sıklıkla ifa-
de ettiğimiz gibi Selçuklu’ya bak-
tığımız zaman Konya gençliğinin 
emin adımlarla ilerlediğini görebi-
liriz” dedi. 

Program, Selçuklu Gençlik 
Kolları Başkanı Osman Şahin’in 
hediye takdimi ve fotoğraf çekimi 
ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Atiker 3 Sanayi Sitesi’nde erken teslimat

“Direnişten Şahlanışa 2023” programının beşinci konuğu Konya Milletvekili Selman Özboyacı oldu.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 

Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,
* CNC TORNADA ÇALIŞACAK ELEMAN
     (Vardiyalı çalışamaya engeli olmayan)

* BAY PAKETLEME ELEMANI
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

 CNC işleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Ope-
ratör Olarak Çalıştırılmak Üzere 
18-35 Yaş Arası Elemanlar, 

 Fabrika Elektrik Tesisat-Ba-
kım Onarım Bölümünde Görev-
lendirmek Üzere 18-35 Yaş Arası 
Elektrik Tesisatçıları,

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

Fevzi Çakmak Mah Ankara Yolu Konsan Sanayi 
10753 Sok. No: 14 Karatay/KONYA

0332 346 10 01

ATSANLAR MOTORLU ARAÇLAR 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

* BAY SATIŞ DANIŞMANI  
* BAY SATIŞ DESTEK
  ELEMANI
* AŞÇI

ALINACAKTIR.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 
88 76

GÜVENİLİR
VE

DOĞRU
HABERİN
ADRESİ

www.konyayenigun.com

• KALİTE KONTROL SORUMLUSU
• DEPO SORUMLUSU
• CNC OPERATÖRLERİ
• ALÜMİNYUM ENJEKSİYON PRES 
OPERATÖRLERİ
• TESVİYE OPERATÖRLERİ
• TALAŞLI İMALAT TECRÜBESİ OLAN 
MAKİNA MÜHENDİSİ
• VASIFLI-VASIFSIZ 
PERSONEL ALINACAKTIR.

ÇALIŞMA SAATLERİ: 08:30-18:00
CUMARTESİ:08:30-13:00

   
MÜRACAATLAR ŞAHSEN AŞAĞIDAKİ ADRESE YAPILACAKTIR.

ADRES: KAYACIK MAH. KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 15.SK. NO:6
(3 .ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ) SELÇUKLU/KONYA

TELEFON: 239 17 37 (3HAT)

ELEMANLAR ARANIYOR

Asgari Ücret + Sigorta + Yemek

Müracaat: 0530 764 06 49

Bitmekte olan otel 
inşaatımızın oda ve 
genel temizlikleri 

için 45 yaş altı
BAYAN TEMİZLİK 

PERSONELİ 
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR
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Mali müşavirlik için 
ücretsiz deneme sınavı

MEB’den yetenekli 
öğrenciye ikinci şans

Konya Genç Mali Müşavirler 
Platformu, mali müşavirlik mesle-
ğine ilk adım olan “Staja Giriş Sı-
navı”na hazırlık amacıyla 29 Eylül 
2018 Cumartesi günü 14.00’de 
ücretsiz deneme sınavı yapacak. 
Konya Genç Mali Müşavirler Plat-
formu, mali müşavirlik mesleğine 
ilk adım olan “Staja Giriş Sınavı”na 
hazırlık amacıyla ücretsiz dene-
me sınavı yapacak. 29 Eylül 2018 
Cumartesi günü 14.00’de Konya 
merkezde ücretsiz yapılacak de-
neme sınavına müracaatlar Konya 
Genç Mali Müşavirler Platformu 
web sitesi üzerinden yapılacak. 

Platformdan yapılan açıkla-
mada, mali müşavir adaylarının 
sınav ve stajla ilgili hem maddi 
hem manevi olarak zorlu bir sü-
reç yaşadıklarını ve sınavla ilgili 
yeteri kadar ücretsiz kaynağın 
bulunmadığı belirtildi. Açıklama-
nın devamında, “Mali müşavirlik 
mesleğine giriş aşaması olan staja 
giriş sınavı Temel Eğitim ve Staj 
Merkezi (TESMER) tarafından An-
kara ve İstanbul’da yapılmaktadır. 

Adayların bu zorlu sınav öncesi 
kendilerini mutlaka test etmeleri 
gerektiğine inanıyoruz. Konya’da 
açılan eğitimler herkesin bütçesine 
uygun olmayabiliyor. Çünkü staja 
başvuru dosyası açımında adaylar 
belirli bir masrafla karşı karşıya 
kalıyorlar. Konya Genç Mali Mü-
şavirler Platformu olarak da staj-
yerlerin ve stajyer adaylarının her 
zaman yanında olmaya gayret edi-
yoruz ve etmeye de devam edece-
ğiz. Bu doğrultuda 29 Eylül 2018 
Cumartesi günü 14:00’de Konya 
merkezdeki bir okulda deneme 
sınavını gerçekleştireceğiz. Sınava 
müracaatlar platform web sitemiz 
www.kgmmp.org adresinden ya-
pılmaktadır. Adaylara sınava giriş 
belgeleri ve sınav sonrası puanları 
hem SMS ile hem de web sitemiz 
üzerinden duyurulacaktır. Dene-
me sınavına sadece staj dosyası aç-
tıranlar değil, mali müşavir olmayı 
düşünen ve bilgi yeterliliğini test 
etmek isteyen herkes başvurabile-
cektir” ifadeleri yer aldı.
n İHA 

Milli Eğitim Bakanlığınca 
(MEB), 10’uncu sınıfa geçen ve 
özel yeteneği olan öğrencilere gü-
zel sanatlar ile spor liselerine geçiş-
lerde ikinci hak tanındı. 

Buna göre, Bakanlıkça bu yıl ilk 
defa, özel bir yeteneğe sahip oldu-
ğunu düşünen öğrencilerin, sanat 
ve spor liselerinin boş kontenjanla-
rına yerleştirilmeleri amacıyla eylül 
ve ekim aylarının son haftasında 
özel yetenek sınavları düzenlene-
cek. 

AA muhabirinin MEB yetkilile-
rinden aldığı bilgiye göre, Bakanlı-
ğa bağlı 82 güzel sanatlar lisesi ile 
74 spor lisesi bulunuyor. 

Bakanlık bu yıl ilk kez sanat ve 
spor alanlarında yeteneği olduğu-
nu düşünen ancak başka bir lise 
türüne kaydolmuş öğrenciler için 
yeni bir düzenleme yaptı. 

Bu kapsamda, güzel sanatlar 
liseleri, spor liseleri ile klasik sa-
natlar ve musiki, görsel sanatlar 
ve spor programı ve projesi uygu-
layan Anadolu imam hatip lisele-
rinin 9’uncu sınıflarında bulunan 
boş kontenjanlara diğer liselerin 
9’uncu sınıflarından eylül ve ekim 
aylarının son haftasında yapılacak 
yetenek sınavları ile öğrenci nakil 
ve geçişleri yapılacak. 

Öte yandan Bakanlık, bu yıl 
10’uncu sınıfa geçen lise öğrenci-
leri arasından özel yetenekli olan-
lar için de sanat ve spor liselerine 
geçiş hakkı sağladı. 

Buna göre, diğer liselerin 
10’uncu sınıflarından bu okulla-
ra gelmek isteyen öğrenciler, boş 
kontenjan bulunması halinde eylül 
ve ekim aylarının son haftasında 
yetenek sınavlarına alınacak. n AA

Geçirdiği trafik kazası sonrası engelli kalan askeri Bahattin Ateş ve tüm engelli bireyler için pedal çeviren Emek-
li Albay Erdinç Öztürk, Konya’ya geldi. Öztürk, “Onun için ve tüm engelli bireyler için bu yola çıktım” dedi

‘Askerlerimi görmek 
bana enerji veriyor’
Emekli Albay Erdinç Öztürk, 

‘Anadolu Aslanı’ diye tabir ettiği 
askeri Bahattin Ateş için bisiklet tu-
runa çıktı. Antalya’dan çıkarak Kon-
ya’ya kadar pedal çeviren Öztürk, 
bütün engelli bireyler adına da bu 
turu düzenlediğini söyledi. Turlarını 
bundan sonra da devam ettireceğini 
ifade eden Öztürk, askeri Bahattin 
Ateş’e senin için tur düzenleyece-
ğim demesi üzerine, ‘onur ve gurur 
duyarım komutanım’ deyince tered-
düt etmeden Antalya’dan yola çıktı-
ğını belirtti. Açıklamalarda bulunan 
Öztürk, “Van Komando Taburunda 
Bölük Komutanı iken Anadolu Asla-
nı diye tabir ettiğim askerlerimden 
bir tanesi geçirdiği kaza neticesinde 
tekerlekli sandalyede hayatını sür-
dürüyor. Onun için ve tüm engelli 
bireyler için bu yola çıktım. Antalya, 
Isparta, Konya ve Konya’dan tekrar 
Antalya’ya döneceğim. Türkiye’de 
ki tüm engelli bireyler ve Bahattin 
Ateş adına bugün Konya’dayım” 
dedi. 
ANADOLU ASLANI İÇİN YOLA ÇIKTI!

Emekli Albay Erdinç Öztürk, 
Anadolu Aslanları diye adlandırdığı 
askerlerden bir tanesi olan engel-
li Bahattin Ateş için pedal çevirdi. 
Antalya’dan yola çıkarak Konya’ya 
gelen Öztürk, turlarına devam ede-
ceğini dile getirerek sözlerine şu 
şekilde devam etti:  “1973’de Kara 
Harp Okulundan mezun oldum. 
1999 yılında emekli oldum. Emekli 
olduktan sonra çeşitli sektörlerde 
çalıştım, çalışmayı bıraktıktan son-
ra topluma bir fayda olsun diye bir 
dernek ile tanıştım. Bu dernek en-
gellilere hizmet veren bir dernekti. 
Engelli çocuklarla ilk temasım bu 
şekilde oldu. Tanıdıklarımızın en-
gelli çocukları vardı ama böyle yakın 
hissetmemiştim. Bir insanın engelli 
niteliği ne olursa olsun normal bir 
insan gibi hayatını yaşayamayışına 
çok yakından şahit oldum. Spor ya-
şantım vardı ve bunu bisiklete çevir-
miştim. Bisikletle şehirlerarası turlar 
yapmaya başladım. 2 defa Çanak-
kale, 1 defa Ankara ve 19 Mayıs’ta 
Samsun’a gittik. Bu sefer tek başıma 
çıkmamın sebebi ise; Van Komando 
Taburunda Bölük Komutanı iken 
Anadolu Aslanı diye tabir ettiğim as-
kerlerimden bir tanesi geçirdiği kaza 
neticesinde tekerlekli sandalyede 
hayatını sürdürüyor. Antalya’da ya-
şıyordu ben hem onu ziyarete gidi-

yordum hem de spor yapıyordum. 
Kendisine sordum; ‘Bahattin, senin 
adına ben bir tur düzenlemek isti-
yorum, ne dersin’ diye. oda ‘onur ve 
gurur duyarım komutanım’ deyince 
bende tereddüt etmeden Antal-
ya’dan yola çıktım. Antalya, Isparta, 
Konya ve Konya’dan tekrar Antal-
ya’ya döneceğim. Türkiye’de ki tüm 
engelli bireyler ve Bahattin Ateş 
adına bugün Konya’dayım”
GİTTİĞİM YERLERDE ASKERLERİMİ 
GÖRMEK BANA ENERJİ VERİYOR 

Engellilerin sesine kulak veril-
mesi gerektiğini de dikkat çeken 
Öztürk, gittiği yerlerde askerleriyle 
karşılaşmanın kendine enerji ver-
diğini de söyleyerek, “Antalya’dan 
geçtiğimiz Pazar günü çıktım. Şuan 

Konya Ovasında bir çok askerim var 
ve buradan nasıl çıkacağımı düşü-
nüyorum. Benim için gerçekten son 
derece mükemmel oldu. Devam-
lı pedal çevirip gittiğimiz turlarda 
yıllar önceki Anadolu Aslanları ile 
karşılaşmak bana büyük bir gurur 
veriyor. Şuanda hiç yorgunluğum 
yok onun sevincini yaşıyorum. Esas 
vermek istediğim mesaj; toplumun 
içinde olup da başımızı çevirdiğimiz, 
görmemeye çalıştığımız engel nede-
nin dolayı hayatını sürdüremeyen 
çocuk veya yetişkin insanları, mutla-
ka fark edelim. Engellinin, engeli ol-
mayalım. Engellinin sesi olalım, en-
gelliye ses verelim. Onların bizden 
istediği sadece sevgi” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekip-
lerince düzenlenen operasyonda 7 kilogram 
kubar esrar ele geçirildi.  Uyuşturucu 
yetiştiricilerine karşı mücadele başlatan İlçe 
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hotamış ile 
Akçayazı mahallelerinde yaptığı operas-
yonda 7 kilogram kubar esrar ele geçirdi. 
Olayla ilgili gözaltına alınan F.B, B.İ. ve A.İ. 
gözaltına alındı. 
Şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
n AA

Ilgın ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli 
bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahal-
lesi 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda 
Muhterem Kaya idaresindeki 42 HN940 
plakalı otomobil, Abdurrahman Yenice (78) 
yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. 
Kazada bisikletin sürücüsü Yenice, ağır 
yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay 
yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri 
sevk edildi. İlk müdahalesi Dr. Vefa Tanır 
Ilgın Devlet Hastanesi’nde yapılan Yenice, 
Konya’ya sevk edildi.  n AA

Uyuşturucu 
operasyonu

Ilgın’da trafik 
kazası: 1 yaralı

Karapınar ilçesinde, Ticaret Borsası İlkokulu öğrencileri 
yenilenen okullarına kavuşmanın sevincini yaşadı.  Ona-
rım için bir buçuk yıl önce eğitim ve öğretime ara verilen 
okul, onarılarak düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç burada yaptığı ko-
nuşmada, onarıma katkıları dolayısıyla Karapınar Ticaret 
Borsası’na teşekkür etti. Eğitim için yapılan harcamaların 
gelecek nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağını belirten 
Sağdıç, “Çocuklarımıza daha iyi fiziki şartlarda eğitim vere-

cek okulumuz hayırlı olsun. Emeği geçe herkese teşekkür 
ediyoruz.” diye konuştu.

Karapınar Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy da 
okulda ülkeye faydalı bireylerin yetişmesi temennisinde 
bulundu. İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk’in yaptığı duanın 
ardından okulun açılış kurdelesi,  protokol ve öğrenciler ta-
rafından kesildi.  Törene, Karapınar Kaymakamı Mustafa 
Karaca, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile öğrenciler ve 
veliler katıldı.  n AA

Onarımı tamamlanan okulda eğitim başladı

Emekli Albay Erdinç Öztürk
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Çocuklarla birlikte pedal çevirdi
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, her 
yıl 16-22 Eylül tarihlerinde kutla-
nan “Avrupa Hareketlilik Haftası” 
kapsamında Çumra’da düzenlenen 
Çatalhöyük Bisiklet Turu’na katıldı. 
Oldukça renkli görüntülere sahne 
olan etkinlik öncesinde açıklama 
yapan Başkan Uğur İbrahim Altay, 
Güle Oynaya Camiye Gel Projesi 
kapsamında 45 bin çocuğun bi-
siklet almaya hak kazandığını ha-
tırlattı. Altay, Avrupa Hareketlilik 
Haftası kapsamında da Çatalhüyük 
Bisiklet Turu’nda bisikletlerini alan 
çocuklarla birlikte bisiklet süreceği 
için mutlu olduğunu belirtti. 

SAĞLIKLI YAŞAM VE OBEZİTE 
İLE İLGİLİ ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR 

YAPIYORUZ 
Konya’nın bisiklet altyapısı 

en iyi şehir olduğunu kaydeden 
Başkan Altay, “500 kilometrelik 
bisiklet yolumuzla bu konuda çok 
önemli mesafe kat ettik. Bundan 
sonrası için yapılması gerekenleri 
de planlıyoruz. İnşallah bisikletler 
daha çok hayatımızda olacak. Gü-
nümüzün problemi olan obezite ile 

mücadelenin ve sağlıklı yaşamın 
bir vasıtası olan bisiklet konusu ile 
ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi 
olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. 
Bisiklet Federasyonumuzla birlikte 
özellikle Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu’nun Konya’dan başlatılmasıy-
la büyük bir farkındalık gerçekleşti. 

Bizler de 45 bin bisiklet dağıtarak 
Konya’da yeni bir hava oluşturduk” 
ifadelerini kullandı. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve 
Çumra Belediye Başkanı Mehmet 
Oğuz, Güle Oynaya Camiye Gel 
Projesi’nde bisiklet kazanan çocuk-
larla birlikte bisiklet kullanarak pe-
dal çevirdi. 

2002 yılından bu yana her yıl 
16-22 Eylül tarihleri arasında kut-
lanan Avrupa Hareketlilik Haftası; 
çevre kirliliği ve karbon salınımı 
ile gürültüyü azaltmak, trafiği şe-
hir merkezinde hafifletmek, park 
problemini azaltmak, bisiklet kulla-
nımını arttırmak ve vatandaşı toplu 
ulaşım alternatiflerine teşvik etmek 
amaçlarını taşıyor.
n AA

Cuma Buluşmaları kapsamında Selçuklu Merkez Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelen Selçuk-
lu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, namaz sonrası vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Cuma sonrası aşure ikramı

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, her hafta fark-
lı bir mahallede gerçekleştirdiği 
Cuma Buluşmaları ile mahalle sa-
kinlerinin görüş ve önerilerini al-
maya devam ediyor. İstişarelerin 
ve görüş alışverişlerin temel alındı-
ğı Cuma Buluşmalarının bu haftaki 
adresi Şeyh Şamil Mahallesi oldu. 
Namaz sonrası vatandaşlara sohbet 
eden Başkan Pekyatırmacı, vatan-
daşların yeni hicri yılını kutladı ve 
vatandaşlara Aşure ikramında bu-
lundu.

Muharrem Ayının İslam Alemi 
için barış, huzur ve mutluluk getir-
mesini dileyen Başkan Pekyatırma-
cı, Aşure’nin bereketine vurgu yaptı 
ve aşurenin her dönemde kurtuluş 
günü olduğunu ifade etti. Baş-
kan  Pekyatırmacı, “ Aşure Günü; 
Adem Aleyhisselamın tövbesinin 

kabul edildiği, Yunus Aleyhissela-
mın balığın karnından çıktığı, Nuh 
Aleyhisselamın gemisiyle karaya 
çıktığı, Yusuf Aleyhisselamın kuyu-
dan kurtulduğu, İsa Aleyhisselamın 
Hicri takvime göre doğduğu gün. 
Onun için inşallah bizler için de zor-
luktan çıkma günü olur. Ülkemizde 
yılbaşından bu yana farklı bir süreç 
yaşanıyor ve üzerimizde bir takım 
oyunlar oynanıyor. Ekonomik yön-
den ülkemizi dar boğaza sokmak 
için dışarıdan, içerden maalesef bir 
takım operasyonlar yapılıyor. Tabii 
hükümetimizi gerekli tedbirleri alı-
yor. Ancak bizler de üzerimize dü-
şeni yapmak zorundayız.  Kurtuluş 
savaşında yokluk içerisinde verdi-
ğimiz mücadele günlerinden şimdi 
çok daha güçlüyüz ve her zamanki 
gibi birlik beraberlik içindeyiz. O se-
beple yine Allah’ın izni ile bizi yene-

meyecekler ve o günkü inancımızla 
şimdi de bu zorlukların üstesinden 
geleceğiz ve hem bölgemizde hem 
dünyada küresel sistemi yöneten 
ve yönlendiren bir güç olarak var 
olmaya devam edeceğiz. Allah 
birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi 
daim eylesin. “ dedi. 

Başkan Pekyatırmacı’ya, Ak 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Beledi-
yesi Başkan Yardımcıları, Belediye 
Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve 
Şeyh Şamil Mahalle Muhtarı  Mus-
tafa Güneş eşlik etti.
”SELÇUKLU BAŞARISINDA PAYINIZ 

BÜYÜK”  
Muharrem ayının manevi at-

mosferinin yaşatıldığı şu günlerde 
Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Sel-
çuklu Belediyesi personeli ile de bir 

araya geldi ve personele aşure ikra-
mında bulundu. İlk olarak Tesisler 
Müdürlüğü’nde görev yapan Fen 
İşleri ve Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü personelini ziyaret 
eden Pekyatırmacı daha sonra Sel-
çuklu Belediyesi Fidanlık Tesisle-
ri’nde görev yapan Park Bahçeler 
Müdürlüğü personeli ile de buluş-
tu.Özverili çalışmalarından dolayı 
personele teşekkür eden Başkan 
Pekyatırmacı, “Selçuklu’nun başa-
rısında hemşehrilerimizden aldı-
ğımız güç ve sizlerin gayretleri en 
önemli gücümüz. Sizler çalışmala-
rınızla belediyemizi temsil ediyor-
sunuz ve bu nedenle sorumluluğu-
nuz büyük. Bundan sonraki süreçte 
de aynı azim  ve gayretle çalışacağı-
nıza inancımız tam. Çalışmalarınız-
da kolaylıklar diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu
Türk Yıldızları NF-5 2000 jet-

leri ve THY’nin Boeing 777 uçağı, 
TEKONFEST İstanbul kapsamında 
birlikte uçuş gerçekleştirdi. TEKNO-
FEST İstanbul’un ikinci gün etkinlik-
leri kapsamında, Türk Yıldızları ve 
THY uçağı birlikte uçtu.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) 
Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından İstanbul Yeni Hava-
limanı’nda gerçekleştirilen Anadolu 
Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı 
olduğu TEKNOFEST İstanbul Ha-
vacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 

ikinci günü de heyecan verici göste-
rilerle devam ediyor. Etkinlikler kap-
samında Türk Yıldızları 2010’dan 
itibaren modernize edilen 7 adet 
NF-5 2000 jetiyle, THY’nin Boeing 
777 uçağı festival alanı üzerinde kol 
düzeninde uçuş gerçekleştirdi. Ziya-

retçiler büyük bir ilgiyle takip ettikle-
ri uçuşu, cep telefonları ve kamera-
larıyla kayıt altına aldı. Katılımcıların 
alkışlarla karşılık verdiği gösteride, 
uçakların birbirlerine çok yakın uç-
tukları görüldü.
n AA

Yeni Ekonomi 
Programı dün Hazine 
ve Maliye Bakanı Be-
rat Albayrak tarafın-
dan açıklandı ve 3’lü 
ayağa dayandırıldı:

Dengelenme, di-
siplin ve değişim... İlk 
etkisi, dövizde ve fi-
yatlardaki oynaklığın 
beslediği belirsizliği 
azaltma yönünde...

10 yıldır yaşanan küresel tür-
bülanstan güçlenerek çıkan az 
sayıdaki ülkelerden biri Türkiye 
ve şimdi dünyayı saran ateşin 
ısıttığı ekonomileri dengeye oturt-
ma yolunda olağanüstü gayreti-
miz söz konusu...

Açıklama sonrası çok sayıda 
sanayici, işadamı, tüccar ve sek-
tör temsilcisiyle konuştum.

Toplantıyı izleyenlere “nasıl 
buldunuz?” sorusunu yönelttim. 
Orta payda Yeni Ekonomi Progra-

mı’nın eyleme yönelik 
umutları canlandırdı-
ğı tespiti oldu.

Bunun anlamı, 
dengelenme başlığı 
altında ekonomiyi 
ısıtan unsurların, pi-
yasaların da beklen-
tisi doğrultusunda 
tasarlandığıdır. Büyü-
me için getirilen yeni 

hedef, “temkinli” gidişe işaret 
ediyor.

Disiplin, özellikle mali alanda 
ihtiyacımızdı.

Biliyoruz ki disiplini kaybeden 
her yürüyüş, hayırlı sonuç vermi-
yor ve bu program ile bunun altı 
kalın çizgilerle çiziliyor.

Değişimi ben daima “daha 
iyi bir yarın uğruna, dünü geride 
bırakmak” olarak tanımlamıştım. 
Yeni Ekonomik Program’da ihra-
catta katma değer odaklı değişi-
me dikkat çekiliyor..

YENİ EKONOMİ PROGRAMI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş, “Şeytandan uzak olmanın 
yolu Kuran’a yakın olmaktan geçiyor, 
ibadete yakın olmaktan geçiyor. Rab-
bim müminleri Kuran’dan ayırmasın. 
Bizi tefrikaya düşürmek isteyenlere 
karşı hep birlikte Kuran-ı Kerim’e 
sarılacağız. Fitneden, tefrikadan uzak 
duracağız inşallah” dedi.  Erbaş, Seli-
miye Camisi’nde düzenlenen Hafızlık 
İcazet Programı’nda yaptığı konuş-
mada, Kuran-ı Kerim’i okumanın ve 
anlamanın önemine değindi. Kuran-ı 
Kerim’in insanlığı karanlıktan aydın-
lığa çıkarmak için gönderildiğini an-
latan Erbaş, “Yüce Rabbimiz, Kuran-ı 
Kerim’in ayetlerini okuyup anlamayı, 
hayatını ona göre tanzim etmeyi em-
rediyor. Kuran insanlığı karanlıktan 
aydınlığa çıkarmak için gönderilmiş-
tir. Bizim vazifemiz de onu en güzel 
bir şekilde öğrenmek anlamak ve 
yaşamaktır. Bu amaçla 14 asrı aşkın 
zamandır, Müslümanlar bu amaca 
gönül vermiş, Kuran’ı sadece öğren-
mekle kalmamış onu ezberleme, onu 
hıfzetme anlayışını medeniyetimizin 
bir parçası haline getirmiş ve milyon-
larca hafızımızın kalbine gönlüne zih-
nine Kuran’ın yerleşmesini, Rabbim 
nasip etmiştir” diye konuştu. 

Erbaş, bugün sadece Türkiye’de 
değil dünyada nerede Müslüman bu-
lunuyorsa, her yerde bir Kuran hafızı 
olduğunu aktararak, böyle bir şeyin 
Kuran-ı Kerim’in mucizesi olduğunu 
vurguladı Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş, “Gençlerimizi, çocuklarımızı 
ne olur, ‘ölümü unutmayın, ahireti 
unutmayın, dünyevileşmeyin, dünya 
içerisinde ahireti hatırlayarak yaşa-
yın, Kur’anı hayatınıza tatbik ederek 
yaşayın, şeytanın tuzaklarından uzak 
durun’ nasihatleri ile yetiştirmemiz 
gerekiyor. Çünkü dünyevileşme on-
ları elimizden koparıp alıyor, ahiret 
hiç yokmuş gibi bir hayata doğru 
gençlerimizi çocuklarımızı sürüklü-
yor” dedi. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 
Selimiye Camisi’nde hutbe verdi, 
cuma namazını kıldırdı. 

Erbaş hutbesine, Allah’ın insan-
lığa emrettiği en önemli hususlardan 
birinin dünyanın insanları aldatma-
ması ve ahiret hayatını dikkate alarak 

hayat sürülmesi gerektiğini söyleye-
rek başladı.

Tüm peygamberlerin insanlığa 
getirdiği mesajların özünde Allah’a 
ve ahiret gününe imanın, merkezi 
bir yer teşkil ettiğinin altını çizen Er-
baş, şunları kaydetti: “Allah’a imanın 
içinde meleklere, peygamberlere, 
kitaplara iman zaten bulunmaktadır. 
Çünkü biz Allah’a imanı ancak ve 
ancak ve peygamberle, kitapla, kitabı 
peygambere getiren melekle öğre-
nebilmekteyiz. İşte bu kitapta bütün 
insanlığın dünya ve ahiret dengesini 
muhafaza etmesi gerektiği ifade edil-
mektedir. Kur’anı-ı Kerim’de örnek 
gösterilen şahsiyetler çocuklarına 
eğitim verirken bu gerçeği anlatarak 
başlamaktadır. Tıpkı Lokman Aley-
hisselam gibi. Lokman Aleyhisselam 
çocuğunu karşısına alıyor ‘Yavrucu-
ğum, - tatlı bir lisan ile korkutmadan, 
müjdeleyerek nasihat ediyor - senin 
yapmış olduğun bir amel, hareket 
hardal tanesi ağırlığında dahi olsa, 
sert kayalıklar arasında olsa, gökler-
de, yerin derinliklerinde olsa Allah 
yaptığın tüm işleri amelleri, eylemleri 
senin karşına getirecektir. Şüphesiz 
Allah lütufkardır, her şeyden haber-
dardır. Rabbimiz yapmış olduğumuz 
her şeyi hesabın, kitabın kurulduğu 
gün karşımıza getirecek. Bize deni-
lecek ki ‘Oku bakalım kitabını’, kitap 
açılacak, amel defterimiz açılacak ve 
orada dünyada hayır ya da şer ne 
yapmışsak önümüze gelecek. Kim 
yazdı bu kitabı, kim kaydetti. O mü-
kerrem melekler, Allah’ın bütün in-
sanlık için yaratmış olduğu Kiramen 
Katibin isimli melekler siz ne yapar-
sanız kaydederler yazarlar, bilirler Al-
lah’ın lütfuyla emriyle.”
n AA

‘Şeytandan uzak olmanın 
yolu Kur’an’a yakın olmak’

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Namaz sonrası vatandaşlara sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, vatandaşların yeni hicri yılını kutladı ve vatandaşlara Aşure ikramında bulundu.
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Ta ki geldin bu cihana ilham alıp ezelden 
Uzlet senin, vuslat senin, biz senîniz efendim

Gamın çoktu ama vahyin can kotardı gazelden
Canlar senin, tenler senin,  biz tenîniz efendim

Azmışlıkta adam yiyen asi mücrim kulları 
Sen arıttın, sen damıttın, biz canînız efendim

Rahmetinle cümle öksüz, dilli dilsiz yâd oldu
Sen lütufsun, sen ihsansın, hicranınız efendim

Haşmetinden tuz buz oldu şahı kisra sarayı
Bostanında nöbet tutan Sincanînız efendim

Senle söndü bin senelik Mecusi’nin ateşi
Ateşlerde hapse düşmüş çimkenîziz efendim

Bir bir düştü boyunları kaybede ki putların
Goncasına hasret kalmış dikenîniz efendim

Sapkınlar ilahı ‘Sâve’ çekti, rahman sûyunu
Yüreklerde saklı kalmış cenk erîniz efendim 

Göller bile dîle geldî Allah birdir gelen hak
İsyan bizde, derman sende, can erîmiz efendim 

Gêlişinle nurlarâ gark oldu dünyâ şehrimiz 
Çöl dağîna çiçek attı, tanyerîmiz efendim

Coşan sûlar nîce vâdîleri yutup taştılar
 Toygarımız felah buldu canetîmiz efendim

Göklerde kârıştı dünyâdaki sevgi sêline
Sohbetimiz servetimiz gamet'îmiz efendim

İstikbâlin cûşa verdi canlı cansız âlemi
Kör hücrêler câna geldî genitîmiz efendim

Nîce soysuz kurutmuşken zemzem âkan ırmağı
Sen bedende şiryan oldun şanıtînız efendim

Tüm zâlimler ağlaşırken giden yüce şanına
Sen garîban sığnağîsın tanıtînız efendim

Seninlê dürüldü zulmün koca defteri 
Biat ettik boyun büktük, cemıtrîmız efendim 

    
02.09.2010

   
Çimke: En küçük ateş kıvılcımı

Gamet: Erkek veya dişi üreme hücresi. 
Gen: İçinde bulunduğu hücre veya organizma-

da özel bir olan, kuşaktan kuşağa geçen
Şanıtınız: Sanınızdanız

Save: Taberiyye gölü, golan tepelerinin güne-
yinde

Toygar: Tarla kuşu
Sincan: Gül gillerden, doğu Anadolu bölgesin-
de yetişen, kırmızı veya kan kırmızı çiçekleri 

olan çok yıllık kokulu bir bitki

EFENDİM -I-

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

İsrail güçleri Batı Şeria'daki
gösterilere müdahale etti

İsrail'den Filistin yönetiminin 
paralarına el koyma kararı

İsrail askerlerinin Yahudi yer-
leşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı 
protesto gösterilerine müdahale-
sinde aralarında bir gazetecinin de 
bulunduğu 3 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki 
Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 
yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri 
ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek 
için gösteri düzenleyen Filistinli-
lere müdahale etti. Batı Şeria’nın 
Ramallah kentine bağlı Ras Kar-
kar, Naalayn ve Bel’in beldeleri, 
El Halil’in Beyt Ummer beldesi ile 
Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum 
beldesinde cuma namazı sonrası 
Yahudi yerleşim birimleri ile Ay-
rım Duvarı’nı protesto amacıyla 
Filistinliler tarafından gösteri dü-
zenlendi.

İsrail askerleri, Filistinli gös-

tericilere plastik 
mermi ve göz ya-
şartıcı gazlarla mü-
dahale etti.

Görgü tanık-
larının aktardığına 
göre, İsrail güçleri-
nin müdahalesin-
de birçok gösterici 
gazdan etkilendi, Filistinliler de İs-
rail askerlerine taşla karşılık verdi.

İsrail askerlerinin Ras Karkar 
ile Kefr Kaddum beldelerindeki 
gösterilere müdahalesinde arala-
rında biri gazeteci olmak üzere 3 
Filistinli de yaralandı.

Filistin'de 2000 yılında patlak 
veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifa-
da) ardından İsrail yönetimi, 2002 
yılında "güvenlik" gerekçesiyle 
Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım 

Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım 
Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 
milyona yakın Filistinli, işgal altın-
daki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş 
yapamıyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Ya-
hudi yerleşim birimleri inşasına 
karşı her hafta cuma günü düzen-
lenen gösterilere İsrail askerleri 
gerçek ve plastik merminin yanı 
sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen taz-
yikli atık suyla müdahale ediyor.
n AA

Israel Hayom gazetesinin ha-
berine göre İsrail Maliye Bakanı 
Moşe Kahlon, ülkesinin Filistin 
yönetimi adına topladığı verginin, 
Filistin yönetiminin geçen pazar 
günü Beytüllahim kenti yakının-
daki Gush Etzion Yahudi yerleşim 
biriminde bir İsrail vatandaşını 
bıçaklayarak öldürdüğü iddia edi-
len Filistinlinin ailesine ödediği 
meblağa tekabül eden kısmına 
el koyma kararı aldı. İsrail'in, bı-
çaklama girişiminde bulunduğu 
iddia edilen Halil Cebbarin'in aile-
sine Filistin yönetiminin bir miktar 
para ödediğini ve ileride de her ay 
maaş vereceğini ileri sürmesi üze-
rine verginin bir kısmına el koy-
ma kararı alan Kahlon, Cebbarin 
ailesinin ekonomik faaliyetlerinin 
sınırlandırılması için başka yolların 

da aranmasını istedi.
Kahlon, bu kararın 

sert bir tepki olduğunu 
ve aynı zamanda Filis-
tinlilere paralarını iki kat 
kaybedecekleri mesajı 
taşıdığını dile getirdi. 
İsrail parlamentosunca 
yaklaşık 3 ay önce alı-
nan, Filistinli esirler ve 
şahitlerin ailelerine öde-
nen maaşlara el koyma 
kararı şimdiye kadar 
uygulanmadı. Kararın 
uygulanması için İsrail 
güvenlik güçlerinin, Filistin yöne-
timinin saldırı düzenleyenlere ve 
ailelerine ödediği paranın mikta-
rıyla ilgili ayrıntılı rapor sunması 
bekleniyor. Filistinlilerin vergile-
rinden Filistinli tutuklular ile şehit 

ailelerine ayrılan ödeneğin kesil-
mesini öngören tasarı İsrail parla-
mentosunda, 2 Temmuz'da yapı-
lan ikinci ve üçüncü oylamalarda 
87 milletvekilinden "kabul", 15'in-
den "ret" oyu alarak yasalaşmıştı.
n AA

Konya Şeker’in, bu kampanya döneminde üreticilerden toplamda 3 milyon 700 bin ton 
civarında pancar alımı yapması ve 465.000 ton şeker üretimi gerçekleştirmesi planlanıyor

Şeker’in 65. Pancar
alımı dualarla başladı

Çumra ve Konya’daki iki şeker fab-
rikasıyla Türkiye’deki şeker üretiminin 
beşte birinden fazlasını gerçekleştiren 
Konya Şeker’de 2018-2019 pancar alım 
kampanyası, Çumra Şeker’de düzenle-
nen törenle başladı. 

Törene Çumra Kaymakamı Hüseyin 
Ece, Çumra Belediye Başkanı Mehmet 
Oğuz, Çumra Müftüsü, Çumra’daki 
Resmi Dairelerin Amirleri ve diğer bü-
rokratlar ile muhtarlar, sivil toplum ku-
ruluşu yetkilileri, Konya Pancar Ekicileri 
Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, 
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve 
Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki 
şirket yöneticileri, çalışanlar ve bu se-
nenin ilk hasat pancarını getiren üreti-
ciler ile bölge çiftçileri katıldı. 

Saygı duruşunda bulunulması, İs-
tiklal Marşı’nın okunması ve Kuran-ı 
Kerim tilavetiyle başlayan törende kür-
süye ilk olarak Çumra Belediye Başkanı 
Mehmet Oğuz geldi. Oğuz, Çumra'nın 
Çumra Şeker Fabrikası ile zenginleşti-
ğini ifade etti. Belediye olarak üzerleri-
ne düşen görevi her zaman yaptıklarını 
belirten Oğuz, Çumra Şeker Fabrikası-
na gelen bütün yolların yenilendiğini de 
ifade etti. Oğuz, Çumra Şeker'i ve Çum-
ra Kampüsünde bulunan diğer fabrika-
ları Çumra'ya kazandırdığı için PANKO-
BİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'a 
teşekkür etti. 

Çumra Şeker'in kampanya açılış 
konuşmasını ise Konya Pancar Ekici-
leri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi 
Savaş Kayhan yaptı. "Üreticiler olarak 
tarlada verdiğimiz emeğin, gayretin 
neticesini alacağımız bir pancar alım 
kampanyası daha bugün yaptığımız ilk 
şeker pancarı alımıyla başlıyor" diyen 
Kayhan, "Bugün Çumra Şeker’deyiz o 
Çumra Şeker ki Sayın Başkanımız Re-
cep Konuk Beyin işaret buyurduğu şe-
kilde Çoban Yıldızı gibi doğdu güneş 
gibi parlıyor. Bu sene Çumra Şeker’in 
15’inci, Konya Şeker Fabrikamızın da 
65’inci kampanyasını gerçekleştirece-

ğiz. 1999 yılında Konya Şeker çiftçiden 
sadece pancar alımı yaparken, bugün, 
pancarın yan sıra ayçiçeği, kanola, mı-
sır, arpa, buğday, üzüm, patates, soğan, 
küçük ve büyük baş besi, süt, elma, tri-
tikale gibi ürünlerin alımınıgerçekleşti-
riyor. 1999’a göre Konya Şeker üretici-
sine döviz bazında 6 kat daha fazla ürün 
bedeli ödüyor. Nisan ayından bu yana 
yaptığımız avans ödemesi 245 Milyon 
225 Bin Liranın üzerinde. Piyasada na-
kit sıkışıklığının yaşandığı bir dönemde 
Konya Şeker’in üreticiye verdiği avans 
desteği şüphesiz hem daha anlamlıdır 
hem de kurumun gücünün göstergesi-

dir. Hani derler ya lafa gerek yok tablo 
ortada, Çumra Şeker 15 sene de Recep 
Konuk Başkanımızın yönetiminde ne-
reden nereye geldi, bunu burada daha 
net görüyoruz" şeklinde konuştu. 

"İnsan hafızası çabuk unutur taze-
lemek gerekir" şeklinde konuşmasını 
sürdüren Savaş Kayhan, "Sayın Baş-
kanımız Recep Konuk 'un göreve gel-
mesiyle pancar tesliminde kantarlarda 
mesai mevhumu ortadan kalktı. Başka-
nımız göreve gelmeden önce günde 8 
saat çalışan kantarlarımızın hem sayısı 
arttı hem de 24 saat esaslı çalışmaya 
başladı. Artık 8 bölgede 36 kantar ve 

66 boşaltma makinesi ile 7 gün 24 saat 
pancar alımı yapıyoruz. 127 gün olarak 
planlanan Pancar alım kampanyamızın 
başta üreticilerimiz olmak üzere kuru-
mumuza, şehrimize ve ülkemize tekrar 
hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 

Çumra Şeker Fabrikasına bu kam-
panya döneminin ilk pancarını getiren 
çitçiler arasından kura ile belirlenen 3 
çiftçiye kampanyanın açılışı münasebe-
tiyle çeşitli hediyeler verildi. 

Kurban kesimi ve İlçe Müftüsü ta-
rafından okunan dualarla birlikte kam-
panya döneminin açılışı yapıldıktan 
sonra törene katılan ilçe protokolü, 
Çumra Kampüsündeki fabrikaları gezdi. 

3 MİLYON 700 BİN TON CİVARINDA 
PANCAR ALINACAK

Bu yıl Konya Şeker’e ait Konya Şe-
ker Fabrikası’nın 65’inci, Çumra Şeker 
Fabrikası’nın ise 15’inci pancar alım 
kampanyası gerçekleştirilecek.

Konya Şeker hinterlandında bulu-
nan 233 köyde ve 492 bin 690 dekarlık 
alanda, 16 bin 644 üreticiyle sözleşmeli 
üretim yapıldı.

Göreve geldiği gün itibariyle pan-
carların kantara tesliminde mesai mev-
humunu ortadan kaldıran Pankobirlik 
Genel Başkanı Recep Konuk’un talimat-
larıyla bu senede 8 bölgede 36 kantar 
ve 66 boşaltma makinesi ile 7 gün 24 
saat pancar alımı yapılacak. 

Konya Şeker, yapılan üretim planla-
ması çerçevesinde bu yıl üreticilerden 
toplamda 3 milyon 700 bin ton civarın-
da pancar alımı yapacak, 465.000 ton 
şeker üretecek.

Konya Şeker’in 2018-19 Kampanya 
döneminde 465.000 ton şekerin yanı 
sıra 710 bin ton yaş pancar küspesi, 
131 bin ton melas, 43 bin ton kuru küs-
pe üretmesi planlanıyor. İki Fabrikası 
ile günlük 28 bin ton pancar işleme ka-
pasitesine sahip Konya Şeker’de bu yıl 
kampanya süresi 127 gün olarak plan-
landı.  
n HABER MERKEZİ

 ABD'den YPG/PKK bölgesine askeri sevkiyat
ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK 

işgalindeki bölgelere silah, mühimmat ve 
askeri malzeme sevkiyatına devam edi-
yor.  Haseke'deki güvenilir kaynaklardan 
alınan bilgiye göre, son bir ayda yaklaşık 
1500 tır, Suriye-Irak sınırındaki Simelka 
kapısından, gece geç saatlerde terör örgü-
tü YPG/PKK işgalindeki alana giriş yaptı. 

Kaynaklar, bunların bir çoğunun Dey-
rizor'da DEAŞ'la çatışacağı bahanesiyle 
YPG/PKK'ya destek için gittiğini, bir kıs-
mının ise ABD'nin Harab Işk, Çelebi ve 
Ayn İsa'daki depolarına iletildiğini bildirdi. 
AA kameralarına yansıyan sevkiyatlarda, 
zırhlı araç, personel taşıyıcı, hafif piyade 
mühimmatı, ağır silah ekipmanları ve 
mühimmatı, iş makineleri ve çok sayıda 
prefabrik barınma malzemesi yer aldı. 
Kaynaklar, bunların yaklaşık dörtte birinin 
ABD'nin kendi askerlerinin kullanımı için, 
kalanının ise müttefiki YPG/PKK için oldu-
ğunu belirtiyor. 

ABD, daha önce de Irak'tan binler-
ce tır ve kamyonla getirdiği silah, araç 
ve mühimmatı terör örgütü YPG/PKK'ya 
teslim etmişti. ABD'nin ilk sevkiyatını, 
nisan 2016'da yaptığı öğrenilmişti. Mev-
cut durumda ABD, Suriye'de terör örgü-
tü YPG/PKK işgalindeki bölgede 15 üs 
ve askeri noktaya sahip. ABD, Kamışlı ve 
Deyrizor'da toplam 3 üssün inşasını ise 
sürdürüyor. ABD, söz konusu noktalarda 
bulundurduğu özel birlikler ve ekipmanla 
YPG/PKK'ya DEAŞ karşıtı operasyonların-
da destek verirken, Özgür Suriye Ordusu 
güçlerine karşı da onlara koruma sağlıyor. 
Terör örgütü YPG/PKK, ABD'den aldığı 
ağır silahlar, mayına dayanıklı muharip 
zırhlı araçlar, mühimmat, hafif silahlar, 
yakıt ve askeri amaçla kullanılan prefab-
rik konteynırları, Suriye'nin kuzeyindeki 
13 noktada depoluyor. Örgüt, üyelerine 
dağıtımı bu depolar üzerinden gerçekleş-
tiriyor.  n AA

Konya Şeker’in 2018-2019 şeker pancarı alım kampanyası, Çumra Şeker’de düzenlenen törenle başladı.
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Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz ve

Eğitimci-Yazar Salih 
Sedat Ersöz’ün 

annesi
Emine Dudu Ersöz’ün
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan 
rahmet, ailesine ve 

yakınlarına Cenab-ı Allah’tan 
Sabr-ı Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Rasyonel Haber 
Gazetesi İmtiyaz Sahibi 

Sadrettin Soranlar’ın 
dayısı

Süleyman Ünlü’nün
vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesine ve yakınlarına 
Cenab-ı Allah’tan Sabr-ı 

Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ün annesi Emine Dudu 
Ersöz vefat etti. Merhume Ersöz’ün cenazesine çok sayıda kişi katıldı

Rasyonel Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sadrettin Soranlar’ın dayısı Sü-
leyman Ünlü vefat etti. Merhum Süleyman Ünlü dualarla defnedildi 

Emine Dudu Ersöz 
dualarla defnedildi 

Soranlar ve Ünlü 
ailesinin acı günü

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Eği-
timci-Yazar Salih Sedat Ersöz’ün annesi Emine Dudu Ersöz, 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. 94 yaşında hayata gözlerini yu-
man Merhume Ersöz’ün cenazesi Hacıveyis Camii’nde kılı-
nan cenaze namazının ardından dualarla ve tekbirlerle Üçler 
Mezarlığı’na defnedildi. Merhume Ersöz’ün cenazesine Vali 
Yakup Canbolat, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK 
Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Konya İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, Konya Şehirlerarası Otobüs Termi-
nali Müdürü Ömer Lütfi Ersöz’ün yanı sıra Ersöz ailesinin 
yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazeye katılanların taziye di-
leklerini kabul eden Ersöz ailesi, vefat eden yakınlarının me-
zarı başında da dualar etti. Merhume Emine Dudu Ersöz’ün 
3’ü kız, 2’si erkek olmak üzere 5 evladı vardı. Yenigün Gaze-
tesi olarak Merhume Emine Dudu Ersöz’e Allah’tan rahmet, 
başta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ol-
mak üzere Ersöz ailesine baş sağlığı ve sabırlar dileriz.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Rasyonel Haber Gazetesi İm-
tiyaz Sahibi Sadrettin Soranlar’ın 
dayısı Süleyman Ünlü vefat etti. 
57 yaşında vefat eden  Süleyman 
Ünlü’nün cenazesi ikindi namazı-
na müteakip Hacı Veyis Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından 
Üçler Mezarlığı’na defnedildi. Ünlü 
ailesini acı günlerinde MHP MYK 
üyesi Hüseyin Korkmaz, MHP Me-
ram İlçe Başkanı İbrahim Ay ile Ünlü 
ailesinin sevenleri, yakınları yalnız 
bırakmadı. Merhum Süleyman Ünlü 
2 erkek ve 1 kız çocuğu sahibiydi. 
Yenigün Gazetesi olarak merhuma 
Allah’tan rahmet sevenlerine ve ya-
kınlarına başsağlığı dileriz.
n EMİNE ÖZDEMİR  
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Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında 
bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Sta-
dı’nda  saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğret-
menoğlu yönetecek. Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 5 karşılaş-
mada Göztepe ve Fenerbahçe’den üçer puan alırken, Kayserispor’la 
berabere kaldı, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş’a mağlup oldu. Son iki 
maçta rakiplerinden puan alamayan sarı-siyahlılar, Çaykur Rizespor 
maçında galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor. Evkur Yeni Ma-
latyaspor’da ameliyat edilen forvet Ömer Şişmanoğlu bu karşılaşma-
da oynayamayacak. Ayrıca, sarı kart ceza sınırında bulunan defans 
oyuncusu Arturo Mina, bu karşılaşmada kart görmesi durumunda 
gelecek haftaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. 
n AA

Yeni Malatyaspor’un 
konuğu Çaykur Rizespor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında karşılaşacağı Akhi-
sarspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Gala-
tasaray, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı 
Akhisarspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı 
antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan 
antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Gruplar halin-
de 5’e 2 dar alan oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, sınırlı alanda 
taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, yapılan yenilenme koşusu ve 
soğuma hareketleriyle noktalandı. Galatasaray, Akhisarspor karşılaşma-
sının hazırlıklarını bugün saat 16.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 
yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.30’da özel bir uçuşla 
İzmir’e hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra karayoluyla Mani-
sa’ya geçerek maç öncesi bu kentte kampa girecek.   n AA

Galatasaray’da 
hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe’de, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında dep-
lasmanda alınan 4-1’lik Dinamo Zagreb mağlubiyetinin ardından ta-
raftarlar arasında Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı. 

Fenerbahçe’de, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda dün deplasmanda 
Hırvat ekibi Dinamo Zagreb’e karşı alınan 4-1’lik yenilginin ardından 
Teknik Direktör Ersun Yanal’ın adı ön plana çıktı. Maç esnasında ve 
sonrasında taraftarlar tarafından Ersun Yanal’ın teknik direktörlüğe 
getirilmesi istendi. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada #GeçOl-
madanErsunYanal hashtaginin altına takımın başında Ersun Yanal’ı 
görmek istedikleri yönünde birçok mesaj paylaştı. 

Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe’nin başındayken 
40 maça çıkmış ve 26 galibiyet, 4 mağlubiyet, 10 beraberlik alarak 
sarı-lacivertlileri şampiyonluğa taşımıştı. 
n İHA

Fenerbahçe’de 
Yanal sesleri

Trabzonspor ile Intercity firması 
arasında 3 yıllık forma kol sponsorluğu 
anlaşması imzalandı. 

Trabzonspor, Intercity ile 3 yıllık 
forma kol sponsorluğu anlaşması im-
zaladı. Medical Park Stadı’nda gerçek-
leştirilen imza törenine Trabzonspor 
Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İntercity 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak, 
Trabzonsporlu futbolcular Sosa, İba-
nez, Onazi, Olcay, Zargo Toure ve Vahid 
Amiri katıldı. 

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağa-
oğlu, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Vural Ak’a Trabzonspor Kulübü’ne 
göstermiş olduğu güvenden dolayı te-
şekkür etti. Ağaoğlu, “Ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik koşulları da göz 
önünde bulundurduğumuz zaman bu 
sponsorluğun ne kadar önemli olduğu 
bir kez daha çok açık ve net olarak ortaya 
çıkıyor. Amatör olsun profesyonel olsun 

sponsorlar sporun vazgeçilmezleridir. 
Hangi branşta olursa olsun sponsorlar 
kulüplerin ve branşların can damarları-

dır. Bugün ne yaparsak yapalım mutla-
ka ve mutlaka hem Trabzonspor Kulübü 
hem futbol ailesi hem de ülke sporu 

olarak sponsorlarımızın vazgeçilmez 
olduğu ve sporumuzun önemli bir par-
çası olduğu hepimiz tarafından bilinen 
bir gerçek. Ekonomik sıkıntıların baş 
gösterdiği süreçlerde bazı sponsorların 
ön kapıdan girdikleri gibi arka kapıdan 
çıktıklarını beraber yaşadık ve gördük. 
Dolayısıyla Intercity ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Vural Ak beyefendiye her 
şeyden önce gösterdikleri cesaretten 
ve kulübümüze gösterdikleri sempati 
ve hassasiyetten dolayı teşekkür etmek 
istiyorum” dedi. 

Ali Vural Ak’ın iki yeğeni Burak Fev-
zi Cansız ve Berkant Cansız’ın da iyi bir 
Trabzonspor taraftarı olduğunu ifade 
eden Başkan Ağaoğlu, “Bu iki kardeşi-
mizin hasta bir Trabzonsporlu olmasının 
bu sözleşmede ne kadar pay sahibi ol-
duğunu bilmiyorum ama bu iki tarafta-
rımıza da candan teşekkür ediyorum” 
açıklamasında bulundu.   n İHA

Trabzonspor, Intercity firması ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda 
Hırvatistan deplasmanında Dinamo 
Zagreb’e 4-1 yenilerek, ağır bir yenilgi 
alan Fenerbahçe, sezona çok kötü bir 
performansla başlayarak taraftarlarını 
üzdü. Sezona yeni bir yapılanmayla 
teknik direktör Phillip Cocu yönetimin-
de başlayan sarı-lacivertliler, oyna-
dığı 8 resmi maçta aldığı 5 yenilgiyle 
istediği performansın çok uzağında 
kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön 
eleme turunda Portekiz ekibi Benfi-
ca’ya elenen Fenerbahçe, Spor Toto 
Süper Lig’e Bursaspor galibiyetiyle 
başlamasına rağmen aldığı üst üste 3 
yenilgiyle tarihinin en kötü sezon baş-
langıcını gerçekleştirdi.

Süper Lig’in 5. haftasında Atiker 
Konyaspor deplasmanından 1-0’lık 

galibiyetle dönerek nefes alan sarı-la-
civertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde de 
hiç beklemediği farklı bir yenilgiyle 
karşılaştı.

Fenerbahçe, Hırvatistan’da Di-
namo Zagreb karşısında aldığı 4-1’lik 
yenilgi ve ortaya koyduğu futbolla ta-
raftarlarını üzdü.

GEÇEN SEZONUN ÇOK GERİSİNDE
Sarı-lacivertli takım geçen sezon 

çıktığı 47 resmi maçta 7 yenilgi yaşar-
ken bu sezon daha 8 müsabakada bu 
istatistiğe yaklaştı. Geçen sezon Süper 
Lig’de 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 
yenilgi alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa 
Ligi’nde ise Makedon temsilcisi Var-
dar’la eşleşmesinde ise 2 mağlubiyet 
yaşadı. Sarı-lacivertliler bu sezon ise 
henüz 8 maçta 5 yenilgi alırken, sa-

dece 2 galibiyet elde edebildi. UEFA 
Şampiyonlar Ligi’nde elenen UEFA 
Avrupa Ligi’ne de yenilgiyle başlayan 
Fenerbahçe, Süper Lig’de de 5 maçta 
3 yenilgi alarak beklentilerin uzağında 
kaldı.

GOL ORANI DÜŞTÜ
Fenerbahçe geçen sezon 47 resmi 

maçta, biri hükmen 3-0 olmak üzere 
toplam 106 gol kaydetti. Geçen sezon 
2.2 gol ortalaması elde Fenerbah-
çe’nin bu sezon ortalaması ilk 8 maçta 
0.87’ye düştü. Söz konusu 8 maçta 
sadece 7 gol atabilen Fenerbahçe, 
3 karşılaşmada ise rakip fileleri ha-
valandırmayı başaramadı. Sarı-laci-
vertliler, geçen sezon Aykut Kocaman 
yönetiminde ise 47 maçın sadece 
4’ünde gol bulamamıştı.  n AA

Fenerbahçe’de hayal kırıklığı hakim

Şans tanımıyor!
UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda oynadığı ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg’u 3-1 
mağlup eden Beşiktaş, Vodafone Park’taki 7. Avrupa Ligi maçını da kazanmayı 

başardı. Siyah beyazlı takım bu sezon Avrupa Ligi’nde ilk kez gol yedi

Beşiktaş, Avrupa Ligi mücade-
lelerinde iç sahada rakiplerine şans 
tanımıyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu 
ilk maçında Sarpsborg’u konuk eden 
siyah-beyazlılar, Babel’in golüyle müca-
deleden 3-1 galip ayrılırken, Vodafone 
Park’ta çıktığı 7. Avrupa Ligi mücadele-
sinden de galibiyetle ayrılmayı başardı. 
2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Li-
gi’nde mücadele eden ve grubu 3. sırada 
tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi’nde 
devam eden Beşiktaş, sırasıyla Hapoel 
Beer Sheva’yı 2-1, Olympiakos’u 4-1 ve 
Lyon’u 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz se-
zon Şampiyonlar Ligi gruplarından lider 
olarak çıkan ve bir sonraki turda Bayern 
Münih’e elenen Beşiktaş, UEFA Avrupa 
Ligi’nde boy göstermemişti. 

BU SEZON İLK KEZ GOL YEDİ 
Spor Toto Süper Lig’i geçtiğimiz 

sezon 4. sırada bitirerek UEFA Avrupa 
Ligi’ne 2. turdan başlayan Beşiktaş, sı-

rasıyla B36 Torshavn, LASK Linz ve Par-
tizan’la karşı karşıya geldi. 3 ekibi de saf 
dışı bırakarak gruplara kalan Beşiktaş, 
sahasında oynadığı 3 maçı da gol ye-
meden kazanmıştı. B36 Torshavn’ı 6-0, 
LASK Linz’i 1-0 ve Partizan’ı 3-0 geçen 
siyah-beyazlılar, seriye Sarpsborg kar-
şısında da devam etti. İlk yarıda etkisiz 
bir görüntü çizmesine karşın ikinci ya-
rıda baskın oynayan ve Babel, Roco ve 
Lens’in golleriyle 3-1 kazanan siyah-be-
yazlılar, Vodafone Park’ta boy gösterdiği 
7. Avrupa Ligi maçında da galibiyete 
uzanırken, bu sezon iç sahada oynadığı 
4. Avrupa Ligi mücadelesinde ilk kez gol 
yedi. 

PEPE’NİN YILLIK ÜCRETİ, 
SARPSBORG’UN DEĞERİNDEN FAZLA

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçın-
da Beşiktaş’a konuk olan Norveç temsil-
cisi Sarpsborg’da sahaya çıkan ilk 11’in 
piyasa değeri, Pepe’nin yıllık garanti 

ücretinin altında kaldı. 
Avrupa Ligi’nde ilk grup maçında 

Beşiktaş ile Norveç ekibi Sarpsborg, 
Vodafone Park’ta karşı karşıya gelirken 
iki takımın ilk 11’lerinin piyasa değerleri 
dikkat çekti. Siyah-beyazlıların sahaya 
çıkan ilk 11’inin piyasa değeri 64 milyon 
500 bin Euro olarak dikkat çekerken, 
Sarpsborg’un ilk 11’inin piyasa değeri 
4 milyon 100 bin Euro’da kaldı. Saha-
daki 11’ler arasında 60 milyon 400 bin 
Euro’luk fark olurken, Norveç ekibinin 
toplam değere, Pepe’nin yıllık ücretinin 
de altında kaldı. Beşiktaş’tan yıllık ga-
ranti ücret olarak 4 milyon 750 bin Euro 
kazanan Pepe, Sarpsborg’un toplam de-
ğerinden 650 bin Euro daha fazla senelik 
ücrete sahip. Karşılaşmadan 1 gün önce 
yapılan basın toplantısında Sarpsborg 
Teknik Direktörü Geir Bakke, Pepe gibi 
bir dünya yıldızına karşı oynayacakları 
için mutlu olduklarını söylemişti. 

BEŞİKTAŞ DERBİ 
HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 6. 
haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 
oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sa-
bah yaptığı antrenmanla başladı. Teknik 
Direktör Şenol Güneş yönetiminde ya-
pılan antrenman; dinlenme, kondisyon 
ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Sarpsborg 
maçında oynayan futbolcular salonda 
rejenarasyon çalışması yaparak antren-
manı tamamladı. Diğer oyuncular ise 
sahada yapılan ısınma koşuları, istas-
yon koşuları ve streching çalışması ile 
antrenmana başladı. Pas çalışması, 5’e 
2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas 
çalışması yapıldı. Antrenman, yarım 
sahada yapılan çift kale taktik maçı ve 
şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyaz-
lılar, hazırlıklarına bugün saat 17.30’da 
yapacağı antrenmanla devam edecek. 
n İHA
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Grekoromen Güreş Milli Takımı’nda 
mücadele eden milli güreşçiler Metehan 
Başar, Atakan Yüksel ve Fatih Cengiz, Ma-
caristan’da 20-28 Ekim’de yapılacak dünya 
şampiyonasında Türk bayrağını göndere 
çektirmek istiyor. Şampiyona hazırlıklarını 
Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür-
lüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi’nde sür-
düren milli güreşçiler, teknik direktör Salih 
Bora ve antrenörler yönetiminde günde üç 
antrenman yapıyor. Kuvvet, kondisyon, 
teknik ve taktik ağırlıklı antrenman yapan 
milli güreşçiler, her gün 4-5 saat çalışıyor. 
Birinci kamptan sonra verilen aranın ardın-
dan 3 Ekim’de tekrar kampa girecek olan 
milli güreşçiler, yoğun bir çalışma tem-
posunun ardından Bolu’dan Macaristan’a 
hareket edecek. 

Paris’te dünya şampiyonu olduğunu 
anımsatan ve Macaristan’daki dünya şam-

piyonasında 87 kiloda mücadele edecek 
olan milli güreşçi Metehan Başar, yaptığı 
açıklamada, “Tekrar dünya şampiyonu ol-
mak için hazırlanıyorum.” dedi. Metehan, 
çalışmaların çok iyi geçtiğini belirterek, 
geçen yıl da Bolu’da hazırlanıp dünya şam-
piyonasına gittiklerini anlattı. Sıklet sayısı-
nın arttığını dile getiren Metehan, “Bu sene 
10 sıklet olarak gideceğiz şampiyonaya. 
Takımda bulunan herkes iddialı. İnşallah 
bu sene biz 10’da 10 bekliyoruz. O şekilde 
olursa bizi mutlu eder. İnşallah herkes elin-
den geleni yapacak ve madalya almaya ça-
lışacağız. Benim hedefim Macaristan’dan 
altın madalyayla dönmek. Allah’ın izniyle 
de inşallah alacağım.” diye konuştu.

Sadece olimpiyat madalyası bulun-
madığını vurgulayan Metehan Başar, “Bu 
madalyayı da inşallah 2020’de yapılacak 
olan olimpiyatlarda kazanmak istiyorum. 

Orası benim en büyük hedefim.” ifadeleri-
ni kullandı. 
ATAKAN YÜKSEL: “DÜNYA ŞAMPİYONU 

OLMAK İSTİYORUM”
Bolu’daki hazırlıkların çok iyi gittiğini ve 

istedikleri tempoda çalıştıklarını anlatan 67 
kiloda mücadele edecek olan milli güreşçi 
Atakan Yüksel de “Macaristan’da ay-yıldız-
lı bayrağımızı göndere çektirmeyi hedef-
liyoruz.” dedi. Atakan, geçen yıl Paris’te 
düzenlenen dünya şampiyonasında üçüncü 
olduğunu anımsatarak, “Bu yıl dünya şam-
piyonu olmak istiyorum. Ben ve takımda 
bulunan arkadaşlarımız bir madalya sayısı 
hedefi koyduk. Bunu gerçekleştirmek isti-
yoruz. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil 
etmek istiyoruz. Benim hedefim, dünya 
şampiyonasında ve 2020 olimpiyatlarında 
madalya almak.” şeklinde konuştu. 

FATİH CENGİZ: “ÇOK ÇALIŞTIK VE ÇOK 

YORULDUK”
Şampiyonada 77 kiloda mücadele ede-

cek olan milli güreşçi Fatih Cengiz de Bolu 
kampının verimli geçtiğini söyledi. Fatih, 
geçen yıl dünya şampiyonasında üçüncü 
olduğunu anımsatarak, “Hedefim ülke-
mi dünya şampiyonasında en iyi şekilde 
temsil etmek. Türk bayrağını göndere çek-
tirmek istiyorum. Çok çalıştık ve çok yorul-
duk.” diye konuştu.Güreş sporunun birçok 
branşı bünyesinde barındırdığını dile geti-
ren milli güreşçi, sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Bunun için de antrenmanlarda ekstra 
bir çaba harcıyoruz. Tek bir konuda iyi 
olmanız yetmiyor. Kondisyon, esneklik ve 
teknik olsun bunlarla birçok beceri istiyor. 
Bana göre güreş çalışma olarak dünyanın 
en zor sporu. Biz antrenman yaparken hal-
tercilerden biraz az ağırlık kaldırıyoruz.” 
n AA

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

Altyapı kategorilerinde başarılara imza atan 
Meram Kara Kartallar, U17 grubunda Türkiye final-
lerine çıkmanın planlarını yapıyor. Hafta sonu baş-
layacak U17 Ligi için Meram Kara Kartallar hazır-
lıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ahmet Arslan 
yönetiminde oyuncular, günde tek antrenmanla 
sezona hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon U15 grubun-
da Türkiye şampiyonu, U17 grubunda ise Türkiye 
ikincisi olan siyah-beyazlılar başarıyı sürdürmek 
istiyor. U17 ligi B Grubunda yer alan Meram Kara 
Kartallar ligin ilk maçında bugün Karapınar dep-
lasmanında kazanmanın planlarını yapıyor.

‘BAŞARIMZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ’
Meram Kara Kartallar U17 teknik direktörü 

Ahmet Arslan, sezon öncesi yaptığı açıklamada, 
“Bugün yeni sezonu Karapınar deplasmanında 
açacağız. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız başarı-
yı bu yıl da sürdürmek istiyoruz. Geçtiğimiz sezon 
U17 takımıyla Türkiye finalinde kaybetmiştik bu yıl 
inşallah yine final oynayıp bu kez şampiyon olmak 
istiyoruz ama önceliğimiz yarın Karapınar karşısın-
da kazanmak. Daha sonra ise Konya şampiyonu 
olup bölge finallerine gitmek” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar U17’de Türkiye finali istiyor

3 puan zamanı!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 4.hafta maçında Sivas 

Belediyespor’a konuk olacak. Bugün Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde 
oynanacak olan mücadele 15.00’te başlayacak ve Demokrat Özgür Güneş tarafından 

yönetilecek. Yavru Kartal, Sivas’ta ilk galibiyetini almak istiyor
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor, ligdeki 4.maçına çıkıyor. Önceki 
karşılaşmalarının tamamından beraberlik 
ile ayrılan Konya ekibi, bugün Sivas Beledi-
yespor ile oynayacağı mücadeleden 3 puan 
ile ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini almak isti-
yor. Yavru Kartal’ın bugün Sivas Belediyespor 
ile oynayacağı karşılaşma saat 15.00’te 
başlayacak. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor 
Kompleksi’ndeki zorlu maçı Demokrat Özgür 
Güneş yönetecek. Güneş’in yardımcılıklarını 
Çağlar Mehmet Uludağ, Suha Adıyaman ve 
Gürcan Hasova yapacak.

İLK 3 MAÇ 3 BERABERLİK
Konya Anadolu Selçukspor, ligdeki üç 

maçından da beraberlik ile ayrıldı. Henüz 
galibiyet ve yenilgi almayan yeşil beyazlı ta-
kım, ilk maçında Tuzlaspor ile 1-1 berabere 
kalırken, ikinci maçında Fethiyespor ile dep-
lasmanda karşı karşıya geldi ve 2-2 beraber-
lik aldı. Anadolu Selçukspor son olarak kendi 
sahasında Kahramanmaraşspor ile oynadığı 
mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen 
ikinci yarıda attığı golle 1-1 berabere kaldı ve 
ligdeki üçüncü maçında da 1 puan alarak 3 
puan toplayabildi.

SON DAKİKA GOLLERİ 
Pilot takım Anadolu Selçukspor, ilk iki 

haftada son dakika golleri hem üç puandan 
oldu hem beraberliği kurtardı. İlk hafta Tuz-
laspor ile oynanan mücadelenin son saniye-
sinde gol yiyerek 3 puandan olan yeşil beyaz-
lılar, deplasmanda Fethiyespor ile oynanan 
maçın uzatma dakikalarında bir gol bularak 
1 puan almayı başardı. 

SİVAS BELEDİYE 7.SIRADA
Yavru Kartal Anadolu Selçukspor’un bu-

gün deplasmanda karşılaşacağı Sivas Bele-
diyespor, ligin 7.sırasında yer alıyor. Lige 0-0 
kaldığı Pendikspor beraberliği ile başlayan 
Sivas temsilcisi ikinci haftada evinde konuk 
ettiği Bandırmaspor’u 3-0 yenerek ilk galibi-
yetini aldı. Yeşil beyazlılar, son hafta ise dep-
lasmanda Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup oldu 
ve 4 puanda kaldı. Sivas Belediyespor üç 
haftada 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.
n SPOR SERVİSİ

Milli güreşçiler Macaristan’da kürsüye çıkmak istiyor

Bozkır Gençler Birliği Spor Kulübü Kaptanı Ahmet Kolsuz, 
takım olarak 2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarını tamamladık-
larını bildirdi. Bozkır Futbol Sahası’nda gazetecilere açıklama 
yapan Kolsuz, taraftarlarına ve takımı destekleyenlere teşekkür 
ederek, sezona çok iyi başlamak istediklerini söyledi. Sezonu hiç 
maç kaybetmeden tamamlamayı hedeflediklerini belirten Kol-
suz, “Konya 1. Amatör Küme’de mücadele edecek olan Bozkır 
Gençler Birliği Spor Kulübümüz 2018-2019 futbol sezonu için ha-
zırlıklarını tamamladı. Yeni sezonda tamamen ilçe gençliğinden 
oluşan ekibimizle ligde top koşturacağız. Bozkırlı gençlerimiz-
den oluşan yeni kadromuzla her gün Bozkır Futbol Sahamızda 
idmanlarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 
n AA

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan temsil-
cimiz Selçuklu Basketbol Takımı’nın maç programı belli oldu. 
Buna ilk hafta Petkim Spor’u konuk edecek olan mavi beyazlı 
takımın mücadelesi 14 Ekim Pazar saat 17.00’de Selçuklu Be-
lediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynanacak. Selçuklu Bas-
ketbol Takımı’nın iç saha maçlarının Pazar günleri olacak. Bas-
ketbol temsilcimizin ikinci hafta konuk olacağı Akhisar Belediye 
maçı ile 20 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
n SPOR SERVİSİ

Bozkır Gençlerbirliği 
hazırlıklarını tamamladı

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

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Süper Lig’de zorlu 
maçlar oynanacak

Atiker Konyaspor 
Kayserispor’a hazır

Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Kaysirespor’a 
konuk olacağı günde, Süper Lig’de birbirinden zorlu 
2 maç daha oynanacak. Günün ilk maçında Evkur 
Yeni Malatyaspor evinde Çaykur Rizespor’u ağırla-
yacak. Maçın başlama saati 13.30. Günün bir diğer 
maçında ise saat 19.00’da Trabzonspor Göztepe’yi 
konuk edecek. 

Haftanın fikstürü:
Bugün: 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur 

Rizespor (Yeni Malatya), 16.00 Kayserispor-Ati-
ker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has), 
19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

Yarın: 16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor 
(Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan), 19.00 Antal-
yaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya), 19.00 Akhi-
sarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar)

24 Eylül Pazartesi: 21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş 
(Ülker)
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında 
Kayserispor ile bugün deplasmanda yapacağı maçın hazır-
lıklarını dün yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya 
göre, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay 
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma 
hareketleri ile başladı.

Yeşil-beyazlılar, 5’e 2 ile devam eden idmanı, taktik 
çalışma ile sonlandırdı.   n AA   

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol 
Bedir, kulübün başarısının bir takım 

gruplar tarafından kıskanıldığını 
öne sürerek, bu süreçte sarı-kır-

mızılı renklere gönül veren ta-
raftarların takımlarına sahip 

çıkması gerektiğini belirtti. 
Bedir, yazılı açıklamasın-

da, halen Süper Lig’de 
mücadele eden ve 

önümüzdeki sezon-
larda büyük he-

defleri olan bir 
Kayserispor 

oluşturduk-
larını dile 

getirdi.

Takımın geldiği konumdan rahatsız-
lık duyan grupların olduğunu savunan 
Bedir, “Geçtiğimiz yıllarda aynı ligde 
mücadele eden kardeşinin (Erciyesspor) 
ligden düşmesi için her türlü oyunu 
tezgahlayanlar 2016-2017 sezonu dev-
re arasında ‘ligden kesin düştü’ diye 
sahipsiz bırakılan Kayserispor’umuzun 
yeni yönetim, şehir, taraftar ve takımın 
kenetlenmesi sonucu kurtulmasını ve 
sonraki sezonlardaki başarısını kıskan-
maktadırlar.” ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri dönemde sarı-kır-
mızılı kulübü dipten alıp üst sıralara taşı-
dıklarını aktaran Bedir, şunları kaydetti: 
“Takımımız üzerinde oyunlar oynanmak-
ta. Kayserispor’umuz, taraftarından 
hemşehrilerinden, sportif başarıların-

dan uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. 
Hele hele başarının Avrupa’ya sıçraması 
asla istenmemektedir. Bu şehirde yaşa-
yan herkesin ve her kesimin ortak pay-
dası olan takımımızın bu hafta evimizde 
oynayacağı Konyaspor maçı hayati öne-
me haizdir. Bu maçta galip gelmemiz 
halinde bu yılki hedeflerimize büyük bir 
adım daha atmış olacağız. Aksi durum-
da ise hem puan olarak üzülecek hem 
de Kayserispor’umuzun tökezlemesini 
dört gözle bekleyen içeride ve dışarıdaki 
şer odaklarını sevindirmiş olacağız. Bu 
maçta alacağımız galibiyet hanemize üç 
puan ilavesiyle birlikte Kayserispor’u-
muzu zora sokmak isteyenler için de ok-
kalı bir şamar olacaktır.” n AA

Bedir: Konyaspor maçı hayati öneme haiz

Anadolu Kartalı 
Kayseri’ye karşı
Geçen hafta iyi performans ortaya koyduğu Fenerbahçe maçında şanssız bir şekilde mağlup olan 

Atiker Konyaspor, bugün yine zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor. Anadolu Kartalı ligin güçlü ekiplerinden 
Kayserispor ile mücadele edecek. Saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek
Spor Toto Süper Lig’de 6. hafta heyecanı dün başladı. Temsilcimiz 

Atiker Konyaspor haftanın kritik maçında Kayserispor ile karşı karşıya 
gelecek. Anadolu Kartalı’nın bu zorlu maçı saat 16.00’da başlayacak ve 
hakem Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Ba-
hattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Vol-
kan Bayarslan. Yeşil beyazlılar Kayserispor’u mağlup ederek geçen hafta 
şanssız bir şekilde kaybettiği Fenerbahçe maçını telafi etmek istiyor.

KONYASPOR’UN ÜST SIRALAR İNADI
Sezona iyi bir başlangıç yapan, ilk 4 haftayı namağlup geçen Atiker 

Konyaspor, geçen hafta evinde ligde ve Avrupa’da zor bir dönemden ge-
çen Fenerbahçe’yi ağırlamıştı. Büyük umutlarla çıkılan karşılaşmada iyi 
bir performans sergileyen yeşil beyazlılar, bun rağmen yediği şanssız bir 
golle mağlup olmuştu. Kayserispor karşısına galibiyet parolası ile çıkacak 
olan temsilcimiz, güçlü rakibini mağlup ederek Fenerbahçe yenilgisini 
unutturmak istiyor. Anadolu Kartalı bu maçı kazanması durumunda üst 
sıralardaki yerini sağlamlaştıracak.

KAYSERİSPOR’DAN GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ
Atiker Konyaspor’un bugünkü rakibi Kayserispor da ligin ilk 4 hafta-

sında topladığı puanlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Sezona Antalyaspor 
galibiyeti ile başlayan sarı kırmızılılar Bursaspor ve Yeni Malatyaspor be-
raberlikleri ile duraklasa da, deplasmanda kazanılan Fenerbahçe maçı ile 
performansının zirvesine çıktı. Son olarak Göztepe’ye mağlup olarak çıkı-
şına ara verse de, Kayseri temsilcisi ligin güçlü takımlarından biri olarak 
göze çarpıyor.

SON DÖNEMDE KONYASPOR ÜSTÜN
Atiker Konyaspor bugün karşı karşıya geleceği Kayserispor ile ligde 

23.  kez mücadele verecek. Bugüne kadar Süper Lig’de 22 kez karşıla-
şan iki takım arasındaki rekabette Konyaspor’un üstünlüğü bulunuyor. Bu 
sezona kadar oynanan 22 mücadelenin 7’sini Konyaspor kazanırken, 5 
karşılaşma ise rakip Kayserispor’un üstünlüğü ile tamamlandı. 9 maçta 
ise puanlar paylaşıldı. 

Konyaspor’un son dönemde Kayserispor’a karşı bariz üstünlüğü bulu-
nuyor. Geçen sezon iki takım da iç sahada oynadıkları maçları kazanırken, 
ligde ve kupada son 8 maçın 5’ini kazanan Konyaspor rakibini adeta ezdi.

KADRO MERAK KONUSU
Atiker Konyaspor sezona güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen yap-

tığı kadro tercihleri tartışılmayı sürdürüyor. Özellikle Yatabare’nin kanatta 
değerlendirilmesi taraftarın tepkisini çekiyor. Daha kontrollü, dinamik ve 
koşan bir kadro görmek isteyen taraftarlar Çalımbay’ın Yatabare inadın-
dan vazgeçmesini umuyor. 

Muhtemel 11: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jens Jonsson, 
Jevtovic, Ömer Ali, Hurtado, Milosevic, Jahovic
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 UEFA Yönetim Kurulu’nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na 
(EURO 2024) ev sahipliği yapacak ülkeyi belirleyeceği 27 Eylül Perşem-
be günkü toplantısı öncesi, seçim süreci kapsamında adaylık dosyaları 
kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 
TFF’nin EURO 2024’ü düzenlemek için hazırlayıp 26 Nisan 2018’de UE-
FA’ya sunduğu dosyada organizasyon ile ilgili statlar, ulaşım, huku-
ki-mali konular ve teknik altyapı gibi 12 başlıkta tüm detaylar yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 
Türkiye’nin EURO 2024 dosyasında global bir adaylık vizyonu ortaya 
koyduğunu belirterek, “Yeni futbolseverlere ulaşmak, ticari gelirleri ar-
tırmak ve Avrupa futbolunun sınırlarını genişletmek temel hedeflerimiz. 
Devletimizin son yıllarda futbol altyapısına yaptığı yatırımlar sayesinde 
göz alıcı bir şampiyona düzenlemeye şimdiden hazırız.” değerlendirme-
sinde bulundu.

EURO 2024’e ev sahipliği yapma hakkı kazanan ülke, 27 Eylül Per-
şembe günü UEFA’nın Nyon’daki merkezinde TSİ 15.45’te başlayacak 
törende açıklanacak.
n AA

Demirören: Şampiyonaya
şimdiden hazırız
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