
AMAÇ KONYA’NIN
TOPYEKUN KALKINMASI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Taşkent ve Hadim’de yatırımları 
inceleyip vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan 

Altay, amaçlarının ilçelerde topyekûn kalkınmayı 
oluşturmak olduğunu kaydetti.  n HABERİ SAYFA 9’DA

SELÇUKLU’DA ÖNCE 
İSTİŞARE SONRA İCRAAT 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
şu anda Selçuklunun her bölgesinde devam eden 

altyapıdan sosyal, kültürel, spor ve eğitim projeleri-
ne kadar önemli yatırımların mahalle sakinleriyle ve 
mahalle muhtarlarıyla yapılan istişareler neticesinde 

kazandırıldığını söyledi. n HABERİ SAYFA 10’DA

MERAM’DA 7’DEN 70’E
HERKESE HİTAP EDİLİYOR
Meram Belediyesi, fiziki belediyecilik başarılarının 

ve açtığı sosyal ve kültür merkezlerinin yanı sıra 
sosyal belediyecilik hizmetleriyle de göz dolduruyor. 
Birbirinden değerli projelerle 7’den 70’e her kesime 

hitap ediliyor. n HABERİ SAYFA 10’DA

Başkan Oğuz silahlı saldırıya uğradı
Konya’nın Çumra ilçesi Belediye 
Başkanı Mehmet Oğuz, uğradığı 

silahlı saldırı sonucu yaralandı. Has-
tane yetkililerinden alınan bilgilere 
göre Başkan Mehmet Oğuz’un sol 
topuğunda 56, sağ diz bölgesinde 
ise 6 civarında saçma tespit edildi. 
Yapılan müdahale ve tedavi sonucu 
Başkan Oğuz’un topuğundaki saç-
malardan dolayı, sinirlerinin ciddi 
anlamda tahrip olduğu, bu nedenle 
bir süre yürümekte zorluk çekeceği 

gelen bilgiler arasında. n SAYFA 4’TE

07 Başını sehpaya 
çarpıp öldü! 11 Selva Gıda, Sial

Paris Fuarı’nda 11 İslamiyet’e sımsıkı 
bağlanmamız gerekiyor

Demokrasi gençler
sayesinde gelişecek

Tankları gören 
telefona sarıldı

Obruk Gölü 
ilgi çekiyor

İhtiyaç sahipleri 
için kumbara!

Karatay Be-
lediyesi Kent 
Konseyi Genç-
lik Meclisi 
yeni dönemin 
ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. 
Karatay Bele-
diye Başkanı 
Mehmet Hançerli, “Ülkemizde 
demokrasinin gelişmesinde 
gençlere büyük görevler düşü-
yor” dedi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Öğle saatlerinde Meram Eski 
Yol Caddesinde polis ve askeri 
araçlar eşliğinde cadde üzerin-
den geçen tanklar vatandaşları 
meraklandırdı.Vatandaşlar 
tankların geçişi sırasında şaş-
kınlığını gizleyemeyen vatan-
daşlar telefonlarına sarıldı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Yeraltı sularının çekilmesinin 
ardından toprağın göçmesiyle 
oluşan ve suyu mevsime göre 
renk değiştiren Obruk Gölü, 
Peribacaları güzergahında 
olduğu için Çinli ve Koreli 
turistlerin ilgisini çekiyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Ereğli Belediyesi sosyal beledi-
yecilikte bir ilki daha gerçek-
leştirerek Giysi Kumbarası ile 
vatandaşların kullanmadıkları 
eşyaları ihtiyaç sahibi olanlara 
ulaştırılmasında köprü görevi 
görüyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

• 23 EKİM 2018 SALI  • 75 Kr. • www.konyayenigun.com

Dolar kuruna bağlı olarak 
kömür fiyatları geçen yıla 

göre neredeyse yüzde yüz 
artmış durumda. Doğalgaz 

ve elektrik zamları da 
düşünüldüğünde kış 

aylarında ısınma giderleri 
vatandaşın cebini yakacak

YÜZDE 100’E YAKIN 
ARTIŞ YAŞANDI 

Soğuk kış günlerinin yaklaşmasıyla 
birlikte vatandaşları odun, kömür 
telaşı sardı. Geçtiğimiz yıl sezonu 
tonu 800 liradan kapatan ithal kö-
mür bu yıl bin 200 ile bin 600 lira 
arasında değişen fiyatlarla sezonu 
açtı. Kömürde yaşanan yüzde 100’e 
yakın fiyat artışını kömürcü esnafı 
dolar kurunun yükselmesine bağ-
lıyor.

ELEKTRİK VE 
DOĞALGAZ CABASI 

Sadece kömür değil, son aylarda 
doğalgaza ve elektriğe gelen peş 
peşe zamlar nedeniyle vatandaş-
ların faturaları yükselmiş durumda. 
Bu nedenle soğuk kış aylarında ısın-
mak kolay olmayacak. Doğalgaz, 
elektrik, kömür-odun derken kış 
aylarında vatandaşları ciddi günler 
bekliyor. Vatandaş ise şimdiden 
kara kara düşünüyor.  n SAYFA 4’TE

Aracınızın ön düzeni hayati önem taşır! Citroen’den ekim ayına özel kampanya 
Çeyrek asrı aşkın bir süredir Eski 
Sanayi’de Şen Rot adıyla araç-
ların rot, balans ve bilumum ön 
düzen işleriyle meşgul olan 
Mustafa Şen, araçlarda ön dü-
zen bozukluklarının insan ha-
yatını olumsuz etkileyecek 
sonuçlar doğurabileceğini 
vurguladı. Mustafa Şen, 
araçların ön düzenlerinin 
rutin olarak her 6 ayda 
bir kontrol ettirilmesi 
gerektiğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Citroen, Ekim ayı 
içerisinde bazı araç 

modellerinde yapmış 
olduğu yüzde 0 faizli 

kampanyalarla cazip 
fırsatlar sunuyor.Citro-

en’in bu aya özel yapmış 
olduğu kampanyalar 

hakkında açıklamalarda 
bulunan Citroen Konmot 

Satış Müdürü Onur Kundura-
cıoğlu, fırsatların kaçırılma-

ması gerektiğini vurguladı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Cezaevlerinin
sıcak yüzü

Hükümlü ve tutukluların 180’den 
fazla iş kolunda eğitimini 
sağlayan proje çerçevesinde 
ortaya çıkan ürünler bu günlerde 
Konya’da teşhir ediliyor. Ürünlerin 
satışından elde edilen gelirler yine 
mahkumların yararına kullanılıyor.
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri 
İşyurtları Kurumu Daire Başkanı 

Murat Atan, “Bu fuardaki 
öncelikli hedefimiz cezaevlerinin 
ve İşyurtları’nın gülen yüzünü 
yansıtmak. Hükümlülerin ve 
tutukluların cezalarını çekerken 
topluma suç makinesi olarak değil, 
topluma faydalı bireyle olarak 
yetişmesini sağlıyoruz” dedi. 
 n HABERİ SAYFA 3’TE

Murat Atan

Cebimiz yanacak!
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HAZIRLAYAN
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ereğli Belediyesi Hortu Mahal-
lesi’nde devlet arazisi üzerine ev 
yapan, işgalci konumunda olan va-
tandaşlara tapularını alma imkanı 
sunuyor.

Bu kapsamda Mal Müdürlüğü’n-
den alınan araziler düşük fiyatlar ve 
taksit imkanıyla vatandaşlara devre-
dilecek ve her yıl ecrimisil ödemek 
yerine malının sahibi olacaklar.

Satış Protokolü imzalarının ar-
dından değerlendirmelerde bulunan 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Zamanında hazine arazisi üzerinde 
ev yapan ve düzenini kuran vatan-
daşlarımızın mağduriyetini gider-
mek için Mal Müdürlüğümüzden 
devraldığımız arazilerimizi işgalci 
konumunda bulunan hemşehrileri-
mize düşük fiyat ve taksitlendirme 
ile devredeceğiz. Bu sayede Hortu 
Mahallemizde ikamet eden hem-
şehrilerimizin tapularına kavuş-
malarını sağlayacağız. Bu noktada 
desteklerinden dolayı Milletvekili-
miz Sayın Halil Etyemez’e teşekkür 
ediyorum. Tabiri Caizse sorunları 
halının altına süpürmek yerine ka-
lıcı çözümler üretme noktasında 
önemli çalışmalar gerçekleştiriyo-

ruz. Vatandaşlarımızın mağduriye-
tini gidermek ve çarpık yapılaşmayı 
ortadan kaldırmak bizim en önemli 
görevlerimizdendir. Bu anlamda 

hemşehrilerimizin de desteği ile 
yürüttüğümüz çalışmalarda her za-
man çözüm odaklı olmayı prensip 
ediniyoruz. Vatandaşlarımızın olum-

lu dönüşleri ve destekleri en büyük 
gücümüz. Bundan sonraki süreçte 
de kalıcı çözümler üretmeye devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ereğli Belediyesi’nden 
giysi kumbaraları

‘İlçemizin istihdamına 
katkı sunmayı hedefliyoruz’

‘Ereğli için gece gündüz 
demeden çalışacağız’

Ereğli Belediyesi sosyal bele-
diyecilikte bir ilki daha gerçekleş-
tirerek Giysi Kumbarası ile vatan-
daşların kullanmadıkları eşyaları 
ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırılma-
sında köprü görevi görüyor. Hiz-
met hakkında değerlendirmelerde 
bulunan Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Göreve geldiğimiz 
günden bu yana Fiziki, Sosyal ve 
Kültürel Belediyecilik kapsamında 
önemli ve ilk olan hizmetleri şeh-
rimize kazandırdık. Hizmet nok-
tasında gayretle, sevgiyle, sami-
miyetle çalışıyoruz. Gece gündüz 
demeden, mesai mefhumu gözet-
meksizin yürüttüğümüz çalışma-

larla şehrimizi daha değerli hale 
getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgüven: “Sosyal Yardımlaş-
ma Evimizle başlattığımız proje-
mizi bir ileri daha götürerek şehri-
mizde ilk olan Giysi Kumbaralarını 
hemşehrilerimizin yoğun kullan-
dığı alanlara bıraktık. Bu sayede 
vatandaşlarımızın kullanmadıkları 
eşyaların toplanmasını sağlayıp 
ihtiyaç sahibi olanlara ulaşmasında 
köprü görevi yapıyoruz. Paylaşmak 
bizim kültürümüzün bir parçasıdır. 
Bu anlamda Belediye olarak böyle 
anlamlı bir hizmeti gerçekleştir-
menin mutluluğu içerisindeyiz” 
dedi.

Ereğli Belediyesi ve İŞKUR iş-
birliği ile girişimcilik kursları baş-
ladı. Kurslar, hem istihdama kat-
kı sunacak hem de girişimcilere 
KOSGEB vasıtasıyla 50 Bin TL hibe 
olanağı sağlayacak.

Kursiyerleri ziyaret eden Bele-
diye Başkanı Özkan Özgüven: “Ül-
kemizin ve şehrimizin ekonomik 
yönden kalkınması, insanlarımızın 
kazanç larının yüksek olması, işsiz-
liğin sona ermesi için girişimci ve 
yenilikçi in sanlara ihtiyacı vardır. 
Öğrencilerimize henüz ilköğretim 
çağındayken girişimci olmanın 
toplum ve ülke kalkınmasındaki 
önemi kavratılmalıdır. İlköğretim-
de verilen bu kazanımların gele-
cekte de devam ederek toplumun 
kendine güvenen, atılımcı ve ka-

tılımcı bireylerden oluşması ülke-
mizin hedeflerine ulaşması için 
çok önemlidir” ifadelerini kullandı. 
Özgüven: “Ereğli Belediyesi ola-
rak girimcilik konusunda önemli 
çalışmalar yapıyoruz ve girişimci 
vatandaşlarımıza destek oluyoruz. 
Özellikle gençlerimize ve hanımla-
rımıza projelerinde destek veriyor, 
paydaş olmaya gayret gösteriyo-
ruz. Bu anlamda bu kursların öne-
mini biliyoruz ve bu kursları sürekli 
olarak vermeye çalışıyoruz. Beledi-
yemiz ve İŞKUR aracılığıyla yürüt-
tüğümüz kurslarımızla istihdama 
katkı sunmayı da hedefliyoruz. Bu 
hedefle açtığımız girişimcilik kur-
sunun hayırlı uğurlu olmasını di-
liyor ve kursiyerlerimize başarılar 
diliyorum” dedi.

Ereğli Belediyesi Kültürel et-
kinlikler kapsamında tarihi ve 
doğal zenginliklere sahip şehir-
lere gezilere devam ediyor. Bu 
kapsamda özellikle kırsal kesim-
de yaşayan vatandaşlar ve tüm 
Ereğlililer için Peribacaları Gezisi 
düzenleniyor. Tarihimizi ve kül-
türümüzü yaşatmak için çabalıyo-
ruz diyen Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Kültürel geziler kapsa-
mında vatandaşlarımızı ülkemizin 
tarihi şehirleriyle buluşturmaya 
devam ediyoruz. Hanımlarımıza 
Konya’mızın ve Çanakkale’nin ta-
rihi dokusuyla buluşturmanın yanı 
sıra Peribacaları  gezilerimizle de 
hemşehrilerimize unutamayacak-
ları anlar yaşatıyoruz. Ülkemizin 
dört bir yanında tarihimizin, kül-
türümüzün izleri ve doğal güzel-
liklerimiz bulunmaktadır. Bizim 
amacımız da şanlı tarihimizi ve 
kültürümüzü yaşatarak gelecek 

nesillere aktarmaktır” ifadelerini 
kullandı.  Özgüven: “Kültürel Be-
lediyecilik kapsamında düzenledi-
ğimiz gezilerimizde özellikle kırsal 
bölgelerde yaşayan vatandaşları-
mıza ve tüm hemşehrilerimize bu 
güzel şehirlerimizi görme imkanı 
sunuyoruz. Tarihini bilmeyen bir 
millet geleceğini tayin edemez ve 
yok olmaya mahkum olur. Bu bi-
linçle tarihimizi hemşehrilerimize, 
geleceğimizin teminatı olan çocuk-
larımıza çok iyi kavratmalı ve an-
latmalıyız. Belediye olarak olanak-
lar ölçüsünde bu yönde hizmetler 
yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu 
hizmetlerimizde hemşehrilerimi-
zin olumlu geri dönüşleri bizleri 
daha da mutlu ediyor. Gayretle, 
sevgiyle, samimiyetle daha değerli 
bir Ereğli için gece gündüz deme-
den çalışmaya devam ediyoruz, 
edeceğiz” dedi.  

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla biraraya gel-
di. Başkan Özgüven, muhtarlarla işbirliği içinde hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı  

‘İşbirliği halindeyiz’

Ereğli Belediyesi 19 Ekim Muh-
tarlar Günü vesilesiyle bir program 
düzenledi. Kültür Merkezi Bolkar 
Düğün Salonu’nda gerçekleşen 
programa İlçe Kaymakamı Hayret-
tin Çiftçi, Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı Ab-
dülkadir Düzen ve Başkan Yardım-
cıları, AK Parti İlçe Kadın Kolları, 
Gençlik Kolları Başkan ve yönetim 
kurulu üyeleri, Şehitler ve Gaziler 
Dernek Başkanları, Belediye Baş-
kan Yardımcıları, Kurum Müdür-
leri, Oda ve Birlik Başkanları, STK 
Temsilcileri ile muhtarlar katıldı. 
Açılış konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye gelen Muhtarlık İşleri Mü-
dür Vekili Mustafa Dikmen: “Yerel 
demokrasimizin en eski unsurla-
rından olan muhtarlık müessesesi 
1829 yılından bu yana faaliyetini 
sürdürmektedir. Muhtarlar kurum-
lar ve vatandaşlar arasında köprü 
vazifesi görür. Böyle önemli bir 

görevi ifa eden muhtarlarımızın 19 
Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlar, bu 
programı düzenleyen Sayın Beledi-
ye Başkanımıza Müdürlüğümüz ve 
Muhtarlarımız adına teşekkür ede-
rim” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen 
Muhtarlar Dernek Başkanı Mem-
duh Karaca: “Günümüzde kendi-
ni yenileyen kurumların başında 
gelen muhtarlık hem mutlulukta 
hem de hüzün de halkın her za-
man yanında ve hizmetindedir. 
Hem milleti hem de devleti tem-
sil eden muhtarlarımızın 19 Ekim 
Muhtarlar Günü’nü tebrik eder, bu 
programı düzenleyen Belediye Baş-
kanımız Özkan Özgüven’e teşekkür 
ederim” dedi.

Programa iştiraklerinden duy-
duğu mutluluğu dile getiren Bele-
diye Başkanı Özkan Özgüven: “Bu 
anlamlı günde sizlerle olduğumuz 
için çok mutluyuz. Davetimize ica-

bet ettiğiniz için hepinize teşekkür 
ederim. Geçmiş dönemlerde bulun-
duğum görevlerden dolayı muhtar-
larımızla teşrik-i mesaimiz yaklaşık 
33 yıldır devam ediyor. Belediye 
Başkanlığımızın yanında bir Ziraat 
Yüksek Mühendisi olarak muhtar-
larımızı bir çınarın kılcal köklerine 
benzetiyorum. Eğer kılcal kökler 
olmazsa, o ana gövdeyi beslemez-
se koca çınar devrilir. Dolayısıyla 
bizim idari yönetim anlayışımızda 
en küçük birim olan mahallelerimi-
zin seçilmiş bir temsilcileri olarak 
muhtarlarımız birçok konuda kamu 
kurum ve kuruluşlarla vatandaşla-
rımız arasında koordinasyonu sağ-
layan kişilerdir. Belediye hizmetle-
rimizde bizlere en önemli desteği 
veren muhtarlarımızla her zaman 
istişare halindeyiz. Bundan sonraki 
süreçte de muhtarlarımız bizim en 
yakın mesai arkadaşlarımız olacak-
lar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm 

muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtar-
lar Günü’nü en içten dileklerimle 
kutlar, başarılarının devamını dile-
rim” ifadelerini kullandı.

Ardından kürsüye gelen Ereğ-
li Kaymakamı Hayrettin Çiftçi ise: 
“Bugün sadece muhtarlarımızın 
hatırlandığı değil, öneminin de vur-
gulandığı bir gündür. Halkımızla 
kurumlarımız arasında köprü rolü 
oynayan muhtarlarımızın demok-
rasimizde çok önemli bir yeri var-
dır. Kaymakamlığımız bünyesinde 
muhtarlarımıza her zaman destek 
olmaya hazırız. Bugün de bu güzel 
programda olmaktan dolayı gurur 
duydum ve mutlu oldum. Belediye 
Başkanımıza bu anlamlı program 
için teşekkür ediyorum. Bu düşün-
celerle tüm muhtarlarımızın 19 
Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, 
başarılı çalışmalar diliyorum” şek-
linde konuştu.   Program muhtarla-
ra hediye takdimiyle sona erdi.

Yılların sorunları bir bir çözülüyor



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 14 Safer 1440 - Rûmî: 10 Teşrîn-i Evvel 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:38 06:59 12:40 15:41 18:10  19:26  
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   10°C   21°C

Karaman               8°C 20°C 

Aksaray                 9°C 20°C

Ankara                   8°C 20°C
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Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB)’un eski 
başkanlarından Bekir Duvarcının 
torunu Bekir Duvarcı hayatını ni-
şanlısı Merve Nalçaiyi ile birleştirdi. 
Şükriye-Ahmet Nalçaiyi çiftinin kızı 
Merve ile Feride-İzzet Duvarcı çifti-
nin oğlu Bekir Diltaş Sosyal Tesisle-
rinde düzenlenen düğün töreni ile 
dünya evine girdi.  Gerçekleştiren 
düğün törenine Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, 
Konya Emlakçılar Odası Başkanı 
Sedat Altınay, Konya Elektrikçiler 
Odası Başkanı Arif Yeşildaş, Konya 
İnşaatçılar Ve İnşaat Malzemeleri 
Satıcıları Odası Başkanı Ali Yazar ile 
Nalçaiyi ve Duvarcı ailelerin yakın-
ları ve sevenleri katıldı. Genç çiftin 
nikah şahitliğini Konya Gazeteciler 

Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir 
yaptı.  Nalçaiyi ve Duvarcı aileleri 
misafirlerini kapıda karşılayarak ha-
yırlı olsun dileklerini kabul etti. Dü-
ğüne katılan misafirler genç çift ile 
bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi 

ihmal etmedi. Düğünde misafirlere 
geleneksel Konya Pilavı ikram edil-
di. Yenigün Gazetesi olarak Merve 
ve Bekir’e bir ömür boyu mutluluk-
lar dilerken, ailelerini de tebrik ede-
riz.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İşyurtları  Kurumu ceza infaz 
kurumlarında yürütülen eğitim ve 
iyileştirme faaliyetleri hakkında ka-
muoyunu bilgilendirmek, ilgili ku-
rum ve kuruluşlarla sürdürülen iş-
birliğini güçlendirmek ve hükümlü 
ve tutuklu tarafından 180’den fazla 
iş kolunda yürütülen eğitimler sıra-
sında ortaya çıkan; gıdadan tekstile, 
mobilyadan hediyelik eşyaya kadar 
yüzlerce çeşit ürünü sergilemek ve 
satışını yapmak üzere ülkenin fark-
lı illerinde Ceza İnfaz Kurumları ile 
Tutukevleri İşyurtları Kurumu ta-
rafından  fuarlar  düzenleniyor. Bu 
kapsamda Konya’da 18 Ekim tari-
hinde açılan fuar 24 Ekim’e kadar 
Konyalılar ile buluşacak. 

SALIVERİLDİKLERİNDE MESLEK 
SAHİBİ OLACAKLAR

Düzenlenen fuar hakkında bilgi 
veren Ceza İnfaz Kurumları ile Tutu-
kevleri İşyurtları Kurumu Daire Baş-
kanı Murat Atan, “Adalet Bakanlı-
ğı’na bağlı bir kurum olan Ceza İnfaz 
Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları 
Kurumu, ceza infaz kurumlarında 
bulunan tutuklu ve hükümlülerin 
salıverilmelerinden sondaki yaşam-
larını idame ettirmelerini sağlayacak 
bir meslek veya sanat kazandırmak 
amacıyla uygulama ağırlıklı işbaşın-
da meslek eğitimi çalışmaları yapan 
bir kamu kurumudur. Başkanlığımız 
1997 yılında Adalet Bakanlığı’na 
bağlı özel bütçeli bir kuruluş ola-

rak kuruldu. Başkanlığımızın amacı 
hükümlü ve tutukluların mevcut 
mesleklerini koruyup sürdürmek, 
meslek sahibi olmayanları da mes-
lek sahibi olarak cezanın infazından 
sonra toplumsal hayata sağlıklı bir 
şekilde topluma meslek sahibi olarak 
entegre edilmesini sağlamak. 1997 
yılından itibaren çeşitli dönemlerde 
sergi olarak başlayan bu fuarlarımız 
yaklaşık 7 yıldan beri büyük fuarlar 
şekline dönüşmüş durumda. Bü-
yükşehirlerimizde yoğunlukla yapıl-
maktayken, Konya’nın ihmal edildi-
ğini gördük. Göreve geldikten sonra. 
sayın bakanımız sürece Konya’nın 
da dahil edilmesi talimatını verdi. 
Ardından Konya halkı ile fuarımızı 

buluşturmuş olduk” dedi.
DİZİLER CEZAEVLERİNİ VE 

ÇALIŞANLARINI YANLIŞ TANITIYOR
Gerçekleşen fuara ilk iki günde 

28 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkat 
çeken Atan, “İşyurtları olarak 301 
farklı merkezde faaliyet gösteriyo-
ruz. Konya’da sadece yerin durumu 
sebebi ile 68 iş yurdumuz katılım 
sağladı.  Hükümlü ve tutuklular ce-
zaevinde çalıştıkları süre boyunca 
gündelik alıyorlar bizden. Bu gün-
deliğin yanı sıra cezaevinde kaldık-
ları süre için iaşe ve kalma bedeli 
ödüyorlar. Çalıştıkları için bu iaşe 
bedeli onlardan alınmıyor. Yemek 
bedeli de alınmıyor çalıştıkları süre 
içerisinde. Yapılan satışlarda kar 
payı doğması durumunda yaklaşık 
aldıkları gündeliklerin yarısı kadar 
da kar payına dahil oluyorlar yılso-
nunda. Konyalı vatandaşlarımızın 
fuara olan ilgisinden oldukça mem-
nunuz. Konyalılara başlangıç itiba-
ren verdikleri destek için teşekkür 
ederiz. Yine Konya Valiliği’ne, Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne, Selçuklu 
Belediyesi’ne, Meram Belediyesi’ne 
destekleri için teşekkür ederiz.  Fu-
arımıza ilk iki günde yaklaşık olarak 
28 bin ziyaretçi katıldı.  Bu fuardaki 
öncelikli hedefimiz cezaevlerinin ve 
İşyurtları’nın gülen yüzünü yan-
sıtmak. Hükümlülerin ve tutuklu-
ların cezalarını çekerken topluma 
suç makinesi olarak değil, topluma 

faydalı bireyle olarak yetişmesini 
sağlıyoruz. Bu çalışma da toplumda 
yeteri kadar bilinmiyor. Günümüzde 
bazı oynayan dizilerde Cezaevi çalı-
şanlarımızın, infaz koruma memur-
larının doğru düzgün anlatılmaması 
sebebiyle kamuoyuna kötü bir şekil-
de yansıtılıyor. Bizler de fuarlarımız 
sayesinde hem cezaevi personelimi-
zin çalışmalarını hem de hükümlü 
ve tutukluların potansiyellerini bir-
likte çalışma gayretlerini göstermiş 
oluyoruz” ifadelerini kullandı. 
İŞYURTLARI CEZAEVLERİNİN SICAK 

YÜZÜDÜR 
İşyurtları’nın soğuk demir par-

maklıkların sıcak yüzü olduğuna 
dikkat çeken Atan, “Bizler Konya’yı 
gönül başkenti olarak ilan ediyoruz. 
Bu anlamda bu gönül kardeşliği 
ülkemizin birlik ve beraberliği açı-
sından önemli. Hükümlü ve tutuk-
lusundan başlayarak bütün birey-
lerin birlikte hareket edebilmesi ile 
güçlü bir ülke, güçlü bir Türkiye’yi 
oluşturmamız mümkün. İşyurtla-
rı’nın suçlunun cezasını infaz eder-
ken yeniden topluma ıslah olmuş 
bir birey olarak dönmesi için gayret 
gösteren kuruluşlar olduğunu yine-
lemek istiyorum. Bu minvalde 301 
İşyurdu Müdürlüğü ile kendini bu 

insanların eğitime adamış infaz ve 
koruma memurundan müdürüne 
tüm çalışanları ile insanca yakla-
şımın merkezi olmasıyla dünyada 
örnek uygulamalardan birini yerine 
getiriyoruz. Bu vesileyle üretmenin, 
soğuk demir parmaklıkların ardın-
daki sıcak yüzün gün yüzüne çıkarıl-
masını sağlamaya çalışıyoruz. Kon-
yalılara fuara göstermiş oldukları ilgi 
için teşekkür deriz. Tüm Konyalıları 
bu fırsatı değerlendirmeye ve fuarda 
teşhir edilen ürünleri görmeye davet 
ediyoruz” diyerek sözlerini tamam-
ladı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Emine-Ali Temiz çiftinin kızı 
Huriye ile Mabiker-Zekeriya Ünal 
çiftinin oğlu Mehmet Akif Baykara 
Gold Düğün ve Kongre Merkezi’n-
de gerçekleşen düğün merasimi 
ile dünya evine girdi. Gerçekleşen 
düğün törenine Huriye ve Meh-
met Akif misafirlerini, “Beraberliğe 
adım attığımız bu mutlu günümüz-
de sizleri de aramızdan görmekten 
mutluluk duyarız” mesajı ile davet 
etti. Gerçekleşen düğün törenine 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli ile Temiz ve Ünal ailele-
rin akrabalarını ve sevenleri katıl-
dı. Gerçekleşen düğün töreninde 
misafirlere Geleneksel Konya Pilavı 
ikram edildi. Genç çiftin nikahını 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli kıydı. Temiz ve Ünal aile-

leri misafirlerini kapıda karşılayarak 
‘Hayırlı olsun’ dileklerini kabul etti. 
Düğüne katılan misafirler genç çifti 
ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirme-
yi ihmal etmedi. Yenigün Gazetesi 

olarak Huriye ve Mehmet Akif’e bir 
ömür boyu mutluluklar dilerken, 
Temiz ve Ünal ailelerini de tebrik 
ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)’un eski başkanlarından Bekir 
Duvarcı’nın torunu Bekir Duvarcı hayatını nişanlısı Merve Nalçaiyi ile birleştirdi

Hükümlü ve tutukluların 180’den fazla iş kolunda eğitimini sağlayan proje çerçevesinde ortaya çıkan ürünler bu günler-
de Konya’da teşhir ediliyor. Ürünlerin satışından elde edilen gelirler yine mahkumların yararına kullanılıyor

Emine-Ali Temiz çiftinin kızı Huriye ile Mabiker-Zekeriya Ünal çiftinin oğlu Mehmet Akif 
ömür boyu sürecek mutluluklarının en önemli adımını atarak birbirilerine ‘evet’ dedi

Merve ve Bekir
mutluluğa ‘evet’ dedi

Soğuk parmaklıkların sıcak yüzü

Temiz ve Ünal
aileleri akraba oldu

Murat Atan

İşyurtları Kurumu’nun bu yıl Konya’da açtığı fuara Konyalıların ilgisi yoğun oldu. Kurumun amacının mahkumların
salıverilmesinin ardından iş sahibi olarak normal hayata başlamaları olduğu vurgulandı.
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Dolar kuruna bağlı olarak kömür fiyatları geçen yıla göre neredeyse yüzde yüz artmış durumda. Doğalgaz 
ve elektrik zamları da düşünüldüğünde kış aylarında ısınma giderleri vatandaşın cebini yakacak

Isınma masrafları 
cebimizi yakacak!

Soğuk kış günlerinin yaklaşma-
sıyla birlikte vatandaşlar odun, kö-
mür telaşı sardı. Yaz mevsiminde 
durgunluk yaşayan kömürcü esnafı, 
havaların yavaş yavaş soğuması ile 
birlikte işlerinin hareketlendiğini ifa-
de ediyorlar.  Geçtiğimiz yıl sezonu 
tonu 800 liradan kapatan ithal kö-
mür bu yıl bin 200 ile bin 600 lira 
arasında değişen fiyatlarla sezonu 
açtı. Dolar kurunda yaşanan artışa 
bağlı olarak kömür fiyatlarındaki 
artış vatandaşları düşündürüyor. 
Doğalgaz ve elektrikteki zamlar da 
düşünüldüğünde, kış aylarında va-
tandaşların cebi yanacağa benziyor. 

KÖMÜR’DE YÜZDE 
YÜZ ARTIŞ YAŞANDI 

Celiloğulları  Kömür Satış So-
rumlusu Celil Eskici, Kömür Kon-
ya’da   vatandaşlar tarafından daha 
öncelerde Mayıs ve Haziran ayın-
da alımları yapılmaya başlanırken, 
şimdilerde Eylül, Ekim aylarında 
vatandaşlarımız kömür almaya baş-
ladığına dikkat çekerek, “Kömür 
Konyamız’da  vatandaşlarımız ta-
rafından daha öncelerde Mayıs ve 
Haziran ayında alımları yapılmaya 
başlanırken, şimdilerde Eylül, Ekim 
aylarında vatandaşlarımız kömür 
almaya başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda 
kömür’ün tonu 600-700 liradan sa-
tışı yapıldı. Bu yıl Ağustos ayında do-
ların yükselişi ile birlikte bu rakam 
Bin 150 lira’ya kadar çıktı. Ancak 
dolar kurunun gevmesi ve dolarda 
düşüşlerin başlaması ile birlikte ve 
Hazine ve Maliye Bakanlığının “Enf-
lasyonla Topyekûn Mücadele Prog-
ramı” kapsamında şuanda kömürün 
tonu bin ila bin50 ve bin 100 TL 
civarında kömür satışları gerçekleşi-
yor. Daha öncelerde bizler taksit ile 
satışlarımızı gerçekleştirirken, şim-

dilerde peşin para ya da kredi kartı 
ile satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Bunun sebebi ise sattığımız kömü-
rün yerine o malı geri koyabilmek. 
Kömürcü esnafı olarak önümüzü 
görmemiz gerekiyor. Müşterileri-
mize satışlarda gereken kolaylığı ve 
desteği sağlıyoruz” dedi. 

ODUN FİYATLARINDA DA 
ARTIŞLAR YAŞANDI 

İşyerlerinde fındık, ceviz, portakal, 
ithal ve paçalı kömürlerimiz bulun-
duğuna dikkat çeken Eskici, “Fındık, 

ceviz, portakal, ithal ve paçalı kömür-
lerimiz bulunuyor. Katran, ardıç ve 
meşe ise odun çeşitlerimiz Konya’da 
belediye ekiplerimiz kömür satan iş-
yerini düzenli olarak denetleyerek, 
Konya’da kaliteli kömürün satılma-
sı sağlıyor. Vatandaşlarımız kömür 
alırken bilindik ve köklü firmalardan 
almasını bizler tavsiye ediyoruz.  Geç-
tiğimiz yıllarda 500-600 TL olan odun 
fiyatlarımız bu yıl 800 TL’den satılıyor. 
Konya diğer illere göre odun konu-
sunda şanslı” ifadelerini kulandı.

92 LİRALIK ELEKTRİK FATURASI 
VERGİLERLE 179,25 LİRAYA ÇIKIYOR

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde 
vatandaş enerji giderlerini en aza 
indirgemenin kaygısını güderken, 
başat enerji kaynaklarından olan 
elektrik enerjisinden alınan ağır ver-
giler ise tüketicinin belini büküyor. 
Yapılan bir fatura değerlendirmesine 
göre, MEPAŞ, hizmet sunduğu böl-
gelerde elektriğin birim fiyatını 0,23 
kuruştan sunuyor.  Ortalama bir 
meskende 400 kilovat elektrik ener-
jisi kullanıldığında bu enerjinin bede-
li 92,36 TL oluyor. Faturaya elektrik 
dağıtım bedeli olarak kilovat başına 
0,13 kuruş daha eklenince toplam 
faturaya bu bedel  52,16 TL ekstra 
bedel olarak yansıyor. Yine Elektrik 
Tüketim Vergisi olarak toplam fatu-
raya yüzde 5’lik bir vergi daha yan-
sıyor. Diğer vergiler kısmına giren 
yüzde 1’lik enerji fonu gideri ve yüz-
de 2’lik katılım payı da eklenince 400 
kilovat elektrik enerjisi kullanımına 
karşılık alınan 92,36 TL’lik faturanın 
toplam bedeli 179,25 TL olarak tü-
keticiye yansıyor. 

DOĞALGAZ ZAMLARI DA 
DÜŞÜNDÜRÜYOR

Boru Hatları İle Petrol Taşıma 
Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ)’ın do-
ğalgaza yaklaşan kış öncesi yaptığı 
zamlar da tüketiciyi düşündürüyor. 
Ağustos ve Eylül aylarında konutta 
yüzde 9 zam yapan BOTAŞ, Ekim 
ayı başında da konutta yüzde 9, 
sanayide 18.5 zam yapmıştı. Buna 
göre Konya’da satılan doğalgazın 
perakende metreküp satış fiyatı 
1,021940 TL olarak işlem görüyor. 
Bu da kış aylarında faturalara yansı-
yacak bedel konusunda vatandaşları 
düşündürüyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Başkan Oğuz’a saldırı, 
bir süre yürüyemeyecek!

Yoldan geçen tanklar 
merak uyandırdı

Öğle saatlerinde Meram Eski 
Yol Caddesinde polis ve askeri 
araçlar eşliğinde cadde üzerinden 
geçen tanklar vatandaşları me-
raklandırdı.Vatandaşlar tankların 
geçişi sırasında şaşkınlığını gizle-
yemeyen vatandaşlar telefonlarına 
sarıldı.  Öğle saatlerinde Meram 
Eski Yol Caddesinde polis ve askeri 
araçlar eşliğinde cadde üzerinden 
geçen tanklar vatandaşları merak-

landırdı. Meraklı gözlerle  tankların 
geçişini izleyen vatandaşlar, kendi 
aralarında  tankların  gidişi ile ilgili 
yorumlar yaptı ve resimler çekti. 
Askeri araçların geçişi sırasında 
vatandaşlar şaşkınlıklarını gizle-
yemedi. Tankların  bakımlarının 
yaptırılması için 56. Bakım Merkez 
Komutanlığına gittiği tahmin edili-
yor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’nın Çumra ilçesi Beledi-
ye Başkanı Mehmet Oğuz, uğradı-
ğı silahlı saldırı sonucu yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, Çumra Bele-
diye Başkanı Mehmet Oğuz, bele-
diye binası çıkışında önünü kesen 
B.Y’nin silahlı saldırısına uğradı. 
Ayaklarından yaralanan Oğuz, 
önce Çumra Devlet Hastanesi’ne 
oradan da yapılan ilk müdahalenin 
ardından Konya Eğitim Araştırma 
Hastanesi’ne sevk edildiği bildiril-
di. 

BİR SÜRE YÜRÜYEMEYECEK
Hastane yetkililerinden alınan 

bilgilere göre Başkan Mehmet 
Oğuz’un sol topuğunda 56, sağ diz 
bölgesinde ise 6 civarında saçma 

tespit edildi. Yapılan müdahale ve 
tedavi sonucu Başkan Oğuz’un 
topuğundaki saçmalardan dolayı, 
sinirlerinin ciddi anlamda tahrip 
olduğu, bu nedenle bir süre yürü-
mekte zorluk çekeceği gelen bilgi-
ler arasında. Şüpheli B.Y ise polis 
ekiplerince kısa sürede gözaltına 
alındı. Olayın Belediyeye ait bir 
arazi meselesi yüzünden çıktığı 
öğrenildi. Ayrıca B.Y.’nin akli den-
gesinin yerinde olmadığına dair 
raporu olduğu iddia edildi. B.Y.’nin 
daha önce bir trafik polisi aracını 
ateşe verdiği öğrenilirken, olayın 
yapılan geniş çaplı araştırma sonu-
cu netlik kazanması bekleniyor. 
n MEVLÜT EGİN 

Citroen’den büyük fırsat
Citroen, Ekim ayı içerisinde 

bazı araç modellerinde yapmış ol-
duğu yüzde 0 faizli kampanyalarla 
cazip fırsatlar sunuyor.Citroen’in 
bu aya özel yapmış olduğu kam-
panyalar hakkında açıklamalarda 
bulunan Citroen Konmot Satış 
Müdürü Onur Kunduracıoğlu, fır-
satların kaçırılmaması gerektiğini 
vurguladı.

‘CİTROEN BERLİNGO 
MODELLERİNDE YÜZDE 0 FAİZ’
Berlingo Combi ve Berlingo Pa-

nelvan araçlarda yüzde 0 faiz kam-
panyasının sürdüğünü ifade eden 
Kunduracıoğlu, “İki ticari mode-
limizde de bu ay içerisinde yüzde 
0 kampanyamız olacak. Kampanya 
detaylarından bahsetmemiz ge-
rekirse; iki aracımızda da 40.000 
TL 12 ay yüzde  0 faiz fırsatı bu-
lunuyor. Şu an Panelvan aracımız 
89.900 TL, Combi aracımız ise 
96.500 TL’den başlayan fiyatlarla 
Citroen Konmot bayimizde bulun-
maktadır” dedi. 

‘BİNEK OTOMOBİLLERDE 
YÜZDE 0,99 FAİZLİ KAMPANYA’
Ticari modellerin yanı sıra bi-

nek otomobillerde de cazip imkân-
larla dolu kampanyaların olduğuna 
dikkat çeken Satış Müdürü Onur 
Kunduracıoğlu, “Ticari araçlarımız 
ile birlikte binek modellerimizde 
de cazip imkânlarımız bulunuyor. 
Citroen C3 ve C-Elysee için 30.000 
TL 12 ay  yüzde 0,99 faizli bir kam-
panyamız var. Bunun yanında C3 

Aircross, C4 Cactus ve C4 Picasso 
araçlarımızda ise 40.000 TL 12 
ay 0,99 faiz bulunmaktadır” dedi.  
Citroen’in ekim ayının sonuna 
kadar devam ettireceği kampan-
yaların cazip fırsatlar sunduğuna 
ve araç alacakların bu fırsatları 
kaçırmamasına değinen Kundura-
cıoğlu, “Ekim ayı içerisinde yeni bir 

araç alacak müşterilerimizin kesin-
likle Citroen Konmot’a uğraması 
gerektiğini düşünüyorum. Yapılan 
kampanyalar ciddi anlamda büyük 
fırsatlar sunuyor. Bu bağlamda 
hem ticari hem de binek otomobil 
konusunda tüm müşterilerimizi 
bekliyoruz” diye konuştu.
n SAMİ KAYALAR

Celil Eskici
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İlkokul öğrencileri 750 fidan dikti Doğanın tadını yürüyerek çıkardılar

Konya’da, “eTwinning Ate-
şi Her Yerde” projesi ile 750 or-
man fidanı toprakla buluşturuldu. 
Derbent Şehit İsmail İlkokulu ile 
Konya merkez ve ilçelerinde çok 
sayıda ilkokulun proje ortağı oldu-
ğu  “eTwinning Ateşi Her Yerde” 
projesi kapsamında, Sille Ağaç-
landırma Sahasında fidan dikim 
etkinliği yapıldı.

Okul Müdürü Hüseyin Taşpı-
nar, proje çerçevesinde yaşanılan 
il ve ilçelerde yer alan milli parklar, 
tabiat alanları ve tabiat parklarının 
halk tarafından tanınabilmesine 
yardımcı olmanın gayretini gös-
terdiklerini belirtti. Bu faaliyetle 
çocukların yaşadığı çevreye olan 
duyarlılığını artırmak istediklerini 
dile getiren Taşpınar, şöyle ko-
nuştu: “Bu kapsamda, gönüllüler 
olarak eTwinning ateşi etrafında 

toplandık. İlk olarak bir dikili ağa-
cımız olsun diyerek, Sille’de top-
landık, 750 fidanı toprakla buluş-
turduk. İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Mukadder Gürsoy’a, İl Mili Eğitim 
Müdür Yardımcımız Servet Altun-
taş’a, Selçuklu Belediyesine, Park 
ve Bahçeler Müdürlüğüne, Ziraat 
Mühendisi Ali Demircioğlu ve eki-

bine, genç TEMA’cılarımıza, sivil 
toplum kuruluşlarımızın temsilci-
lerine etkinliğe katılımlarından ve 
desteklerinden ötürü teşekkür edi-
yorum. Mevlana şehrinde çocukla-
rımızın yaşantılarında güzel bir anı 
bırakmak için hazırlamış olduğu-
muz etkinliğimize katılan herkese 
şükranlarımı sunuyorum.”  n AA

Beyşehir’de doğaseverlere yö-
nelik olarak gerçekleştirilen doğa 
yürüyüşü etkinliği yoğun ilgi gör-
dü. Beyşehir Belediyesi ve Beyşe-
hir Kültür ve Turizm Derneği Bey-
şehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu 
işbirliğiyle “Pınargözü Mağarası, 
Melikler Yaylası, Vali Çeşmesi” 
doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Et-
kinlikler Sorumlusu ve Beyşehir 
Kültür ve Turizm Derneği Baş-
kanı Mustafa Büyükkafalı, etkin-
liğe Beyşehir Doğa Yürüyüşleri 
Topluluğu, Konya Yürüyüş Top-
luluğu, Selçuk Üniversitesi Doğa 
Yürüyüşü Topluluğu’na mensup 
doğaseverlerin de aralarında oldu-
ğu 97 katılımcının dahil olduğunu 
belirtti.

Büyükkafalı, “Etkinlik çer-
çevesinde katılımcılar, Melikler 

Yaylası’ndaki sonbahar mevsimi 
ile birlikte rengarenk bir görün-
tüye bürünen ormanlık alandaki 
parkurda 11 kilometre mesafeli 
bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. 
Katılımcılarımız ayrıca, Pınargözü 
Mağarası’nı gezme ve yakından 
görme imkanı buldu. Sonbahar 
mevsiminin doğadaki güzellikleri 

ile buluştu.” diye konuştu.
Büyükkafalı, farklı coğrafya-

lara yönelik benzer etkinliklerin 
önümüzdeki günlerde de devam 
edeceğini belirterek, Beyşehir Be-
lediye Başkanı Murat Özaltun’a 
doğa yürüyüşleri etkinliklerine 
verdiği destek ve katkılardan do-
layı teşekkür etti. n HABER MERKEZİ

Konya merkezli FETÖ
operasyonunda 17 gözaltı

Konut satışında indirimin
süresi 31 Ekim’de doluyor

Konya merkezli 11 ilde Fetul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yö-
nelik operasyonda 17 şüpheli gö-
zaltına alındı. Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/
PDY soruşturması kapsamında, 
daha önce gözaltına alınan şüphe-
lilerin verdiği ifadeler doğrultusun-
da tespit edilen 20 kişi hakkında 
yakalama kararı çıkarıldı. İl Emni-
yet Müdürlüğü Terörle Mücadele 

Şubesi ekipleri, 11 ilde belirlenen 
adreslere eş zamanlı baskın yap-
tı. Farklı meslek gruplarına men-
sup şüphelilerden 17’si gözaltına 
alındı. Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde sağlık kontrolün-
den geçirilen şüpheliler, ifadeleri 
alınmak üzere emniyete götürül-
dü. Adreslerinde bulunamayan 3 
kişinin yakalanması için başlatılan 
çalışmalar sürüyor.
n AA

Yeraltı sularının çekilmesinin ardından toprağın göçmesiyle oluşan ve suyu mevsime göre renk de-
ğiştiren Obruk Gölü, Peribacaları güzergahında olduğu için Çinli ve Koreli turistlerin ilgisini çekiyor

Obruk Gölü, turizme 
kazandırılmayı bekliyor

Konya’daki yer altı sularının çe-
kilip, toprağın göçmesiyle meydana 
gelen  obruğun içinde su birikmesiy-
le oluşan göl, Peribacaları yol güzer-
gahında olduğu için özellikle Çinli ve 
Koreli turistlerin ilgisini çekiyor. Ob-
ruk Gölü, 300 metre çapında ve 145 
metre derinliği bulunuyor. Bulun-
duğu mahalleye ve bitişiğinde Sel-
çuklular döneminde yapılan hana 
ismini veren Obruk Gölü,  yazın ilk 
aylarında koyu lacivert ve yeşil olan 
renginin yaz ilerledikçe çivit mavisi, 
berrak bir renk alma özelliğini taşı-
yor. 

Konya’da özellikle Karapınar 
ilçesinde irili ufaklı 320’ye yakın 
obruk bulunuyor. Bazılarının dibin-
de su bulunurken, bazılarının ise 
zemini kuru. Konya- Aksaray ka-
rayolunun 70’inci kilometresinde 
Kızören mevkiinde oluşan obruk ise 
içinde tatlı suyun birikmesi nedeniy-
le  göle dönüştü. 300 metre çapında 
ve 145 metre derinliğe sahip Obruk 
Gölü, Kapadokya güzergahında ol-
duğu içinde özellikle Çinli ve Koreli 
turistlerin ilgisini çekiyor.  Tur oto-
büsleriyle doğal güzelliği görmek 
için gelen  turistler, obruğun eşsiz 
görüntüsü karşısında bol bol fotoğ-
raf çektiriyor. Bulunduğu mahalleye 
ve bitişiğinde Selçuklular dönemin-
de yapılan hana ismini veren Obruk 
Gölü,  yazın ilk aylarında koyu laci-
vert ve yeşil olan renginin yaz iler-
ledikçe çivit mavisi, berrak bir renk 
alma özelliğini taşıyor. 

DOĞA HARİKASI, TURİST BEKLİYOR
Obruk Mahallesi sakini Sıtkı Öz-

türk, yaz aylarında günde 10-15 tu-
rist otobüsünün geldiğini; ancak on-
ların konaklaması ve dinlenip vakit 
geçirmesi için herhangi bir tesis ve 
yapının olmadığını belirtti. Öztürk, 
şunları söyledi: “Özellikle yaz mev-
siminde 10-15 otobüs turist geliyor. 
Fakat turistlerin burada vakit geçire-
bileceği veya konaklayabileceği bir 
alan yok. Burada bir düzenleme ya-
pılsa o zaman gelen turist daha fazla 
olur. Burada Selçuklulardan kalma 

bir han var. Han çok bakımsız. Res-
tore etmek için gelen müteahhitler 
tamamlamadan gidiyor.  Burası can-
landırılırsa, turizme de katkısı olur.  
1984 yılında  göle bir çocuk düş-
tü. Dalgıçlar geldi arama yaptı, ço-
cuğu bulamadı. Sonra da bir netice 
alınamadı.”  

TEKRAR GELMEK İSTİYORLAR
Obruğu gezmeye gelen Malez-

ya’da yaşayan Çinli turist Christi-
an Choo, “Türkiye  çok güzel ülke. 
Çünkü çok doğal, çok renkli. Doğal 
oluşumlar harika görünüyor.  Gör-

düklerim karşısında şaşırdım. Ye-
mekler biraz ilginç; ama güzel bir 
ülke. Yabancı kültür ilginç ve tarihi 
birçok şey içeriyor. Arkadaşım daha 
önce buraya gelmişti. Ondan bir çok  
güzel şey gördüm.” diye konuştu.

Başka bir Çinli turist eczacı Jo 
Yee, “Türkiye benim için çok tarihi 
bir yer. Çok kültürel ve güzel yerler 
var. Özellikle  Peribacaları gibi yerler 
görülmeye değer. Bunun gibi doğal 
alanları görmek güzel. Fırsat olunca 
bir daha geleceğim” dedi.
n DHA

Konya Genç Mali Müşavir-
ler Platformu, konut satışlarında 
uygulanan Katma Değer Vergisi 
(KDV) ve tapu harcı indiriminden 
yararlanılması için son tarihin 31 
Ekim 2018 olduğunu açıkladı. 

Konya Genç Mali Müşavirler 
Platformu’ndan yapılan açıkla-
mada, yapılan bu düzenlemelerle 
konut stokunun belirli bir seviye-
ye düşürülmesi ve gayrimenkul 
sektörünün canlandırılmasının 
hedeflendiği kaydedildi. Açıklama-
da, “Mayıs ayında yapılan düzen-

lemeyle konut teslimindeki yüzde 
18’lik KDV oranı 31 Ekim’e kadar 
yüzde 8’e, tapu harcı oranı da yüz-
de 4’ten yüzde 3’e indirilmiştir. 
Tapu harcında örnek vermek gere-
kirse düzenlemeyle 300 bin liralık 
bir evin tapu masrafı 12 bin liradan 
9 bin liraya düşmektedir. Daha 
sonra genişletilerek iş yeri satışla-
rı da kapsama dahil edildi. Yapılan 
indirimlerde sadece konut ve işyeri 
alımları için geçerli olup, arazi ve 
arazi alımları için geçerli değildir” 
denildi.  n İHA



Akşehir’de,  telekomünikas-
yon    şirketine ait depodan bakır 
kablo  çalmak  isteyen  Şaban  E. 
(66)  ve  oğlu  Ercan  E.  (21),  jan-
darma  tarafından yakalandı. Ak-
şehir  İlçe  Jandarma  Komutanlı-
ğı  ekipleri,  Adsız  Mahallesi’nde 
bir  telekomünikasyon  şirketine 
ait depodan iki kişinin bakır kab-
lo çaldıkları yönünde ihbar geldi. 
Jandarma ihbar üzerine olay ye-
rine  gitti.  Jandarmanın  geldiğini 
fark eden Şaban E. ve oğlu Ercan 

E.,  kaçmaya  başladı.  Kısa  süren 
kovalamacanın ardından baba ve 
oğul  yakalandı.  Depoda  yapılan 
incelemede baba ve oğulun yan-
larında getirdikleri kesici aletlerle 
kabloları kesmeye çalıştıkları be-
lirlendi. Baba ve oğlun evlerinde 
yapılan aramada ise  piyasa değeri 
12 bin lira olan 500 metre bakır 
kablo  ele  geçirildi. Gözaltına  alı-
nan baba ve oğulun sorgusu sü-
rüyor.
n DHA
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Kazada yaralanan yaşlı 
kadını hastaneye polis götürdü 

Otomobilin çarptığı üç tekerli
motosiklet sürücüsü yaralandı

Kulu’da yolun karşısına geç-
meye çalışırken otomobilin çarp-
tığı yaşlı yaralandı. 
Yaralı  kadın  polis  aracında 

hastaneye  getirildi.  Kaza,  Kulu 
merkez  Kırkahvesi  mevkii  An-
kara-Konya yol kavşağında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
kavşakta yolun karşısına geçme-
ye  çalışan  63  yaşındaki Meliha 
K.’ya Hacı D. idaresindeki 42 GG 
952 plakalı otomobil çarptı. 
Çevredekilerin  ihbarı  üzeri-

ne olay yerine gelen polis ekip-
leri,  ilçede  görev  yapan  sağlık 
ekiplerinin  ilçe  dışında  olması 
nedeniyle Meliha K. polis aracı-
na alarak Kulu Devlet Hastane-
sine getirildi. 
Meliha K.’nın  kafa  travması 

geçirdiği  ve  kafasında  kırıklar 

bulunduğu  öğrenildi.  Kazaya 
neden olan araç  sürücüsü Hacı 
D. ise ifadesi alınmak üzere polis 

merkezine götürüldü. Kaza ile il-
gili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Karaman’da otomobilin çarp-
ması  sonucu  devrilen  üç  teker-
lekli motosikletin sürücüsü yara-
landı. Kaza, Abbas Mahallesi Mut 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Alınan  bilgiye  göre,  cadde  üze-
rinde seyir halinde olan Durmuş 
Ali  Aksoy  (74)  idaresindeki  70 
DA 031 plakalı üç tekerlekli mo-
tosiklete, arkadan gelen Mehmet 
K. (59) yönetimindeki 70 EK 200 
plakalı  otomobil  yandan  çarptı. 
Otomobilin  çarptığı  üç  tekerlek-
li  motosiklet  kontrolden  çıkarak 
devrildi. Üç tekerlekli motosikle-
tin devrilme anı ise güvenlik ka-
merasına yansıdı. Yolun karşısına 
geçmeye  hazırlanan  bir  kadınsa 
önünde meydana gelen  kazanın 
kısa  süre  şokunu  yaşadı.  Yerde 
baygın  halde  yatan  motosiklet 

sürücüsü  yaşlı  adamın  yardımı-
na hemen çevredeki vatandaşlar 
koştu.  Yaşlı  adam  çağrılan  am-
bulansla Karaman Devlet Hasta-

nesine  kaldırılarak  tedavi  altına 
alındı.  Kazayla  ilgili  soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Konya’da üzerinde kaban ve kapüşon bulunan şüphelinin araç kenarına bıraktığı şüpheli çanta 
fünyeyle patlatıldı. Patlatılan çantayı görmek isteyen vatandaşlar ise neredeyse birbiriyle yarıştı 

Şüpheli çantayı
görebilme çabası!

Kulu’da  şerit  değiştiren  TIR’a 
çarpmamak  için  manevra  yapan 
TIR,  karşı  şeride  geçip  önce  kır-
mızı  ışıkta bekleyen bir minibüse 
daha sonra yol kenarındaki pikaba 
çarptı. 
Kaza,  ilçede  bulunan  Kırkah-

vesi  Kavşağında  meydana  geldi. 
Edinilen  bilgiye  göre,  Konya  isti-
kametinden  Ankara  istikameti-
ne  seyir  halinde  olan  Bayram G. 
idaresindeki  42  GZ  502  plakalı 
TIR, ışıktan hareket eden ve şerit 
değiştiren  TIR’a  çarpmamak  için 
manevra yaptı. Bu sırada sürücü-
sünün  kontrolünü  kaybettiği  TIR 
karşı  şeride  geçerek  önce  mini-
büse daha  sonra  ise  yol  kenarın-

da park halinde olan pikaba çarp-
tı.  Kazada  ölen  ya  da  yaralanan 
olmazken,  kaza  sırasında  mısır 
yüklü TIR’dan yola mısır döküldü. 
Şerit değiştiren TIR sürücüsünün 
ise Kulu Makas Kavşağında  polis 
ekiplerince durdurulduğu öğrenil-
di. Kaza sonrası Ankara’dan Konya 
istikametine trafik yaklaşık 40 da-
kika kapalı kaldı. 
Öte yandan, yaşanan kaza  ise 

bir  işyerinin güvenlik kamerasına 
yansıdı.  Görüntülerde  bir  TIR’ın 
şerit değiştirdiği ve TIR sürücüsü-
nün TIR’a çarpmamak için manev-
ra yaparak karşı şeride geçtiği ve 
2 araca çarptığı görülüyor. Kazayla 
ilgili soruşturma sürüyor.  n İHA

Ereğli’de otomobilin çöp kam-
yonuna arkadan çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 2 
kişi  yaralandı. Kaza, Kazancı Ma-
hallesinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye  göre,  Ç.  N.G.  idaresinde-
ki  70 AAD 610 plakalı  otomobil, 
belediyeye ait 42 NM 949 plakalı 
çöp  kamyonuna  arkadan  çarptı. 

Kazada otomobil sürücüsü Ç. N.G. 
ile temizlik işlerinde görevli perso-
nel Ali G. yaralandı. Yaralılar olay 
yerine  çağrılan  sağlık  ekiplerince 
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırı-
larak  tedavi  altına alındı. Kazayla 
ilgili başlattığı soruşturma devam 
ediyor.
n İHA

Ereğli’de Suriye uyruklu bir kişi 
yol kenarında ölü bulundu. Alınan 
bilgiye göre, Ereğli-Ankara karayo-
lu Zengen Mahallesi’ndeki Zengen 
Jandarma Karakolu’nun  ilerisinde, 
Radvan Alkouja  (68)  isimli  Suriye 
vatandaşı olduğu öğrenilen kişinin 
yol  kenarında  hareketsiz  yattığı-

nı  görenler,  Jandarma  ve  sağlık 
ekiplerine haber verdi. Olay yerine 
gelen jandarma ve 112 Acil ekiple-
rince, şahsın hayatını kaybettiği be-
lirlendi. Suriye uyruklu Alkouja’nın 
cansız bedeni Ereğli Devlet Hasta-
nesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.  n AA

Konya’da kapüşonlu ve kaban-
lı bir şahsın bıraktığı iddia edilen 
şüpheli  çanta  fünyeyle  patlatıldı. 
Patlatılan çantanın ise içi boş çıktı. 
Olay,  merkez  Selçuklu  ilçesi 

Abdülezel  Paşa  Caddesi  üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre,  cadde  ile Müneccimbaşı 
Sokak kesişimine üzerinde kaban 
ve  kapüşon  bulunan  bir  şüphe-
linin  kaldırım  üzerinde  bulunan 
bir  araç  yanına  çanta  bıraktığını 
gören  vatandaşlar  durumu  polis 
ekiplerine  bildirdi.  Olay  yerine 

gelen polis ekipleri emniyet şeridi 
çekerek çevrede güvenlik önlemi 
aldı.  Polis  ekipleri  tarafından  da 
çantanın durumunun şüpheli bu-
lunması üzerine olay yerine Bom-
ba  İmha ekipleri  çağrıldı. Bomba 
uzmanı  ekip  özel  kıyafet  giyerek 
çantayı  fünyeyle  kontrollü  olarak 
patlattı. Çantanın içi ise boş çıktı. 

ARAÇ SAHİBİNE 108 LİRA PARA 
CEZASI KESİLDİ 

Kaldırım  üzerine  park  ettiği 
aracının  yanında  şüpheli  çan-
ta  koyulan  Ferhat  Gökmen‘e  ise 

108 lira para cezası kesildi. Ferhat 
Gökmen, “Arabayı park etmiştim 
buraya polisten telefon geldi. Biz 
de  aracın  başına  geldik.  Çanta 
yanında  olduğu  için  aracı  da  çe-
kemiyoruz. Fünyeyle patlatılacak. 
İnşallah içinde kötü bir şey yoktur 
ümidimiz o yönde. Bize de bir para 
cezası olacak yasak bölgeye park-
tan dolayı, olacağı varmış. Varsın 
vatandaşa  zarar  gelmesin  araba 
önemli değil bir şekilde hallolur” 
dedi. 
VATANDAŞLAR ÇANTANIN OLDUĞU 

YERE AKIN ETTİ 
Bomba uzmanı ekip tarafından 

kontrollü olarak patlatılan şüphe-
li  çantanın  bulunduğu  yere  va-
tandaşlar akın etti. Çantanın  son 
durumunu görmek isteyen vatan-
daşlar adeta birbiriyle yarıştı. Bazı 
vatandaşların ise bu anları cep te-
lefonun kamerası tarafından kay-
detmesi dikkat  çekti. Olayla  ilgili 
polis  ekiplerinin  çantayı  bırakan 
şüpheliyi  yakalamak  için  çalışma 
başlattı.
n İHA

Bakır kablo çalan
baba - oğul yakalandı 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Nasreddin Hoca anma günleri başlıyor
Akşehir Belediyesi tarafından 

Nasreddin Hoca Anma Günleri 23-
26 Ekim 2018 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. 

Nasreddin Hoca’yı anmak, onu 
gelecek nesillere daha iyi aktarmak, 
Nasreddin Hoca’nın bilge kişiliğini, 
ulemalığını anlatabilmek ve onu 
tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek 
amacıyla düzenlenen Nasreddin 
Hoca Anma Günleri başlıyor. Bu 
yılki etkinliklerde 2. Ulusal, İlko-
kullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra 
Canlandırma Yarışması” Bölge Fi-
nalleri ile Türkiye Finali’de yapıla-
cak. 

Nasreddin Hoca için yılda iki 
etkinlik yaptıklarının altını çizen 
Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, “Her yıl 5-10 Temmuz ta-
rihleri arasında yaptığımız Nasred-
din Hoca Şenliğimize ilave olarak 

2016 yılından itibaren Ekim ayın-
da Nasreddin Hoca Anma Günleri 
programları düzenlemeye başladık. 
Devrinin önde gelen ulemasından 
dersler almış, müderrislik ve ka-
dılık gibi makamlarda bulunmuş 
olan Nasreddin Hocamız; müte-
vazi yaşantısıyla halkın adeta dili, 

gözü, kulağı olmuştur. Toplumda 
gördüğü yanlışlıkları ve aksaklıkları 
nükteli bir üslupla eleştirmiş, incit-
meden ve rencide etmeden dile ge-
tirmiştir. Nasreddin Hoca’mızın to-
runları olarak bizler çok sevdiğimiz 
Hoca’mızı yaşatmak ve anmak için 
onun adına Nasreddin Hoca Anma 

Günleri adı altında etkinlikler yapı-
yoruz” dedi. 

Başkan Akkaya, Nasreddin 
Hoca Anma Günleri kapsamında 
kültürel ve dini motiflerden oluşan 
bir program icra edileceğini belirte-
rek; konferans, mevlit, hatim duası, 
fıkra canlandırması, sıra yarenleri 
gösterisi gibi etkinliklerin yer ala-
cağını söyledi. Akşehir Nasreddin 
Hoca Anma Günleri kapsamında 
Nasreddin Hoca’nın mesajlarını 
vermeye gayret edeceklerini, et-
kinliklerin Nasreddin Hoca’nın ve 
Akşehir’in tanınmasına katkı sağla-
masını dilediklerini söyleyen Akşe-
hir Belediye Başkanı Salih Akkaya 
“Vefatının 734. Yılında Nasreddin 
Hoca’mızı rahmetle anıyor, etkin-
lerimizin hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi.
n İHA

Başını sehpaya çarpan
yaşlı adam öldü

Çocuğun ayağına sıkışan 
kapağı itfaiye çıkardı

Konya’da bakıma muhtaç Ali 
Naci Kuyucu (88), bakıcısından su 
istemek için yatağından kalkınca 
dengesini kaybedip düştü. Başını 
televizyon sehpasına çarpan yaşlı 
adam olay yerinde hayatını kay-
betti. Olay, saat 01.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Beybes Ma-
hallesi Çiçekbaşı Sokak üzerinde 
bulunan müstakil evde meydana 
geldi. İddiaya göre, beraber kaldı-
ğı bakıcısından su isteyen bakıma 
muhtaç Ali Naci Kuyucu ayağa 
kalktı. Bu sırada dengesini kaybe-
derek yere düşerken başını televiz-

yon sehpasına çarpan Kuyucu ağır 
yaralandı. Bakıcı durumu hemen 
komşularına bildirdi. İhbar üzeri-
ne eve gelen sağlık görevlileri, Ali 
Naci Kuyucu’nun öldüğünü be-
lirledi.  Kuyucu’nun cesedi otopsi 
için Konya Numune Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Kuyucu’nun kesin ölüm 
sebebi otopsi sonrası belli olacak. 
Kuyucunun ölümüyle ilgili olarak 
polis soruşturma yaptığı; Kuyucu-
nun, adı açıklanmayan kadın bakı-
cısının da soruşturma kapsamında 
ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
n DHA

15 yıl önce öldürülen ve tarlada şeker çuvalı içinde cesedi bulunan Sezai Çakar’ın katil zanlılarının yar-
gılanmalarına devam edildi. Zanlıların avukatları tarafından verilen tahliye kararı mahkemece reddedildi

Konya’da 15 yıl önce boğu-
larak öldürülen ve tarlada şeker 
çuvalı içinde cesedi bulunan o 
dönem 29 yaşında olan şeker-
ci Sezai Çakar’ın, katil zanlıla-
rı lokum satan Hazmi Dağ (61) 
ile yeğeni Celalettin Dağ’ın (41) 
‘kasten adam öldürme’ suçundan 
yargılanmalarına devam edil-
di. Sanıkların avukatının somut 
delil olmadığı iddiasıyla yaptığı 
tahliye talebi mahkeme tarafın-
dan reddedildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi’ne bağlı Cinayet 
Büro Amirliği ekipleri, 8 Şubat 
2003 tarihinde merkez Selçuklu 
ilçesi Sille Ak Mahallesi Hakça So-
kak’taki boş tarlada, şeker çuvalı-
nın içinde cesedi bulunan şekerci 
Sezai Çakar’ı öldürenlerin yaka-
lanması için 2018 yılının başında 
yeniden çalışma başlattı. Çakar 
cinayetini çözmek için oluşturu-
lan özel ekip, olay tarihinde ele 
geçirilen delilleri ve alınan ifade-
leri inceledi. Çakar’ın yakınlarıyla 
yeniden görüşmeler yapılırken, 
şeker sattığı esnaf incelemeye 
alındı. Özel ekip, yaptığı araştır-
mada, Çakar’dan sürekli şeker 
satın alan lokum üreticisi Recep 
Dağ (66), oğlu Celalettin Dağ ve 
kardeşi Hazmi Dağ’a ait şirketin, 
o dönem aşırı borç dolayısıyla es-
naftan şeker alamayarak, iflas et-
tiğini tespit etti.

RUSYA’YA GİTMİŞLER
Polis ekipleri, şüphelerini Dağ 

ailesi üzerinde yoğunlaştırdı. 
Ekipler, cinayetin işlendiği gün 
Recep Dağ’ın Bursa’ya lokum sat-
maya gittiğini, oğlu Celalettin ile 
kardeşi Hazmi Dağ’ın Konya’da 
olduğunu; ancak cinayetten kısa 
süre sonra Hazmi ve yeğeni Ce-
lalettin Dağ’ın önce Bursa’ya ora-
dan da Rusya’ya gittiğini saptadı.

Amca- yeğenin Rusya’da 5 yıl 
kalıp, yurda tekrar döndüğü be-
lirlendi. Ekipler, olay günü Recep 
Dağ’ın kardeşi Hazmi ile 18, oğlu 
Celalettin’le de 15 defa telefonla 
görüştüğünü, sonraki süreçte ise 
telefon görüşmelerinin azaldığını 
tespit etti. Recep Dağ’ın yine aynı 
gün 5 kez ‘155 Polis İmdat’ hattı-
nı aradığı da  belirlendi. 

VADELİ ŞEKER SATMADIKLARI 
İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER 

Polis ekipleri, 9 Nisan günü 
düzenlediği operasyonla Re-
cep Dağ, oğlu Celalettin Dağ ve 
kardeşi Hazmi Dağ’ı yakalayıp, 
gözaltına aldı. Recep Dağ, em-
niyetteki sorgusunun ardından 
cumhuriyet savcılığının talima-
tıyla serbest bırakıldı. Hazmi ve 
yeğeni Celalettin Dağ ise emni-
yetteki sorgusunda, Sezai Çakar’ı 
kendilerine vadeli olarak şeker 
satmadığı için öldürdüklerini 
itiraf etti. Hazmi Dağ, polisteki 
ifadesinde, “Recep Dağ, lokum 
satmak üzere Bursa’ya gitti. Biz 
de yaklaşan Kurban Bayramı 
nedeniyle üreteceğimiz lokum-

lara şeker temin etmek üzere 
Sezai Çakar’ın iş yerine gittik. 
Kendisinden vadeli olarak şeker 
istedik. Çakar, bize ‘Siz zaten 
bataksınız, ben peşin parayla ça-
lışıyorum. Size vadeli olarak şe-
ker veremem’ dedi. Bunun üze-
rine tartışma çıktı. Tartışma, kısa 
sürede kavgaya dönüştü. Kavga 
sırasında Sezai Çakar, başına al-
dığı ağır darbeler sonrası bayıldı. 
Sezai, yerdeyken, boğazına ip 
geçirip, onu boğduk. Soluğu ke-
sildikten sonra yakalanmamak 
için şeker çuvalı taşıyormuş gibi 
ayaklarına ve başına çuval geçi-
rerek, minibüse bindirdik. Daha 
sonra cesedi boş bir tarlaya attık” 
diye konuştu. Hazmi Dağ ve Ce-
lalettin Dağ, çıkarıldığı mahke-
mece tutuklandı. Recep Dağ da 
polisteki ifadesinin ardından ser-
best bırakıldı. 

POLİSTEKİ İFADEMİ KABUL 
ETMİYORUM

Tutuklu Hazmi Dağ ve yeğe-
ni Celalettin Dağ’ın Konya 1’inci 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kas-
tan adam öldürme’ suçundan 
yargılanmalarına devam edildi. 
Duruşmada tanık olarak dinle-
nen Recep Dağ, cinayet günü 
polisi 5 kez aramasının nedeni-
nin kaza yaptığını ve yardım is-
temek için aradığını ileri sürdü. 
Dağ, ifadesinde “Poliste verdi-
ğim ifademi kabul etmiyorum. 

O ifademi baskı altında verdim. 
Ben o dönem çalıştığım şirketin 
aracıyla Bursa’ya gitmek üzere 
yola çıktım. Kış günü olduğu için 
arabayı kaydırıp, kaza yaptım. 
Polisi yardım istemek için 5 se-
fer aradım. Ancak polise bir türlü 
ulaşamadım. Benim bu aramala-
rım cinayeti itiraf etmek olarak 
söylendi. Ben sadece kaza için 
yardım istedim. Benim Sezai ile 
bir alışverişim olmadı. Olay günü 
kardeşimi ve oğlumu müşterile-
rin isimleri ve adreslerini sormak 
için aradım. Konuşmalarda Sezai 
ile ilgili birşey geçmedi. Bayram-
da alacaklılardan kaçmak için, 
bizi rahatsız etmesinler diye dü-
nürümde kaldım. Suçlamaları ka-
bul etmiyorum.” dedi.

AVUKATLARI TAHLİYE TALEP ETTİ
Duruşmada Hazmi ve Cela-

lettin Dağ’ın avukatları, hiçbir so-
mut delil olmaması nedeniyle sa-
nıkların tahliyelerini talep etti. 
Avukatlar yaptıkları savunmada, 
“Dosya ile ilgili hiçbir somut de-
lil yok. Yargıtay’ın daha önceki 
kararlarını göz önüne alarak sa-
nıkların tahliye edilmesini istiyo-
ruz. Sanıklar baskı altında ifade 
vermişler. Beyanlarının dışında 
bir delil yok. Sanıkların çalıştığı 
firmanın şeker alışverişini firma 
kendisi yapıyormuş. O nedenle 
veresiye şeker sebebiyle sanıkla-
rın Sezai Çakar’ı öldürmesi için 
hiçbir sebep yok. Sezai Çakar’ın 
öldürülüş biçimi ve sanıkların 
polisteki ifadeleri de birbirini tut-
muyor. Recep Dağ ise ifadelerde 
geçtiği gibi cinayeti itiraf etmek 
için değil, kaza yaptığı için polisi 
aramıştır. Hiçbir somut delil ol-
madığı için sanıkların tahliyesini 
talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti, savun-
malarının ardından sanıkların 
tutukluluk halinin devamına 
Recep Dağ’ın olay günü 155’i 
aramasına yönelik konuşma dö-
kümünün Balıkesir Emniyet Mü-
dürlüğü’nden istenmesine karar 
verdi. Duruşma, sanık ve tanık-
ların dinlenmesinin ardından ileri 
bir tarihe ertelendi.
n DHA

Aksaray’da tuvalete düşen 2 
yaşındaki çocuğun ayağına sıkı-
şan plastik tuvalet kapağı itfaiye 
ekiplerinin müdahalesi sonucu çı-
karıldı. Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 
Ömer Halisdemir Apartmanı No: 
4’te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 
tuvalete giren 2 yaşındaki E.C., 
aniden dengesini kaybederek tu-
valete düştü. Düştüğü sırada ayağı 
plastik tuvalet kapağının içine sıkı-
şan E.C., bir süre ailesinin yaptığı 

müdahaleyle kurtarılmaya çalışıldı. 
Çocuklarının ayağına sıkışan kapa-
ğı çıkaramayan aile durumu itfaiye 
ekiplerine bildirerek yardım istedi. 
Kısa sürede olay yerine gelen Ak-
saray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 
ekipleri çocuğun ayağına sıkışan 
plastik tuvalet kapağını çıkarttı. 
Rahat bir nefes alan minik Ecrin’in 
ailesi itfaiye ekiplerine teşekkür 
etti.
n İHA

Şekerci cinayetinde
tahliye talebine ret
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Firmamızda çalıştırmak üzere,
3 Dış Ticaret Bölümü Lise veya Üniversitenin ilgili 
bölümlerinden mezun,
3 İngilizceyi anlayabilen ve konuşabilen,
3 Askerlikten muaf yada tecilli
3 İletişimi ve diksiyonu düzgün,
3 Takım çalışmasına yatkın,
3 En Az B Ehliyetine sahip,
3 Dış Ticaret Satış ve Pazarlama Bölümü için İş 
Arkadaşı aranmaktadır.

ZAYİ
Nüfus Cüzdanımı 
kaybettim, hükümsüzdür.

MUHAMMET EBUZER 
MAVERDELER

Z-415

Beyşehir’de TOKİ’ye 
ulaşım kısalıyor

Beyşehir’de, TOKİ konutları-
nın bulunduğu Avşar Mahallesin-
den ilçe merkezine ulaşım daha 
da kısalıyor. Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, kendi-
sine eşlik eden Avşar Mahallesi 
Muhtarı Yasin Sümbül’le birlikte 
TOKİ konutlarının yer aldığı Av-
şar Mahallesini Seydişehir çevre 
yolu üzerinden Müftü Mahallesine 
en kısa güzergahtan bağlayacak 
olan yolda başlatılan yapım çalış-
malarını yerinde inceledi. Avşar 
Mahallesi sakinlerinin yıllardır en 
büyük taleplerinden birisinin de 
ilçe merkezine ulaşımı kısaltacak 
alternatif bir bağlantı yolu oldu-
ğunu dile getiren Özaltun, 2. etap 
konutlarının da devreye girmesi 
ile birlikte bu isteğin son dönemde 
daha da yoğunluk kazandığını söy-
ledi. Uzun zamandan beridir gün-
demde olan bu güzergahın açılma-
sı için bugüne kadar DSİ 4. Bölge 
Müdürlüğünün burada yapacağı 
köprü çalışmasını beklediklerini 
ifade eden Özaltun, “Uzun yıllar-
dan beri bu yolun açılması vatan-

daşlarımızın talepleri arasındaydı. 
Biz de bu yöndeki taleplerini yerine 
getirebilmek için yoğun bir gayret 
gösterdik, çalışmalar yaptık. DSİ 4. 
Bölge Müdürlüğü burada bir köprü 
çalışması yapacaktı. Bugüne kadar 
hem bu köprünü yapımını, hem 
de kamulaştırma çalışmalarının 
tamamlanmasını bekledik. Kamu-
laştırmayla ilgili kısım tamamlandı. 
DSİ’nin köprü çalışmasını da Bele-
diye olarak üstlendikten sonra bu 
güzergahta çalışmalara başladık. 
Amacımız, 2. etap TOKİ konutları-
nın da devreye girmesi ile birlikte 
ilçemiz merkezinde önemli bir nü-
fus oranına ulaşan Avşar Mahallesi 
sakinlerimizi daha kısa güzergah-
tan şehir merkezine ulaştırabil-
mek. İnşallah vatandaşlarımızın 
hem ilçemiz merkezine hem de 
sanayi sitemize daha kısa ve kon-
forlu bir yoldan bu çalışmaların ta-
mamlanmasıyla birlikte ulaşımını 
sağlamış olacağız. Bu konuda Fen 
İşleri Müdürlüğümüz ekiplerinin 
çalışmaları hız kesmeden sürüyor” 
diye konuştu.  n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelere önemli yatırımlar kazandırdıklarını belirten Başkan 
Altay, amaçlarının ilçelerde topyekûn kalkınmayı oluşturmak olduğunu kaydetti

İlçelerin kalkınması
için çalışıyoruz

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe 
ziyaretleri kapsamında Taşkent ve 
Hadim’de yatırımları inceleyip va-
tandaşlarla bir araya geldi. Başkan 
Altay, Taşkent ziyareti kapsamında 
ilk olarak Medeniyet Okulu progra-
mına katıldı. 

AMACIMIZ HER ALANDA 
KALKINMA OLUŞTURMAK 

Programda çocuklarla sohbet 
eden Başkan Altay, Büyükşehir 
Belediyesi olarak sadece fiziki be-
lediyecilik yapmadıklarını, aynı 
zamanda çocukların ve gençlerin 
sosyal hayatına katkı sağlamak 
adına Medeniyet Okulu Projesi 
kapsamında birçok etkinlik düzen-
lediklerini aktardı. Altay, “Bilim 
Tırımızı da Bilim Merkezi’nin bir 
şubesi olarak ilçelerimize getiriyor 
ve çocuklarımıza bilimi sevdirmek 
adına gayret ediyoruz. Amacımız 
her alanda kalkınma oluşturmak. 
Yeni Büyükşehir Yasası ile birlik-
te son 5 yılda ilçelerimizde önemli 
değişiklikler oldu. İnşallah bundan 
sonra da ilçelerimizi geliştirmek 
adına ilçe belediyelerimizle birlik-
te çalışmaya gayret edeceğiz. Bu 
konuda en büyük destekçimiz de 
teşkilatlarımız. Bu vesileyle de hem 
il hem de ilçe teşkilatlarımıza te-
şekkür ediyorum” dedi. Medeniyet 
Okulu programının ardından Taş-
kent esnafını ziyaret eden Başkan 
Altay, ilçe halkıyla da bir araya ge-
lerek istişarelerde bulundu. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN HADİM VE 
TAŞKENT’E 100 MİLYON

LİRALIK YATIRIM 
Taşkent’in ardından Hadim’e 

geçen Başkan Altay, burada da es-
nafları ziyaret ederek vatandaşlarla 
bir araya geldi. Hadim Merkez Or-
taokulu’nda yürütülen Medeniyet 
Okulu Programı’na katılarak öğren-
cilerle bir araya gelen Başkan Altay, 
Konya’nın manevi şahsiyetlerinden 
Hadimi Hazretlerinin türbesini de 
ziyaret ederek dua etti. Son 5 yıl-
da Taşkent ve Hadim’de önemli 
yatırımların hayata geçirildiğini 
belirten Başkan Altay, “İki ilçemize 
toplamda 100 milyon liralık bir har-

cama yapıldı. Özellikle bu bölgede 
kiraz üretimi ekonomiye çok fazla 
katkı yapıyor. Yayla yollarının ya-
pılması da bu yatırım tutarı içinde 
önemli bir meblağ. 

Yerköprü Şelalesi bölgesinde 
yaptığımız projenin ilk etabı ta-
mamlandı. İkinci etabı için kamu-
laştırma çalışmaları yürütülüyor. 
Böylece Yerköprü Şelalesi sadece 
Konya’nın değil, tüm Türkiye’nin 
en önemli turizm merkezlerinden 
birisi olacak. İlçelerimizde şehir ko-

nakları, mahalle parkları ve yollar-
la birlikte topyekûn bir kalkınmayı 
arzu ediyoruz. Ayrıca Medeniyet 
Okulu Projemiz kapsamında da 
okullarımızı ziyaret ettik. Sadece 
fiziki belediyecilikte değil, sosyal 
belediyecilik anlamında da önem-
li projeler yürütüyoruz. Burada 
önemli olan şey ilçe belediyeleriyle 
ahenk içerisinde çalışmak. Hadim 
ve Taşkent belediyelerimiz bu ko-
nuda başarılı ilçelerimizden” diye 
konuştu. Hadim Belediye Başka-

nı Ahmet Hadimioğlu ile Taşkent 
Belediye Başkanı Osman Arı da 
ziyaretleri ve ilçelere yaptıkları kat-
kılar dolayısıyla Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a teşekkür etti. Programlara 
AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu 
Üyeleri Abdurrahman Tüzün, Meh-
met Ümütlü ile AK Parti Hadim İlçe 
Başkanı Saffet Duran ve AK Parti 
Taşkent İlçe Başkanı Mehmet De-
mirgül de katıldı.
n HABER MERKEZİ
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Selçuklu’da hizmetler istişare ediliyor
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, Buhara Mahal-
lesi sakinleriyle bir araya gelerek 
yatırımlar ve projelerle ilgili görüş 
alış verişinde bulundu. 

İlçeye yapılan hizmetleri ma-
halle muhtarlarıyla ve mahalle sa-
kinleriyle istişare ederek çalışmala-
rı yerinde değerlendiren Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, Buhara Mahallesi sakinleriy-
le bir araya gelerek yatırımlar ve 
projelerle ilgili görüş alış verişinde 
bulundu.  Buhara Mahalle Muhtar-
lık binası yanında kurulan çadırda 
mahalle sakinlerinin önerilerini 
ve taleplerini ayrı ayrı dinleyen ve 
not alan Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı’ya Ak Parti 
Selçuklu İlçe Başkan Vekili Adnan 
Bahçeci, Buhara Mahalle Muhtarı 
Fahri Tuna, Belediye Başkan Yar-
dımcıları ve Daire Müdürleri eşlik 
etti. 

Tüm hizmet planlarını verimli-
lik, tasarruf ve de yerli ve milli kay-
naklarla gerçekleştirdiklerini ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, şu anda Selçuk-
lunun her bölgesinde devam eden 

altyapıdan sosyal, kültürel, spor 
ve eğitim projelerine kadar önem-
li yatırımların mahalle sakinleriyle 
ve mahalle muhtarlarıyla yapılan 
istişareler neticesinde kazandırıldı-
ğını söyledi. İlçede hemşehrilerin 
fikirlerinin yapılan çalışmalara yön 
verme açısından önemli olduğunu 
vurgulayan Başkan Pekyatırmacı, 
yatırımlara başlamak kadar zama-
nında tamamlanması için de tüm 
ekiplerin koordineli olarak çalıştı-
ğını, her yapılan çalışmada bir an 
önce hemşehrilerin istifadesine 

sunmanın gayreti içinde olduklarını 
belirtti. 

Sosyal aktivitelerin merkezi 
olan emekliler ve hanımlar lokalle-
rinin bir benzerinin Buhara Mahal-
lesine yapılmakta olduğunu ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, farklı mima-
ri tarzıyla hem erkeklere hem ba-
yanlara hizmet verecek tesis de 
yüzme havuzu, spor salonları, fit-
ness salonları ve çok fonksiyonlu 
kullanım alanlarıyla sosyal hayata 
canlılık katacağını kaydetti.  İstişare 

toplantısına katılımlarından dolayı 
mahalle sakinlerine teşekkür eden 
Başkan Pekyatırmacı, diğer mahal-
lelerde de istişare toplantılarının 
geniş katılımla devam edeceğini 
belirtti.  Buhara Mahalle Muhtarı 
Fahri Tuna’da yapılan hizmetlerin 
Buhara Mahallesi açısından değerli 
olduğunu, talep edilen hizmetlerin 
kısa sürede yerine getirildiğini dile 
getirerek tüm mahalle sakinleri 
adına Başkan Pekyatırmacı’ya te-
şekkür etti.
n HABER MERKEZİ

  Meram Belediyesi, fiziki beledi-
yecilik başarılarının ve açtığı sosyal ve 
kültür merkezlerinin yan ısıra sosyal 
belediyecilik hizmetleriyle de göz dol-
duruyor. 7’den 70’e her kesime hitap 
eden projeler tüm Türkiye’ye örnek 
oluyor. İşte Meram’da yaşamı ayrıca-
lıklı kılan projelerden bazıları; 

“MERAM AİLEYİ KORUMAK İÇİN 
HAREKETE GEÇTİ” 

Meram Belediyesi özellikle son 
dönemde ciddi saldırılar altında sarsıl-
maya çalışılan ‘Aile’ kurumunu koru-
mak amacıyla tarihi bir projenin altına 
imza attı. ‘Ailem Meram’ projesi ile 
evlilik öncesi evlilik sonrası ve mutlu 
bireyler için psikolojik destek gerekti-
ren diğer konularda başta Meramlılar 
olmak üzere tüm Konya’ya ciddi an-
lamda destek verilecek. İnsan ve ai-
leye yapılacak yatırımın, diğer bütün 
fiziki yatırımlara ‘Ruh kazandırmak’ 
anlamını taşıyacağını söyleyen Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, “Aileyi 
korumak ve yüceltmek adına başlattı-
ğımız bu proje, bir anne ve bir kadın 
belediye başkanı olarak benim için 
milyonlarca liralık yatırımlar kadar de-
ğerli” diye konuştu. Proje kapsamın-
da, Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
bünyesinde görevlendirilen danışman 
ve uzman personel tarafından vatan-
daşlara, evlilik öncesi ve sonrası Aile 
Danışmanlığı, dezavantajlı gruplara 
yönelik faaliyetler, Kariyer Danışman-
lığı, bireysel ve psikolojik danışmanlık 
gibi konularda hizmet sunulacak.  

MERAM BELEDİYESİ HER ZAMAN 
İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA 
Hayata geçirdiği projelerle sosyal 

belediyecilikte örnek olan Meram Be-
lediyesi, ihtiyaç sahiplerinin de yüzü-
nü güldürüyor. Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğünde sadece 2017 yılında; 
100 Bin 512 vatandaşa yardım ve hiz-
met verildi. Bu rakamın 2018 yılı için 
artması bekleniyor. Öte yandan hasta 

yakınlarına hizmet veren Tenzile Ana 
Hasta Konukevi’nde ise geçtiğimiz yıl 
14 bin 855 kişi misafir edildi. Harman-
cık Mahallesi’nde hizmete açtıkları 
Sosyal Yardım Merkezi’nin faaliyetleri 
hakkında bilgi veren Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, “Merkezimiz-
de gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaç 
maddelerini kapsayan ürünler yer alı-
yor. 2017 yılı içerisinde Sosyal Yardım 
Merkezimizde bulunan Sosyal Yardım 
Marketimizden bölgemizdeki bin 838 
aileye (6605 Kişi)  5862 kez ücretsiz 
alışveriş usulü yardım ile birlikte bağış 
gelen gıda maddeleri verildi. Rama-
zan ayı içerisinde ihtiyacı olan vatan-
daşlarımıza 1135 adet özel ramazan 
paketi hediye edildi. Kullanılmamış 
veya az kullanılmış giysiler hayırsever 
vatandaşlardan alınıp, Sosyal Yardım 
Merkezinden yardım verilen veya giy-
si ihtiyacı için belediyemize başvuran 
vatandaşlara verildi” diye konuştu. 
Ayrıca Sosyal Yardım Merkezinden 
yararlanan vatandaşların okula giden 
çocukları için her yıl ‘Kırtasiye Yardı-
mı’ da gerçekleştiriliyor. Meram Be-
lediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür-
lüğü bünyesinde ayrıca ihtiyaç sahibi 
öğrencilere kırtasiye yardımı, taziye 
çadırı kurulması, engellilere tekerlek-
li sandalye hediye edilmesi gibi farklı 
hizmetler de veriliyor.
HASTA KONUKEVİ OTEL KONFORUNDA 

HİZMET VERİYOR
Sosyal Belediyecilik anlamında 

Meram Belediyesinin bir diğer hiz-
meti de Hasta Konuk Evi. Tenzile Ana 
Hasta Konukevi’nde şehir dışından 
gelen hasta yakınlarını misafir ettik-
lerini kaydeden Başkan Toru, “Nec-
meddin Erbakan Üniversitesi Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesi yanındaki 
Konukevimiz, 42 odası ile 84 kişiye 
hizmet veriyor. Açıldığı günden beri 
ise toplam yüz bin kişiyi misafir ettik” 
dedi.

‘MERAM’DA VEREN EL İLE ALAN EL 
ARASINDA KÖPRÜ KURULDU’ 
Ayrıca, “Veren El ile Alan El Ara-

sındaki Köprü’’ projesi kapsamında 
148 aileye eşya yardımı yapıldığını 
bildiren Toru, “Hayırseverlerden ba-
ğış olarak gelen eşyalar talep olarak 
istenen eşyaları, miktarı veya türü ba-
kımından karşılamaması durumunda; 
belediyemiz tarafından ihtiyaç olan 
eşya, yeni ve 2.el olarak alınıp vatan-
daşlarımıza veriliyor” şeklinde konuş-
tu.
ENGELLİ MERKEZİ, ENGELLİLERİN VE 

AİLELERİNİN YANINDA 
Engelli Merkezinde engelli ve 

engelli yakınına ücretsiz psikolojik 
destek hizmeti verildiğini hatırlatan 
Başkan Toru, “Merkezimizde hedef 
belirleme ve yapabileceği, sevdiği bir 
mesleğe yönelterek sosyal terapi bağ-
lamında hayata tutunma ve topluma 
kazandırılması çalışmaları yapılmak-
tadır. Engelliler Merkezine başvuran 
kişilere bireysel ya da ailecek ücret-
siz psikolojik destek hizmeti veriliyor. 

Mesleki rehberlik kapsamında yönelt-
me ve yönlendirme hizmeti veriliyor. 
Gerekli durumlarda hastaneye ya da 
sağlık kuruluşlarından birine gitmek 
isteyip de gidemedikleri zaman ev-
lerinden alınıp kontrolleri yapıldıktan 
sonra tekrar evlerine bırakılıyor” ifa-
delerini kullandı.

CAMİLER TEMİZLENİYOR 
Vatandaşların ibadetlerini daha 

temiz bir ortamda yapabilmeleri için 
ilçede bulunan diyanete bağlı tüm 
camilerin genel temizliği; halı yıkama, 
duvar temizliği, camların silinmesi ve 
avizelerin temizliği de Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. 
Bu kapsamda sadece 2017 yılında 
450 adet cami temizlendi. 2018 yılı 
sonunda bu rakamın çok daha üstüne 
çıkılması bekleniyor. 

“SAĞLIK TARAMALARI İLE 
VATANDAŞIN YANINDAYIZ!”

Meram Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü Ekipleri Me-
ram’ın birçok mahallesinde sağlık 
taraması gerçekleştirdi. Son olarak 

Çomaklı, Sadıklar, Kavak ve Kaşınha-
nı mahallelerinde yaşayan kadın ve 
çocuklarla birlikte tarım işçileri de ay-
rıntılı olarak sağlık kontrolünden geçi-
rildi. Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, taramaların yanında sağlık nok-
tasında temel eğitimlerinde verildiği 
çalışmalar hakkında “Belediye olarak 
insanlarımızın her türlü ihtiyacında 
yanında olma gayreti içerisindeyiz” 
diye konuştu.

DOKTORLAR VE UZMANLAR ÇOK 
YÖNLÜ TARAMA GERÇEKLEŞTİRDİ  

Meram Belediyesinin mobil ara-
cının yanı sıra Meram İlçe Sağlık Mü-
dürlüğü aracının da katıldığı çalışma-
da vatandaşa diş sağlığı kontrolleri, 
şeker ve tansiyon ölçümleri, anne ve 
çocuk sağlığı ve gebelik eğitimleri ile 
psikolojik danışmanlık hizmetleri veri-
liyor.  Sağlık kontrolünden geçmeyen 
hiç kimsenin kalmamasının hedeflen-
diği bu programa, Halk Sağlığı Uzma-
nı eşliğinde Meram İlçe Sağlık Müdür-
lüğü doktorları ve Meram Belediyesi 
bünyesindeki psikolojik danışmanlar 
da katılıyor. İç düzenlemesi tama-
men Meram Belediyesi’ne ait Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü atölyesinde 
dizayn edilen mobil araca Meram İlçe 
Sağlık Müdürlüğü aracının da eşlik 
ettiği kontrollerde her vatandaşla bire 
bir görüşmeler gerçekleştiriliyor. Öte 
yandan Meram Belediyesi Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 
merkeze uzak mahallelerdeki hanım-
ların kanser taraması için KETEM’e 
gitmelerine aracılık ediliyor. Ayrıca 
mobil araçla mahallelere gidilerek 
kadın ve çocuklara psikolojik destek 
hizmeti götürülüyor. Kanserde erken 
teşhisin hayat kurtardığına dikkat çe-
ken Başkan Toru, Meramlı kadınları 
bu noktada bilinçlendirmek amacıyla 
bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyle-
di. 

İKİNCİ TAZİYE ARACI DA HİZMETE 

GİRDİ 
Meram Belediyesi, sosyal bele-

diyecilikte uygulamaya koyduğu ör-
nek projelerle beşikten mezara kadar 
her an Meramlıların yanında olmaya 
devam ediyor. Bu kapsamda, beledi-
yenin kendi atölyelerinde özel olarak 
dizayn edilen ikinci taziye otobüsü de 
Meramlıların hizmetinde. İlkinin Me-
ram’da büyük bir açığı kapatmasının 
ardından bu yöndeki tüm talepleri 
karşılayabilmek amacıyla belediye 
ikinci taziye aracını da hizmete soktu. 

BİNLERCE AİLEYE ‘İYİ Kİ DOĞDUN 
BEBEK’ ZİYARETİ 

Meram Belediyesi, sosyal beledi-
yecilikte uygulamaya koyduğu örnek 
projelerle beşikten mezara kadar va-
tandaşa hizmet ediyor. Belediye “İyi 
ki Doğdun Bebek” projesiyle ailelerin 
mutluluklarına ortak olurken örnek 
taziye hizmetleriyle de acılarını pay-
laşıyor. Meram Belediyesí nin İ́yi ki 
Doğdun Bebek  ́ projesi kapsamında 
ilçede yeni doğan bebeklerin aileleri 
ziyaret edilerek bebekler sağlık kont-
rolünden geçiriliyor. Proje kapsamın-
da sağlık ekipleri binlerce aileyi ziyaret 
etti. Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, sosyal belediyecilik kapsamında 
yer alan ‘İyi ki Doğdun Bebek’ proje-
siyle ilçe sınırları içerisinde yeni doğan 
bebeklerin aileleri ziyaret edilerek 
hem tebrik edildiğini hem de bebek-
lerin sağlık kontrollerinin yapıldığını 
söyledi. 

Başkan Toru, “Bu ziyaretleri ger-
çekleştiren Sağlık İşleri Müdürlüğü 
ekiplerimiz, İl Sağlık Müdürlüğü’nden 
alınan bilgiler doğrultusunda, bebeğin 
sağlık durumunu kontrol ediyorlar. 
Aile tebrik edilirken çeşitli hediyeler 
de veriliyor. Ayrıca bebek sağlığı ve 
anne sütünün önemi konusunda da 
annelere eğitici yayınlar veriliyor” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi, fiziki belediyecilik başarılarının ve açtığı sosyal ve kültür merkezlerinin yan ısıra sosyal belediyecilik hizmetleriyle de göz dolduruyor. Birbirinden değerli 
ve her kesime hitap eden projelerle Doğumdan Ölüme her an vatandaşların yanında olan Meram Belediyesi Sosyal Belediyecilik hizmetleriyle tüm Türkiye’ye örnek oluyor

Meram, sosyal belediyecilikte örnek

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Buhara Mahallesi sakinleriyle bir araya
gelerek yatırımlar ve projelerle ilgili görüş alış verişinde bulundu.

“Veren El ile Alan El Arasındaki Köprü’’ projesi ile ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı.  Hasta Konukevi 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor.

Fatma Toru

Sağlık taramaları ile vatandaşın yanında yer alıyor. Binlerce aileye ‘İyi ki Doğdun Bebek’ ziyaretleri yapılıyor. Meram Belediyesi’nin ikinci taziye aracı hizmete girdi.
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Selva Gıda, Sial Paris Fuarı’nda Cüz etkinlik kitapları ile öğreniyorlar
İttifak Holding bünyesinde 

gıda sektöründe faaliyet göste-
ren, 16 kategoride 180’in üzerin-
de ürüne ulaşan ve ‘Gerçek Gıda’ 
yaklaşımını benimseyen Selva 
Gıda, uluslararası platformlarda 
onaylanmış Üstün Lezzet ödüllü 
ürünleriyle, 21 – 25 Ekim 2018 
tarihleri arasında Paris’te düzenle-
nen dünyanın en önemli fuar orga-
nizasyonlarından biri olarak kabul 
gören Sial Paris Fuarı’nda yerini 
alıyor. Selva Gıda, 109 ülkeden 7 
binin üzerinde firmanın katıldığı 
fuarda; ruşeymli, tam buğday, yu-
laflı ve sebzeli makarnadan oluşan 
‘Akıllı Makarna’ ürün grubu ve 
fonksiyonel ürünlerini ziyaretçi-
lerin beğenisine sunuyor. Sağlıklı 
nesillerin yetiştirilmesi için insan 
sağlığı ile özdeşleşen, lezzetli ve 
doğaya zarar vermeyen “Gerçek 
Gıda”lar ürettiklerini belirten Sel-
va Gıda Genel Müdürü Özkan 

Koyuncu, Selva Gıda’nın lezzet ve 
kalitesinin özünde öncelikli olarak 
yüksek kalitede hammadde kul-
lanımı yattığını belirterek; “Üre-
timimiz esnasında herhangi bir 
koruyucu katkı maddesi kullan-
mıyoruz ve ürünümüzü tüm aşa-
malarda titizlikle takip ediyoruz. 
Selva Gıda olarak amacımız insan-
ları ‘Gerçek Gıda’ ile buluşturmak. 
Bu anlayışla, ürün gamımıza yeni 

ve fonksiyonel ürünler eklemeye 
devam ediyoruz. Bu ürünlerimiz 
yurtdışında da büyük ilgi görüyor. 
Uluslararası Tat ve Kalite Ensti-
tüsü (İTQİ) tarafından 6 yıldır üst 
üste ‘Üstün Lezzet Ödülü’ne layık 
görülen bir marka olarak; yeni 
bağlantılarımızla iş hacmini geniş-
letme noktasında emin adımlarla 
yürümeye devam ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Okul öncesi dönemde çocu-
ğun dini ve ahlaki gelişimini des-
tekleyen becerileri kazanmalarını 
temel alan Özel Gençlik Anaokulu, 
uyguladığı Kur’an-ı Kerim prog-
ramıyla dikkat çekiyor. Anaoku-
lunda bu bağlamda uygulanan 
Kur’an-ı Kerim Okuma Öğretim 
Programı, program geliştirme sü-
recinin tüm aşamaları izlenerek 
hazırlandı.  Farlı seviyelerdeki öğ-
renciler göz önünde bulundurula-
rak hazırlanan programda “kur” 
sistemi uygulanarak öğrenciler 
seviyelerine uygun eğitimler alı-
yorlar.  Bu sistemde Kuran okuma 
becerilerine yönelik olarak kolay-
dan zora, basitten karmaşığa ve 
oyunla öğretim gerçekleştiriliyor.  
Gençlik Eğitim Kurumları tarafın-
dan 4-8 yaş grubu çocuklara yö-
nelik hazırlanan ve Talim Terbiye 
Kurulunca 16.11.2016 tarihinde 
kabul edilmiş olan Kuran Okuma 

Öğretim Programını tamamlayıcı 
ve pekiştirici bir özellik niteliğin-
de “Elif ile Yusuf Kuran-ı Öğre-
niyor” isimli 4-11 yaş çocukların 
kullanımına uygun etkinlik kitabı 
hazırladı. Kitap oyun, tekerleme, 
boyama, vb. çalışmalarla destek-
lendi. Kitabın amaçlarını açıklayan 
anaokulu müdürü Aliye Duman, 
çocukların eğitim süresince olum-
lu duyuşsal özellikler kazanma-

ları ve oyun içerisinde yaşayarak 
öğrenmesi olduğunu bu nedenle 
4-11 yaş çocuklarının özellikleri 
dikkate alınarak oyunla öğretim 
yöntemi benimsendiğini vurgula-
dı. Duman,  etkinlik kitabının, ço-
cuğun oyun içerisinde eğlenerek 
öğrenmesi, dikkatini vererek aktif 
olmasını sağlayacağını ve öğren-
meyi daha verimli hale getireceği-
ni söyledi.  n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi yeni dönem toplantısı gerçekleştirildi. Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli, “Ülkemizde demokrasinin gelişmesinde gençlere büyük görevler düşüyor” dedi

Karatay’ın gençleri 
geleceğe imza atıyor

Gençlerin kişisel, toplumsal, 
kültürel, sanatsal, sportif ve iletişim 
konularında gelişimlerine katkıda 
bulunmak üzere yola çıkan Karatay 
Belediyesi Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi Başkanı Mehmet Aydemir’in 
öncülüğünde gerçekleştirilen top-
lantıda 2018 yılı faaliyetleri değer-
lendirildi. 

 2019 YILININ YOL HARİTASI 
BELİRLENDİ

2019 yılında gerçekleştirilmesi 
hedeflenen projeler ile ilgili de isti-
şarelerde bulunulduğu toplantıda 
gençlerin gelişimlerine katkıda bu-
lunmak program ve faaliyetlere ka-
tılımlarını sağlamak için yapılması 
gerekenler belirlendi. Karatay Bele-
diyesi Kent Konseyi Gençlik Mecli-
si’nin gönüllülerle birlikte çalışmalar 
yaptığını belirten Gençlik Meclisi 
Başkanı Mehmet Aydemir; Gençle-
rin toplumsal hayata etkin katılımını 
sağlayacak en önemli kurumların 
başında Gençlik Meclislerinin geldi-
ğini kaydetti. 

 KARATAY GENÇLİK MECLİSİ 
ÖĞRENCİLERİ MESLEĞE HAZIRLIYOR

Gençlere yönelik faaliyetleri-
ni hız kesmeden sürdüklerini dile 
getiren Başkan Mehmet Aydemir; 
“Dünya gençliğinden geri kalma-
mamız gerekiyor. Dünyanın her 
yerinde kişisel bilgi ve becerilerimiz 
ile aranan bireyler olmalıyız. Bu ül-
kenin geleceği bizleriz. Geleceğe 
yönelik çok önemli projeler yürü-
tüyoruz. Sportif aktiviteler, gençlik 
merkezlerinde düzenlenen gelişim 
kurslarının yanı sıra, üniversite öğ-
rencilerine yönelik teknik geziler 
düzenleyerek öğrencilere teorik bil-
ginin yanında pratik bilgiye sahip ol-
ması adına çalışmalar yürütüyoruz” 
dedi. 

 “TÜM GENÇLER ÜNİVERSİTELİ 
OLSUN İSTİYORUZ”

Karatay Halk Eğitim Merkezi 
ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar-
la birlikte Üniversite hayali kuran 
gençlere hem eğitim hem de sosyal 

etkinlikler alanında katkı sunmaya 
devam ettiklerini söyleyen Aydemir; 
üniversite sınavlarına hazırlık ders-
lerinin yanı sıra rehberlik desteği de 
etkili oldu diyerek; Celaleddin Kara-
tay Gençlik Merkezi’nde üniversite-
ye hazırlık aşamasında kurs prog-
ramlarının yanı sıra birçok sanatsal 
ve sosyal etkinliklerle gençlerin mo-
tivasyonlarının artmasını sağladık-
larını aktardı. Mehmet Aydemir bu 
doğrultuda teknik ve kültürel geziler 

düzenleyerek gençlerin birbirleriyle 
kaynaşma fırsatı bulduklarını dile 
getirdi. 

 KARATAY GENÇLİK MECLİSİ 
ÜNİVERSİTELERDE

Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi olarak gençlerin her 
zaman yanlarında olduklarını ifade 
eden Mehmet Aydemir; genç fikirle-
rin dile getirilmesi için KTO Karatay 
Üniversitesi ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’ne kurdukları stantlar 

ile Karatay Gençlik Meclisi ailesinin 
yeni üyelerine kucak açtıklarını söy-
leyerek genç arkadaşlarımızla birlik-
te istişarelerimize devam edeceğiz” 
dedi. Başkan Mehmet Aydemir; Ça-
lışmalarında desteklerini esirgeme-
yen Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli’ye ayrıca teşekkür etti. 

 GENÇLER KARATAY’A DEĞER 
KATIYOR

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli ise; yeni dönemin 
dayanışma içinde ve verimli çalış-
malarla geçmesi temennisinde bu-
lundu. Çalışmalarından dolayı Kent 
Konseyi Gençlik Meclisi’ni tebrik 
eden Başkan Hançerli Karatay Kent 
Konseyi’nin hizmet trendini her ge-
çen gün yukarıya çıkardığını dile ge-
tirdi. Başkan Mehmet Hançerli bü-
yük fedakarlık yapan Karatay Kent 
Konseyi Gençlik Meclisi’nin önemli 
çalışmalara imza attığına değindi. 
Başkan Hançerli; “Ülkemizde de-
mokrasinin gelişmesinde gençlere 
büyük görevler düşüyor. Gençlik 
Meclisi gibi bir organizasyonda yer 
aldıkları için gençlerimizi tebrik edi-
yor, yeni dönemin gençlere hayırlı 
olmasını diliyorum” şeklinde konuş-
tu.    
n HABER MERKEZİ 

‘İslamiyet’e sımsıkı bağlanmamız gerekiyor’
İlmi ve Fikri Araştırmalar Mer-

kezi(İFAM) ve İlim Yayma Cemiyeti 
Konya Şubesi ortaklaşa düzenledik-
leri konferansta Dr. İhsan Şenocak’ı 
ağırladılar. İlmi ve Fikri Araştırmalar 
Merkezi(İFAM) ve İlim Yayma Ce-
miyeti Konya Şubesi ortaklaşa dü-
zenledikleri konferansta Dr. İhsan 
Şenocak’ı ağırladılar. Mevlana Kül-
tür Merkezi Sema Salonunda ger-
çekleşen konferans yoğun ilgi gördü. 
Programda konuşan İhsan Şenocak, 
ırkçılığı bir kenarı bırakıp İslam’ın 
ortak payda olarak alınması gerek-
tiğine vurgu yaptı. Konferansın açı-
lış konuşmasını yapan İFAM Şube 
Başkanı Hasan Basri Balcı ise özel-
likle bu dönemde İslamiyet’e sımsıkı 
bağlanmamız gerektiğini kaydetti. 
n HABER MERKEZİ  

Türkiye gündemlerin 
ülkesi. 

Her gün yeni geliş-
melerin yaşandığı ülke-
mizde, her gün yeni tartış-
malar ortaya çıkıyor.

Kimse yetişemiyor 
bu yeni tartışmalara. 

Rahip Brunson var-
dı bir zamanlar, ABD’ye 
her gün onlarca mesaj 
gönderiyor “Onu bizden 
alamazsınız” diyorduk. 

Dolar tavan yaptı, “Rahip Brunson” 
veya diğer adıyla “Ajan Brunson”u ver-
medik diye, “ABD ekonomik saldırı yapı-
yor” dedik, ABD’yi lanetledik.

Enflasyon tavan yaptı, yine ABD ve 
dış güçler saldırı yapıyor dedik, “Enflas-
yonla Topyekun Mücadele” programı 
başlattık. 

Suudi bir gazeteci Suudi Arabistan’ın 
Türkiye’deki başkonsolosluğuna girdi, bir 
daha çıkmadı dedik, “Bu adam nereye 
gitti?” diye konuşmaya başladık. 

Son birkaç haftada tartıştığımız bu 
konuların her biri, elbette bir önceki unut-
turmuş durumda. Daha çok yakın zama-
na kadar Rahip Brunson için ABD›ye kafa 
tutarken, Brunson’un serbest bırakılma-
sıyla her şey biranda cevapsız kalırken, 
daha bu olayın nedenselliğini çözemeden 
yeni bir olayda bulduk kendimizi. 

Türkiye’de her gündem, toplumsal 
bir karşı koyuşa önceden alınan bir tedbir 
misali...

Son günlerin tartışma konusu ise 
‘Andımız’. 

İki yönlü bakılması gereken bir konu.
Birincisi; 
Niye bu kadar önemli oldu sizce 

konu? 
Toplumun tartışabileceği önemli bir 

konu. Dahası önemli bir fırsat... Gündem-
de dolar, ajan Brunson, enflasyon gibi 
halkın unutması gereken temel birçok 
konu dururken, ‘Andımız’ çıkıverdi. 

Türkiye’de gündemi istediği gibi 
oluşturabilen, istediği yere sürükleyebilen 
bir iktidar var. Bunu da elbette güzel de-
ğerlendirdi. Tartışılacak onca temel konu 
varken, konu biranda ‘Andımız’a doğru 
evrildi. İşte herkesin gündem maddesi 
‹Andımız› oldu. Danıştay 8. Dairesi›nin il-
köğretim okullarında uygulanan “Öğren-
ci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü 

iptal etmesi, kimine göre 
doğru bulundu, kimine 
göre yanlış. 

Andımızın neresi 
yanlış? sorusuna ise 
hala mantıklı bir cevap 
verebilen bulunamadı... 
Verilebileceğini de san-
mıyorum. Maksat gün-
dem değişsin...

İkincisi; 
Son yıllarda ‘Değerler 

eğitimi’ diye bir kavram oluşturuldu Tür-
kiye’de. Bu konu Konya’da da çeşitli pro-
jelerce uygulanıyor. Peki nedir değerler 
eğitimi? Geleneklerimiz, göreneklerimiz, 
inançlarımız dahası bizi biz yapan her tür-
lü değerlerimiz bu kapsama giriyor. Peki 
biz yıllarca okullarda okutulan andımızda 
ne diyorduk? “Türküm, doğruyum, ça-
lışkanım, ilkem; küçüklerimi korumak, 
büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi 
özümden çok sevmektir...” diye sürüp 
gidiyor. Peki bu cümlelerin hangisi andı-
mıza karşı çıkanları rahatsız ediyor? Türk 
olmak, doğru olmak, çalışkan olmak, 
küçüklerine sevgili, büyüklerine say-
gılı olmak bizim değerlerimiz değil 
midir? Siz hem her fırsatta geleceğimize 
değerleri öğretmeliyiz diyeceksiniz, hem 
de elimizde bulunan değerlere karşı gele-
ceksiniz. Bu nasıl bir çelişkidir? 

“Siz doğru değil misiniz?”  de doğ-
ruyum denmesini istemezsiniz? 

Efendiler; Başkalarına benzemeyi, 
başkalarından medet ummayı bırakın! 
Kendi değerlerimizi hatırlayın. Türk gibi 
davranın, Türk olmaktan  gocunmayın. 
Türklükten bu kadar korkmayın! Müslü-
man olmak için Türk olmak gerekmiyor 
ama Türk olmak da Müslüman olmak 
için engel değil. Bu nedenle; “Türküm, 
doğruyum, çalışkanım. İlkem, küçük-
lerimi korumak, büyüklerimi saymak, 
yurdumu, milletimi, özümden çok 
sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileri git-
mektir. Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, 
gösterdiğin hedefe durmadan yürüye-
ceğime ant içerim. Varlığım Türk varlı-
ğına armağan olsun. Ne mutlu Türküm 
diyene!” dizeleri, bizim değerlerimize 
uygundur. İstemeyen okumasın ama 
sussun da... Sevgi, saygı ve dua ile...

SİZ DOĞRU DEĞİL MİSİNİZ? 

Bozkır Belediye Başkanı İb-
rahim Gün, Bozkır Ziraat Odası 
Başkanı Ali Köse’yi makamında 
ziyaret etti.  Bozkır Ziraat Odası 
Başkanı Ali Köse’yi makamında zi-
yaret eden Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün, Ziraat Odası hizmet 
binasının yeni yerinde faaliyet 
göstermeye başlamasından dolayı 
hayırlı olsun dileklerini iletti, hem 
de Bozkır’da tarım anlamında ya-
pılan çalışmaları istişare etti. Yeni 
hizmet binasının daha işlevsel ol-
duğunu söyleyerek hayırlı osun 
dileklerini ileten Başkan Gün, yeni 
hizmet binasının Bozkır’da yapılan 
çalışmaları olumlu yönde arttıra-
cağını, daha verimli çalışmalara 
olanak sağlayacağını belirterek 
binanın hizmete girmesinde eme-
ği geçen başta Bozkır Ziraat Oda-
sı Başkanı Ali Köse olmak üzere 
herkese teşekkür etti.  Bozkır’ın 
tarımsal üretiminin de değerlendi-
rildiği ziyarette yapılan çalışmalar 
hakkında Başkan Gün’e bilgiler 
veren Başkan Köse, fidan desteği, 
canlı hayvan desteği, çiftçi eği-
timleri gibi birçok alanda hizmet 

verdiklerini, en önemli hizmetleri-
nin ise toprak analizlerinin yapılıp 
toprak analizlerine göre çiftçilerin 
hangi ürünlerden daha fazla verim 
alacağının belirlenmesi olduğunu 
vurguladı.  Bozkır’ın tarımsal an-
lamda üretiminin istedikleri sevi-
yede olmadığını ancak Büyükşehir 
Belediyesi, İlçe Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü, Ziraat Odası gibi 
kurumlar tarafından çiftçilerimize 
verilen desteklerle, teşviklerle, 
eğitimlerle bu seviyenin her geçen 
gün daha da iyiye gittiğini söyleyen 
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, Bozkır’ın tarımsal üretiminin 
büyük önem arz ettiğini ve Boz-
kır’ın tarımsal üretimle kalkınaca-
ğını belirtti. Bu sebeple de Bozkır 
Belediyesi olarak bu alanda Boz-
kır’ın kalkınması ve gelişmesi için 
ellerinden ne geliyorsa yapmaya 
devam edeceklerini vurgulayarak, 
yeni hizmet binasının tekrardan 
hayırlı olmasını diledi. Daha sonra 
Belediye Başkanı İbrahim Gün, zi-
yaretin anısına Başkan Ali Köse’ye 
Bozkır Sancağı hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Bozkır’ın tarımsal 
üretimi değerlendirildi

Mehmet Hançerli

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK
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Maden kaynaklarının röntgeni çekiliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-

nı Fatih Dönmez, maden rezervle-
rinin yoğun olduğu bölgeleri tespit 
ederek nokta atışlarla maden ara-
ma ve sondaj çalışmaları yapılaca-
ğını belirterek, "Şu ana kadar proje 
(Havadan Jeofizik Araştırmaları 
Projesi) kapsamında ilk öngörü ha-
ritalarının oluşturulması amacıyla 
planladığımız 820 bin kilometre-
karelik alanın yaklaşık 570 bin ki-
lometrekarelik kısmını taradık. 100 
günlük eylem planında hedefimiz 
500 bin kilometrekarenin taran-
masıydı" dedi.

Dönmez, Ankara'da Genel Ha-
vacılık Terminali'nde düzenlenen 
"Havadan Jeofizik Araştırmala-
rı Projesi" tanıtımında konuştu. 
Türkiye'nin maden kaynaklarının 
adeta röntgeninin çekildiğini ifade 
eden Dönmez, geçen yıl aralıktan 

bugüne kadar Türkiye'nin yarıdan 
fazlasının ilk etap ölçümlerinin ta-
mamlandığını söyledi. Dönmez, 
şimdiye kadar bu kapsamda iki 
uçakla toplam bin 500 saatin üze-
rinde uçuş gerçekleştiğini kayde-
derek, bu uçuşların yüzeye yakın 
olacak şekilde nominal 200 metre 
yükseklikte gerçekleştiğini aktardı.

Maden rezervlerinin yoğun ol-
duğu bölgeleri tespit ederek nokta 
atışlarla maden arama ve sondaj 
çalışmaları yapılacağını belirten 
Dönmez, şunları kaydetti: "Şu ana 
kadar proje kapsamında ilk öngörü 
haritalarının oluşturulması amacıy-
la planladığımız 820 bin kilomet-
rekarelik alanın yaklaşık 570 bin 

kilometrekarelik kısmını taradık. 
100 günlük eylem planında hede-
fimiz 500 bin kilometre karenin ta-
ranmasıydı. Hamdolsun bugün bu 
rakamın da ötesine geçerek az önce 
bahsettiğim üzere 570 bin kilomet-
rekarelik kısmını taradık. İnşallah 
bu rakamı yıl sonuna kadar 700 
bin kilometrekareye çıkaracağız. 

Çevresel ve fiziki koşulların imkan-
sızlığı nedeniyle maden arama ve 
tespit çalışmalarının yapılamadığı 
bölgeler de dahil olmak üzere bü-
tün Türkiye'nin havadan jeofizik 
haritalarını oluşturarak potansiyel 
alanları tespit edeceğiz."

"KARADAN TOPLANMAK 
İSTENDİĞİNDE 250 YIL SÜRECEKTİ"

Dönmez, havadan jeofizik ve-
rilerin toplanmasını esas alan proje 
kapsamında iki uçağa gerekli olan 
cihaz, sensör ve tüm ek donanım-
ların entegrasyonunun yapılarak 
Türkiye'ye getirildiğini belirtti. Söz 
konusu projeyle havadan jeofizik 
araştırmalar sektörüne önemli bir 
yeniliğin de kazandırıldığını vur-
gulayan Dönmez, "Biliyorsunuz, 
bu araştırmaları Cessna Caravan 
modeli sabit kanatlı uçaklarla ya-
pıyoruz. Uçaklarımızın kuyruk kıs-
mına monte edilen Düşey Man-
yetik Gradient Sensörü, bu model 
uçaklar için dünyada ilk defa bizim 
projemiz için geliştirilip, üretildi. Bu 
sensörün projemize getirdiği avan-
tajla yüzeye yakın yer altı yapılarını 
daha kolay ve net bir şekilde tespit 
ediyoruz." diye konuştu.
n AA

Altın, tarihinin en sert
düşüşünü yaşadı!

Yabancıya konut
satışında büyük artış

Türkiye'nin domates
üretim merkezinden müjde

Ağustos ayında rekor kıran altın 
fiyatları son 10 günlük süreçte sü-
rekli düşüş eğiliminde oldu. Ağus-
tos ayında göre gram altın 52 lira, 
çeyrek altın ise 145 lira düştü.  Altın 
ve döviz fiyatlarının rekorlar kırdığı 
zamandan bu zamana kadar olan 
kısımdaki ekonomik durumu de-
ğerlendiren sektör temsilcileri, altın 
fiyatlarında büyük bir düşüş yaşan-
dığını ifade ederek, “İç ve dış siya-
setin yumuşamasıyla birlikte altın 
ve döviz fiyatlarında düşüş yaşandı. 
Geçtiğimiz Ağustos ayının ortala-
rında dolar, euro ve altın Cumhuri-
yet tarihinin rekorlarını kırarak tüm 
zamanların en yüksek rakamlarına 
çıkmıştı. Bu artışın sebepleri ve 

ABD ile girilen ekonomik savaştı. 
Ağustos ayında dolar 7,19 liraya 
altının gramı ise 272 liraya yüksel-
mişti. Bu sürecin ardından Merkez 
Bankası ile Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı tarafından bir dizi önlemler 
alındı. Bu önlemler ilk alındığında 
işe yaramaz gözükse de daha son-
ra alınan tedbirler ile sürekli hale 
gelen fiyatların yükselişi düşmeye 
başladı. ABD'li rahip Andrew Brun-
son'un serbest kalması ve iyimser 
havanın tekrar ekonominin üstüne 
çökmesiyle fiyatlar daha da aşağıya 
geldi. Bugün itibariyle baktığımızda 
şu anda temmuz ayından itibaren 
yaşanan en düşük fiyatları görüyo-
ruz” dedi.  n İHA

2018 yılı Ocak-Eylül dönemin-
de yabancılara 24 bin 385 adet ko-
nut satıldı. Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılı 
Ocak-Eylül döneminde yabancılara 
24 bin 385 adet konut satıldığı tes-
pit edildi. Söz konusu dönemde ya-
bancılara satılan konutlarda geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 58 
artış göstererek 24 bin 385 oldu. 
Bu dönemde en fazla konut alan 
yabancılar Iraklılar oldu.

2018 yılının ilk 9 aylık süresin-
ce Irak vatandaşları Türkiye'den 4 
bin 866 adet konut satın aldı. Irak'ı 
2 bin 197 adet konutla İran vatan-
daşları takip ederken üçüncü sıra-
da, Kuveyt vatandaşları yer aldı. 
Kuveytliler söz konusu dönemde 
bin 408 adet konut satın aldı. Bahsi 
geçen aralıkta Suudi Arabistanlılar 
bin 885 adet, Almanlar bin 127 
adet, Ruslar bin 443 adet, Afganlar 
bin 272 adet konut edindi.   n İHA

Antalya'da örtü altı üretimin 
önemli merkezleri arasında bulu-
nan Aksu ilçesinde çiftçiler, bin-
lerce dönüm alan üzerinde yetiş-
tirdikleri domateslerin hasadına 
başladı. İlçede her yıl yetiştirilen 
milyonlarca ton domates bir yan-
dan iç piyasada üreticinin daha 
ucuz domatese ulaşmasını sağlar-
ken diğer taraftan da özellikle Rus-

ya ihracatında ülke ekonomisine 
büyük katkı sağlıyor. İlçede üreti-
len domateslerin pazar piyasasına 
girmesiyle birlikte, tezgahlarda 
9-10 TL'den alıcı bulan domatesin 
fiyatının 2-3 TL'ye kadar düşmesi 
bekleniyor. Öte yandan çiftçiler 
2-3 TL'ye domates satmaları du-
rumunda bu kez zarar edeceklerini 
belirtti.  n İHA

Dün 5,6578 ile son 11 haftanın en düşük haftalık kapanışını gerçekleştiren dolar/TL, 
haftalık bazda bakıldığında yüzde 3,7, ay başından bu yana ise yüzde 6,5 değer kaybetti

Dolar 10 haftanın en
düşük seviyesini gördü

Türk lirası varlıklara ilginin 
artmasıyla dolar/TL 18 Ekim'de 
10 haftanın en düşük seviyesi 
olan 5,52'ye kadar geriledi. Son 
zamanlarda yurt içinde ve dı-
şında yaşanan gelişmeler Türk 
lirası varlıkların değer kazan-
masına neden oldu. Dolar/TL 13 
Ağustos'ta 7,2169 ile tarihinin en 
yüksek seviyesini görmesinin ar-
dından, ekonomi yönetimi, Tür-
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) ve Bankacılık Düzenle-
me ve Denetleme Kurumu'nun 
(BDDK) attığı adımlarla düşüşe 
geçti. 

TCMB'nin politika faizini 13 
Eylül'de 625 baz puan artırarak 
yüzde 24'e yükseltmesi, ardından 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi 
Programı (YEP) ve Enflasyonla 
Topyekun Mücadele Programı'nın 
piyasalar tarafından olumlu karşı-
lanması, son olarak da Amerikalı 
Rahip Andrew Brunson'ın serbest 
bırakılması Türk lirası varlıklara 
olan ilgiyi artırırken, dolar/TL'nin 
de 10 haftanın en düşük seviyesi 
olan 5,5194'e kadar gerilemesine 
neden oldu.

Türk lirasının son bir aylık 
performansına baktığımızda Bre-
zilya reali ile Türk lirasının geliş-
mekte olan ülke para birimlerin-
den pozitif ayrışırken, bu haftaki 
performansına baktığımızda Türk 
lirasındaki pozitif ayrışmanın de-
rinleştiği görüldü. TL  30 günlük 
performansına göre dolar karşı-
sında yüzde 11,65 değer kazandı.

Dün 5,6578 ile son 11 hafta-
nın en düşük haftalık kapanışını 
gerçekleştiren dolar/TL, haftalık 
bazda bakıldığında yüzde 3,7, ay 
başından bu yana ise yüzde 6,5 
değer kaybetti. Analistler, geçen 
hafta Rahip Brunson'ın serbest 
bırakılmasıyla ABD-Türkiye ara-
sında yaşanan gerilimin azaldı-
ğını, bu durumun da Türk lirası 
varlıkların fiyatlamalarına olumlu 
yansıdığını kaydetti.
DOLAR/TL'DEKİ GEVŞEMENİN EN 
ÖNEMLİ NEDENİ TCMB'NİN FAİZ 

ARTIRIMI
İntegral Yatırım Araştırma 

Direktörü Tuncay Turşucu,  do-
lar/TL'deki gevşemenin en önem-
li nedeninin TCMB'nin yaptığı 
625 baz puanlık faiz artırımı ol-
duğunu söyledi. Bu durumun 
dolar/TL'deki kırılganlığın önüne 
geçtiğini bildiren Turşucu, "Açık-
lanan YEP ve enflasyonla müca-
dele programının başlaması, yurt 
dışında büyük fonlarla görüşme-
lerin beklentilerin iyi yönetilme-
sini sağlamıştır. Bu gelişmeler 
majör olarak TL’nin güçlenmesini 
sağlayan temel nedenlerdir. Bir 
diğer yardımcı neden ise Brun-
son’un serbest bırakılması ile 
ABD-Türkiye arasındaki yüksek 
tansiyonun düşeceğine yönelik 
iyimserliklerdir." değerlendirme-
sinde bulundu.

Turşucu, dolar/TL'de  5,45 

seviyesinde 22 haftalık ortalama 
bulunduğunu ve şimdilik bu se-
viyenin altına gerilemesini bek-
lemediklerini belirterek, bu nok-
taya yakın yerlerden dolar/TL'de 
tepki yükselişlerinin olduğunu 
söyledi. Yukarı hareketlerde 5,70 
seviyesi önemli olduğuna dikka-
ti çeken Turşucu, "Dolar/TL'nin 
5,70 seviyesini geçmesi ve üze-
rinde kalması durumunda tepki 
yükselişi 6 seviyesine yakın nok-
talara kadar devam edebilir. 5,90 
bu aşamada direnç olabilir." ifa-
delerini kullandı.

Turşucu, dolar/TL'nin 6,15 
seviyesindeki 50 günlük ortala-
manın üzerine yükselmedikçe 
aşağı yönlü eğilimin devam et-

tiğini, 5,45'in altının ise yeni bir 
düşüş süreci  olacağını dile getir-
di.  GCM Menkul Araştırma Uz-
manı Enver Erkan da, Brunson 
krizinin piyasa dostu bir senaryo 
ile geride bırakılması ile beraber 
önemli bir olayın riskinin elimine 
edildiğini ve ABD ile ilişkilerin 
normalleşme aşamasına geçebi-
leceği iyimserliğinin dolar/TL'nin 
gerilemesine neden olduğunu 
kaydetti. 

Papaz Brunson’ın serbest bı-
rakılması ile birlikte TL'nin geli-
şen ülke para birimleri arasında 
dolar karşısında kaydettiği pozitif 
performansın, dolar/TL'nin 5,50 
seviyesine doğru önemli bir atak 
gerçekleştirmesine imkan tanı-

dığını ifade eden Erkan, " ABD 
ile ilişkilerde tansiyon düşmesi 
fiyatlama davranışlarını pozitif 
etkiliyor. Türk lirası değerlenme 
süreci devam ederken, fazla de-
ğerlenmenin önündeki en önemli 
negatif faktör ABD 10 yıllık tahvil 
faizinin tekrar yüzde 3,20 seviye-
sinde bulunması gösterilebilir." 
değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, teknik olarak dolar/
TL'nin 5,5650 başta olmak üzere 
psikolojik 5,5000 ve 5,4250 des-
teklerine doğru gerileyebileceğini 
ifade etti ve dolar/TL'nin 5,30'a 
doğru gerileyebilmesi için 5,5650 
altındaki kalıcı hareketlere ihti-
yaç olduğunu söyledi.
n AA

* Doların son bir haftalık seyir grafiği.

*Doların son bir aylık seyir grafiği.
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Çeyrek asrı aşkın bir süredir Eski Sanayi’de Şen Rot adıyla araçların rot, balans ve bilumum ön düzen işleriyle meşgul olan Musta-
fa Şen, araçlarda ön düzen bozukluklarının insan hayatını olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurabileceğini vurguladı

Aracınızın ön düzeni
hayati önem taşır!

Kış mevsimi yaklaşırken araç 
sahiplerini de araçlarını en iyi şe-
kilde kışa hazırlama telaşı sardı. 
Mümkün olan en az maliyetle ve 
en iyi şekilde araçlarını kışa hazır-
lamak isteyenler sanayinin yolu-
nu tuttu. Kışlık bakımın en önem-
li parçalarından birini de araçların 
rot ve balans ayarları ile genel 
ön düzenleri oluşturuyor. Yılların 
verdiği tecrübeyle Eski Sanayi’de 
ve Anadolu Sanayi’nde bulunan 
iş yerlerinde rot ve balans ayarı, 
ön düzen bozuklukları üzerine 
uzman kadrosuyla hizmet veren 
Şen Rot’un sahibi Mustafa Şen, 
verdikleri hizmetleri ve araçlarda 
kış bakımının önemini anlattı.

Mustafa Şen kimdir?
Şen Rot Mustafa usta olarak 

bilinirim. 1959 Yunak doğumlu-
yum. Akşehir’de ikamet ettim. 
1969 yılında Konya’ya geldim. 
İlkokulu ve ortaokulu okuduktan 
sonra sanayiye başladım. Sanayi-
de farklı ustaların yanında 12 sene 
çalıştım. Daha sonra rot ve balans 
üzerine dükkan açtım 1990 yılın-
da. Yaklaşık 30 yıldır kendi dük-
kanımda hizmet veriyorum. Eski 
Sanayi’nin en eskilerinden biri-
yim diyebilirim. Yaklaşık 12 yıl da 
dışarıda başka ustaların yanında 
çalıştığım süreci sayarsak 40 yıl-
dır bu mesleği icra ediyorum. 
Mustafa bey, Şen Rot neler yapar?

Rot ayarı, balans ayarı, far 
ayarı, lastik satışı, jant düzelt-
me ve şase düzeltme işlerini en 
iyi hizmet anlayışı ile yapıyoruz. 
Yetişmiş, kalifiye ustalarımız ve 
kalfalarımız aracı servise aldıktan 
sonra en ince ayrıntısına varınca-
ya kadar, hiçbir detayı atlamamak 
kaydıyla incelerler ve doğru sonu-
ca ulaşırlar. 

Rot ayarının çok önemli 
olduğundan bahsedilir. Rot ayarının 
etkilerini bize anlatabilir misiniz?

Rot ayarı, araç direksiyonu 
herhangi bir yöne çevrildiğinde 
tekerleklerin de aynı yöne bakıyor 
olmasını sağlayan ayardır. Dola-
yısıyla araç da direksiyonun çev-
rildiği doğrultuda hareket eder. 
Balans ise araç tekerleklerinin 
aralarındaki açı ve doğrultuların 
birbirine eşit olması durumudur.  
Aracının ön düzeni ile ilgili bir 
şikayeti olan, aracının direksiyo-
nunda titreme olan, düz yola çı-
kıldığında aracı ok gibi gitmeyen, 
direksiyonunda yamukluk ve ben-
zeri sorunları olanlar bize gelir. 
Yani aracın ön takımlarında bir 
boşluk varsa rot ayarı da bozulur. 

Biz de bu ve benzeri sorunların 
giderilmesi için yani rot ayarının 
düzgün olması için aracın rotuna, 
rotiline, direksiyonuna bakarız. 
Boşlukları gideririz. Sonrasında 
rot ayarı yapılmış olur. Tabi biz 
bunları bu şekilde anlatıyoruz 
ama bunlar, ince işlerdir. İyi bir 
rot ayarı için titizlikle bakılıp mi-
lim milim ayarlamalar yapılması 
gerekir. 

Rot veya balans ayarının bozuk 
olması araçta ne gibi sorunları 

beraberinde getirir?
Rot ayarı düzgün olmayan bir 

araç lastiklerini yemeye, adeta bir 
fare gibi kemirmeye başlar. Çün-
kü lastik asfalta düz basmıyordur. 
Ön iki lastiğin bakış açısı aynı 
değildir. Bu da sürekli sürtünme 
oluşturur. Yolda gidişi düzgün 
olmaz, sürekli olarak ya sağa, ya 
da sola çeker. Yani yolculuğun 
huzurunu bozar. Dolayısıyla yol 
güvenliğini de tehlikeye atar.

Balansı bozuk olan aracın ise 
direksiyonunda anormal bir tit-
reşim oluşur. Balansı bozuk olan 
araç rot, rotil, bilyeler, amortisör 
gibi ön takımları çok çabuk bozar. 
Bu nedenle rot ve balans ayarları-
nın düzenli olarak kontrol ettiril-
mesi gerekmektedir. Aracın kul-
lanıldığı kilometreye ve kullanım 
koşullarına göre değişmekle bir-
likte her 5 bin kilometrede veya 6 
ayda bir araçların ön düzenlerinin 
kontrol ettirilmesi gerekmektedir. 

Çünkü bu kontroller esnasın-
da olası bir ayar bozukluğu varsa 
daha büyük zararlara yol açma-
dan farkına varılmış ve hasarın 
büyümesi önlenmiş olacaktır. Bu 

aynı zamanda yolcu güvenliği ve 
huzuru için de önemlidir. Söyle-
diğimiz periyotlarda rot ve balans 
ayarlarına baktırılmadığı durum-
da bir anda daha büyük arızalar 
meydana gelebilir. 

Günlük kaç araca bakım 
yapabiliyorsunuz?

Eski Sanayi’deki merkezimiz-
de ve Anadolu Sanayi’ndeki şu-
bemizde günlük ortalama olarak 
söyleyecek olursak 50-60 aracın 
genel bakımlarını yapabiliyoruz. 
Tabi bu dönemine göre değişken-
lik gösteriyor. Bizim sezonumuz 
Mayıs ayı itibariyle başlar, Ağus-
tos ayının ortalarında nihayete 
erer. İşimiz yaz döneminde çok 
yoğun olur. Bir de Kasım ile Ocak 
ayları arasında bir ekstra yoğun-
luk oluşur. Bu da araçların yaz ba-
kımlarının ve kış bakımlarının ya-
pıldığı dönemlere tekabül ediyor. 

Kış mevsimi yaklaştı. Yılların 
birikimini barındıran, Eski 

Sanayi’nin en eski ustalarından 
biri olarak sizin araç sahiplerine 

tavsiyeleriniz nelerdir?
Araç sahipleri bakımlarını gü-

nünde yaptırırlarsa araçlarını gö-
nül rahatlığı ile kullanırlar. Yani 
bakım dönemi geldiğinde aracı-
nızı kendiliğinden getirip bakım 
yaptırırsanız bir sorun yaşamaz-
sınız. Ancak bakım zamanı geldi-
ğinde herhangi bir sorun görün-
medi diye bakıma götürmezseniz, 
ilerleyen dönemlerde aracınız sizi 
sanayiye zorla götürecektir. Bu 
nedenle araç bakımını önemse-
mek gerekir. 

Size göre bir araçta özellikle 
üzerinde titizlikle durulması 

gereken aksamlar hangileridir?
İlk üçe hiç tereddüt etmeden 

lastik, ön düzen ve freni yazarım. 
Bu üçü gerçekten hayati öneme 
sahiptir. Lastik sağlam değilse, 
bayatsa yolda giderken bir anda 
patlayıp yarılabilir. Özellikle de ön 
lastiğin patlaması kötü ve üzücü 
sonuçlara yol açabilir. Yine aynı 
şekilde fren takımında oluşabile-
cek bir arıza da önemli kazalara 
ve hayati sonuçlara neden olabilir. 
Lastik patladığında araç kontrol-
den çıkar. Bir diğer madde de de-
diğim gibi ön düzen parçalarının 
bakımının olmasıdır ki, ön düzen 
de aracın yolda ilerleyişini doğru-
dan etkileyen bir faktördür. Bun-
ların haricinde çarpışma olmadığı 
sürece hayati önem arz eden bir 
arıza oluşmaz araçta. Elektrik ak-
samında bir sıkıntı varsa kontağı 
kapattığınız zaman zaten elektrik 
kesilmiş olur. Herhangi bir yer-
de aracını yaptırıp yoluna devam 
edebilir. En kötü durumda bir çe-
kici yardımıyla aracını bir servi-
se götürür. Yani bir musibet bin 
nasihatten daha iyidir denir ama 
mümkün mertebe başımıza bir 
musibet gelmeden önlemlerimi-
zi almamız ve aracımızın hayati 
önem arz eden bu parçalarının 
bakımlarını aksatmadan yaptır-
mamız gerekir. 

Peki sanayicinin genel olarak 
dert yandığı konu eleman 

bulma sıkıntısı. Sizde de benzer 
problemler yaşanıyor mu?

Bu sorun sanayimizin ortak 
sorunudur. Eskisi gibi ne yazık ki 
eleman gelmiyor sanayiye. Sana-
yide genelde yağlı işlerle uğraşı-
lıyor. Sürekli araçlar ile hemhal 
oluyorsunuz. Vatandaş da artık 
çocuğunu sanayiye verip çalıştır-
mak istemiyor. Çocuklar da basit 
işleri, kolay para kazanılacak işle-
ri, masa başı işleri tercih ediyor. 
O yüzden bizde eleman bulmak 
şimdilerde çok fazla değilse de za-
man içerisinde daha büyük sıkıntı 
olacak. Tabi diğer yandan eği-
tim sisteminin de sanayide çırak 
sorununa doğrudan etkisi oldu. 
Halbuki cazibesi olan bir tarafı da 
var sanayinin. Küçük yaşta gelip 
sanayide kendisini geliştiren bir 
genç, zanaatkar olacağı gibi para-
sını da gayet güzel bir şekilde ka-
zanabilir. Bir devlet memurundan 
daha güzel para kazanacaktır. İn-
sanoğlu yaşadığı sürece, bu araç-
lar kullanıldığı sürece bu meslek-
ler de varlığını sürdürecektir. 
n ONUR KALKAN
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Sene 2001. Şampiyonluk yolunda 
önemli bir Hatay deplasmanındadır 
Konyaspor. Grubun zayıf ekibini mutlak 
yenmek zorunda iken son bölümlere 
0-0’lık sonuçla girilir. Hataysporlu bir ta-
raftar, Konyaspor kulübesinin arkasına 
yanaşır ve bağırmaya başlar; “Hocaaa! 
Serdar Samatyalı’yı oyuna almazsan bizi 
yenemezsin.”  Serdar Samatyalı oyuna 
girer, son 15 dakikada 1 golü ve 1 asisti 
ile Konyaspor, deplasmandan 2-0’lık ga-
libiyetle döner.

1999-2000 senesinde o sezon 
şampiyon olan Yozgatspor ile Konya’da 
oynanan maçta herkes gözlerini Yoz-
gat’ın forveti Papen Mustafa’ya dikkatleri 
kesmişken benim gözüme ismini son-
radan öğrendiğim Serdar diye bir genç 
çarpmıştı. İnanılmaz çalımlar, harikulade 
ortalar ve muazzam şutlar atan böyle bir 
adamın 2. Lig’de ne işi var diye hayret 
ederken, ertesi sezon o süper yetene-
ğin Konyaspor’a imza attığını yerel bir 
gazetede görünce etliekmek - ayranla 
kutlamalık bir gün geçirmiştik. Sezon 
başlayınca o genç isim Serdar Samatya-

lı, tam anlamıyla mest etti bizi. O yılların 
futbol ikonlarından Ceyhun Eriş kadar 
hareketli, toplara iyi vurabilen, Yusuf 
Şimşek kadar zarif hareketler yapabilen, 
Sergen Yalçın kadar sihirbazlık yapabi-
len bir oyuncuyu Konya’da tam 2 sene 
seyrettik. Alexander Hleb geldiğinde onu 
seyreden yeni nesil Konyasporlunun 
gördüklerini vallahi de billahi de daha 
iyisini biz Bandırmalı genç oyuncu Ser-
dar Samatyalı’da gördük. Konyaspor’da 
oynadığı yıllarda 2. Lig’in Hagi’si denilen 
adam, bize bazen ilginç hareketler de 
seyrettirirdi. Şimdilerde Beşiktalı Qua-
resma ile anılan ve dünyada en iyi onun 
yaptığı iddia edilen Trivela Hareketini de 
biz ilk kez Serdar Samatyalı’da gördük. 
Biz eski Konyasporlular, Serdar Samat-
yalı’nın trivela ortalarıyla Konyaspor tari-
hinin en golcü oyuncusu Yunus Altun’a 
defalarca gol attırdığını gören insanlarız 
ve çok şanslıyız. Türk futbolunda yete-
neğinin, değerinin karşılığını alamamış 
oyuncu listesinin başlarına koyulabile-
cek bir oyuncu belki de Serdar Samat-
yalı. Ancak ona sorsak muhtemelen bu 

nitelemeyi kabul etmez. 
Çünkü Serdar Samatyalı, 
Anadolu’da forma giydi-
ği takımlar olan Yozgat, 
Konya, Diyarbakır, Ma-
latya, Bolu ve Göztepe’de 
inanılmaz sevilen bir 
futbolcu olmuştur. O zi-
yadesiyle futbol oynadığı 
şehirlerden ve o şehrin in-
sanlarından keyif almıştır.

2018-19 sezonunda 
Konyaspor futbol takımı lige iyi başladı. 
Yeni transferler şehre ve takıma adapte 
olursa ligin üst sıralarda tamamlanaca-
ğı görüntüsü var. Ancak hem tribünde 
hem sosyal medyada bir Fofana homur-
danması var ki bitmeyecek gibi. Bizler ta-
kım oyuncusu değil, bencil, topu ayakta 
çok tutuyor vs. nedenlerle genç Fildişiliyi 
yerden yere vururken rakip takımların 
teknik heyetleri ve taraftarları takımını dik 
oyuna zorlayan bu Afrikalıdan çok çeki-
niyor. O çalımlarını sıralarken, tecrübeli 

stoperlerin belini kırarken 
hepimizin keyiflendiği bir 
gerçek. Bu tip akrobatik 
futbolcular olmadan kupa 
kazanmamız da bir gerçek. 
Ancak maç öncesi rakibi 
düşündüren, korkutan bu 
kara çocuğun üzerine çok 
gidiyor gibiyiz. Her evin bir 
yaramaz çocuğu olur ve 
onun yaramazlıkları çekilir 
genelde. Amokachi’nin 

Beşiktaş’ta, Okacha’nın Fenerbahçe’de, 
Yattara’nın Trabzon’da bıraktığı etkiyi 
Konya’da bırakabilecek bu yeteneği yıl-
larca saygıyla hatırlayacağımıza eminim.

Bu sayıdaki yazımızın kahramanı 
Serdar Samatyalı ve Yunus Altun, Cahit 
Paşa, Ulaş Meyan, Serhat Gülpınar gibi 
yetenekli takım arkadaşları Konyaspor’a 
şampiyonluk yaşatamamalarına rağ-
men, hep saygıyla anılmışlardır. Kon-
yaspor taraftarı, Konyaspor’a meftun ve 
aynı zamanda da yeteneği ile aferin be 

çocuk dedirtecek yeni yüzleri bekliyor.
Evet biz Serdar Samatyalı’yı, Serdar 

Samatyalı da bizleri çok sevmişti! 
Serdar Samatyalı, 2000-2002 yılları 

arasında tam iki sezon Konyaspor’da 
oynamıştır ancak 1993’ten beri bek-
lenen Süper Lig kapısı onun oynadığı 
yıllarda da açılmamıştı. Son sezonu 
olan 2001-2002 sezonunda da şam-
piyonluk Diyarbakırspor’a kaptırılmıştı. 
Ve o sezon Diyarbakırspor ile gerilim 
dozu çok yüksek maçlar yapmıştık. Di-
yarbakırspor, şampiyonluğu o sezon 

Konyaspor’dan kapmıştı ve bizler onu 
bile sindirmiştik. Ancak lig biter bitmez 
de Konyaspor taraftarına çekirdek çit-
leme alışkanlığını azaltan adam Serdar 
Samatyalı’ya talip olmuştu. Serdar Sa-
matyalı, 3 yıl sonra yeniden Süper Lig’de 
boy gösterme şansını yakalamasına 
rağmen tüm Konya’ya Konyaspor’da 
kalmak istediğini haykırmıştı. O günler-
de Koskoca Konyaspor, sahipsizlikten 
kayyuma devredildiğinde Konyaspor’a 
bir yönetimin sahip çıkmasını bir cefakar 
Konyaspor taraftarı bir de Süper Lig’de 
Diyarbakırspor forması giymektense 
2. Lig’de Konyaspor formasını giymek 
isteyen Serdar Samatyalı beklemişti. 
Günlerce Diyarbakır’a imza atmamasına 
karşın liglerin başlamasına süre dara-
lınca trivelanın şahı Serdar Samatyalı, 
Diyarbakırspor’a imzayı atmıştı. 2005’te 
Diyarbakırspor forması ile Konyaspor’a 
süper bir frikik golü atan bu yetenek 
abidesi sevincini sönük yaparak bir kon-
yaspor efsanesi olduğunu tarihi Atatürk 
Stadı’na tebliğ etmişti.

EVİN YARAMAZ ÇOCUĞU FOFANA

spor@konyayenigun.com
YASİN ORUÇ

Hilmi Kulluk’tan 
örnek davranış!

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Çaykur 
Rizespor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında bir Kon-
yaspor taraftarı deplasman tribününde rahatsızlanmış 
ve sağlık ekipleri anında müdahale etmişti. Ambulansta 
tedavi edilen 64 yaşında Seyit Başak’ın sağlık durumu-
nun iyi olduğu belirtildi. Maçın devre arasında Konyaspor 
yöneticileri Seyit Yaşar’ı ziyaret ederek sağlık durumu 
hakkında bilgi aldı. Maç sonu ise Konyaspor Kulüp Baş-
kanı Hilmi Kulluk, Konyaspor taraftarının yanına giderek 
geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan Kulluk, hiçbir 
maçı kaçırmayan Seyit Yaşar’ı 11.haftada oynanacak 
olan Sivasspor maçına davet etti ve kendisinin misafiri 
olacağını açıkladı. Bu örnek davranış Konyaspor camia-
sının takdirini topladı. n SPOR SERVİSİ

Bursaspor’da 
Umut Nayir sevinci

Bursaspor’da sakatlığı bulunan futbolculardan Umut 
Nayir, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalış-
tı. Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında 
sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıkları 
dünöğle saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. 
Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen 
antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareket-
leriyle başlayan antrenman 4 kale ile yarı sahada yapılan 
çalışma ile devam etti. Daha sonra 2’ye 1 hücum pres 
çalışması yapan takımımız, son bölümde taktik çalışma 
yaptı. Sakatlıkları süren Abdullahi Shehu ve Henri Saivet 
takımdan ayrı çalışırken, Umut Nayir ise antrenmanın bir 
bölümünde takımla birlikte çalıştı. 
n İHA

Beşiktaş’ta Genk 
mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda sahasında Genk ile 
karşılaşacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıkla-
rına dün yaptığı antrenmanla başladı. Beşiktaş, UEFA Av-
rupa Ligi I Grubu’nda 25 Ekim Perşembe günü sahasında 
Genk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı 
antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yöne-
timinde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve tak-
tik çalışmasıydı. Dünkü Göztepe maçında oynayan futbol-
cular antrenmanı salonda streching çalışması ve sahada 
koşu yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada 
yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching 
çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 
çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ya-
pıldı. İdman duran top çalışması, yarım sahada çift kale 
maç ve şut çalışması ile sona erdi. 
n İHA

Nalçacılılar’dan Uğur Demirok’a: Yanındayız!
Atiker Konyaspor ile Çaykur Rizespor 

arasında oynanan karşılaşmada yeşil 
beyazlı takımın Uğur Demirok’a karşı tri-
bünlerden yapılan protestoya Demirok, 
formasını göstererek karşılık vermiş ve 
ortam gerilmişti. İki takım oyuncularının 
araya girmesi ile yatıştırılan olay sonrası 
Nalçacılılar Taraftarlar Derneği yaptığı 
açıklama ile Uğur Demirok’a destek verdi. 
Sosyal medya hesabından yapılan açıkla-
mada, “Uğur Demirok; Biz Yanındayız...

Dün Rize’de maç sonu yaşanan talih-
siz olayla ilgili olarak; futbolcumuz Uğur 
Demirok’a rakip takım oyuncuları tarafın-
dan yapılan saldırıyı kınıyor, ARMAMIZI 
temsil eden oyuncumuzun yanında oldu-
ğumuzu yineliyoruz.

Önceki dönemlerde yaşanan ve Kon-
yaspor’un dışında gelişen olaylar baz 
alınarak yapılan bu hareketler, futbolun 
fair-play ruhuna ve anlayışına aykırıdır. 
Bu zamana kadar olduğu gibi, bundan 
sonraki süreçte de, mesnetsiz gerekçeler 
ile oyuncularımızın hedef alınmasına, 
sorumlu tutulmasına ve yargılanmasına 
müsamaha göstermemiz mümkün değil-
dir.

Anadolu’nun bu iki güzide kentinin, 
yapmış olduğu centilmence hareketleriy-
le gündeme gelmesini ümit eder, konuyu 
kamuoyunun bilgilerine sunarız” ifadeleri 
yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

‘Konyaspor forması 
ile sorunumuz yok’

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, geçtiğimiz gün oynanan Atiker Konyaspor 
maçının ardından çıkan olaylar sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakır, Konyasporlu oyuncu 

Uğur Demirok’a tepki gösterdiklerini Konyaspor forması ile bir sorunlarının olmadığını ifade etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çay-

kur Rizespor Kulübü’nün Basın Sözcüsü 
Hasan Yavuz Bakır, dün oynanan Atiker 
Konyaspor maçı sonrasında çıkan olaylar 
sonrasında gazetecilere açıklamada bulun-
du. Açıklamada Basın Sözcüsü Hasan Ya-
vuz Bakır’ın yanı sıra futbol şube sorumlusu 
Yılmaz Zehiroğlu, taraftardan sorumlu yö-
netici İbrahim Tali ve stadyumdan sorumlu 
yönetici Sedat Abanoz da katıldı. 

NEDEN 75.DAKİKADAN SONRA?
Bakır, Uğur Demirok’un şehirlerin 

arasını açma konusunda yanlış bir yaptı-
rımının olduğunu belirtti. Bakır sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Atiker Konyaspor 
Kulübü, Çaykur Rizespor ile ilgili bağları 
iyi olan bir kulüp. Konyaspor camiası bizim 
zor zamanlarımızda destekçimiz olan bir 
camia. Dün oynana maçta 75. dakikadan 
sonra tribünlerde hareketlilik başladı. Kon-
yaspor ve Çaykur Rizespor taraftarları maç 
öncesi dostluk mesajları verdiler. 75. daki-
kaya kadar hiçbir sıkıntısı olmayan Çaykur 
Rizespor taraftarının, o dakikadan sonra 
ciddi bir tepki verdiklerini gördük. Maç 
sonucu baktık ki o dakikada tribünlerimizin 
öfkelenmesini sağlandı. O dakikada Uğur, 
elini edep yerlerine uzanır bir şekilde olun-
ca taraftarlarımız buna tepki verdiler. Maç 
bitince Uğur hala yetinmeden formasını 
çıkartarak, taraftara doğru gösteri. Bizim 
Konyaspor formasıyla hiçbir sorunumuz 
yok. Uğur’un bu hamlesi bardağı taşıran 
son damla oldu. Çaykur Rizespor taraftar-
larının futboldaki centilmenliği kayıtlara 
geçmiştir. Uğur, şehirlerin arasını açma 
konusunda çok yanlış bir yaptırımda bulun-
du. Keşke var sistemi orada devreye girmiş 
olsaydı ve o hareketi sıcağı sıcağına görme 

şansımız olsaydı. Bir kez daha soruyoruz, 
11’de maça başlayan bir oyuncuya neden 
75. dakikaya kadar tepki gösterilmezken o 
dakikadan sonra gösterildi? Uğur’un yaptı-

ğı bu hareketlerinin Konya’ya mahal edil-
memesi gerektiğini düşünüyoruz.” 

Bakır, söz konusu görüntüleri toplantı 
öncesi basın mensuplarına izletti. 

NE OLMUŞTU?
Süper Lig’in 9.hafta maçında Atiker 

Konyaspor, Çaykur Rizespor ile deplas-
manda karşı karşıya geldi. Rizesporlu 
taraftarlar, yeşil beyazlı takım oyuncusu 
Uğur Demirok’a iki sezon önce Çaykur 
Rizespor’un küme düştüğü sezon Trab-
zonspor’da oynaması nedeni ile tepki 
gösterdi. O sezon ligin son haftasında Trab-
zonspor, Bursaspor’u konuk etmiş ve uzun 
süredir galip gelemeyen Bursaspor o maç-
tan galibiyetle ayrılmış ve Rizespor küme 
düşen takım olmuştu. Geçtiğimiz Pazar 
günü oynanan maçta tepki gören Uğur De-
mirok, karşılaşmanın ardından formasını 
çıkararak Rizesporlu taraftarlara gösterdi. 
Bu hareketin ardından saha içi karıştı ve 
Rizespor’da Abdullah kırmızı kart ile ceza-
landırıldı. n İHA/SPOR SERVİSİ
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Sonuc ağır oldu!Sarayönü Belediye 
galibiyet ile tanıştı

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 5.hafta maçları sona 
erdi. Bu ligde bulunan üç Konya temsilcisinden Akşe-
hirspor haftayı BAY geçerken, Sarayönü Belediyespor 
sezonun ilk galibiyetini aldı. Kendi sahasında Keçiören 
Belediyesi Bağlum Spor’u ağırlayan yeşil siyahlılar, 
karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 5’e yükseltti. 
Sarayönü haftayı 8.sırada tamamladı. Bu ligdeki bir diğer 
Konya ekibi olan Karapınar Belediyespor ise Çubukspor 
Futbol’a 3-0 mağlup oldu. 7 puanda kalan Karapınar, 
6.sırada yer aldı. 7 puanlı bir diğer takım Akşehirspor ise 
5.sırada bulunuyor.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig’de son olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor’a karşı ağır bir yenilgi 
alan Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör Tayfun Türkmen açıklamalarda 

bulundu. Türkmen, açıklamasında, “Üzücü ve ağır bir sonuç oldu” dedi
Yavru Kartal Konya Anadolu Selçukspor, ligin 9.haf-

ta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor’u konuk 
etti. Bu maçtan 4-0 gibi ağır bir yenilgi alan yeşil beyaz-
lılarda Teknik Direktörü Tayfun Türkmen, yaptığı açık-
lamalarda bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu 
ifade etti. Maç hakkında da konuşan Türkmen, 2-0’dan 
sonra yaşanan baskının atılmasının güç olduğunu dile 
getirerek, maç sonunun ağır olduğunu sözlerine ekledi.

SONUÇ ÜZÜCÜ VE AĞIR OLDU
Konya Anadolu Selçukspor’un iç sahada oynadığı 

ve 4-0 kaybettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor kar-
şılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Teknik 
Direktör Tayfun Türkmen, duran toptan yenilen golün 
bütün planları bozduğunu ifade ederek, “Kendi saha-
mızda kazanmamız gereken bir maçtı. Bütün düşünce-
miz kazanmak üzerineydi. Karşılaşmaya iyide başladık. 
Ama tam devre arasına girerken duran toptan yediğimiz 
gol bütün planlarımızı, bütün oyun konsantrasyonunu-
zu bozdu. İkinci yarıda o tempoyu yeniden yakaladık. 
Skoru dengeye getirecek pozisyonlarda bulduk, ancak 
değerlendiremedik. Devamında penaltıdan yediğimiz 
gol ile skor 2-0 oldu ve psikolojik olarak oyuncularımız 
çok etkilendi. Birkaç haftadır üzerlerinde ciddi bir baskı 
vardı. Skor 2-0 olduktan sonra bu psikolojiyi aşmak zor-
du. Sonrasında gelen kırmızı kartla birlikte bütün direnç 
düştü... Üzücü bir maç ve ağır bir sonuç oldu” dedi.

KONSANTRE OLMAK ZORUNDAYIZ
Yaptığı değerlendirmeklerin devamında yaşanan 

kötü gidişatın bütün sorumluluğunu kendi üstüne aldı-
ğını dile getiren Türkmen, Üst üste üçüncü yenilgimizi 
aldık. Kendi adıma bütün sorumluluğu üzerime alıyo-
rum. Geçtiğimiz hafta içinde oynadığımız Etimesgut 
maçının ardından yönetim kurulumuzla konuştuk, 
değerlendirme yaptık. Bu maçtan sonrada gerekli de-
ğerlendirmeler yapılacaktır. Sonuçta bu maçı unutmak 
zorundayız. Bir şekilde önümüzdeki maçlara konsantre 
olmak zorundayız” diyerek sözlerini tamamladı.

10.HAFTADA RAKİP PENDİKSPOR
Son üç maçında da mağlubiyet ile ayrılan ve düş-

me hattına doğru gerileyen Konya Anadolu Selçukspor, 
10.hafta maçında Cumartesi günü Pendikspor’a konuk 
olacak. Pazartesi gününü izinli geçiren yeşil beyazlı 
takım, bugün bu maçın hazırlıklarına başlayacak. Pen-
dikspor, ligde topladığı 15 puan ile 6.sırada yer alıyor.
n SPOR SERVİSİ

Basketbol Gençler Ligi’nde mücadele eden Selçuklu 
Basketbol Genç Takımı, ligin 3.hafta maçında Darüşşa-
faka Basketbol Takımı’na konuk oldu. İlk yarısı 44-23 ev 
sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren karşılaşmayı mavi 
beyazlı temsilcimiz Selçuklu Basketbol 89-59 kaybetti. 
Konya ekibi, bu karşılaşma ile ligde üçüncü maçından 
da mağlubiyet ile ayrıldı. Selçuklu Basketbol, ligin 4.haf-
tasında 27 Ekim Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji’ne 
konuk olacak. Bu mücadele saat 16.30’da Caferağa Spor 
Salonun’nda başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’nun gençleri 
deplasmanda mağlup

Konya 1. Amatör Küme A Grubu’nda 
mücadele eden Taşkentspor’da ligin üçüncü 
haftasında deplasmanda oynanacak olan Sa-
rayönüspor maçının hazırlıkları sürüyor. Taş-
kent ekibinde deplasmanda oynanacak zorlu 
maçtan puan ya da puanlar ile dönmenin he-
saplarını yapıyor. Konya 1. Amatör Küme A 
Grubu’nda ikinci hafta geride kalırken, Cihan-
beylispor 6 puan ile liderliğini sürdürüyor. 
İkinci haftayı BAY geçen Taşkentspor, ligin 
üçüncü haftasında Sarayönüspor ile deplas-
manda karşı karşıya gelecek.

ŞANLI: HEDEF ÜST LİG
Sarayönüspor maçı hazırlıklarını sürdü-

ren Taşkentspor’da antrenör Talat Yıldırım 

açıklamalarda bulundu. Yıldırım açıklama-
sında, “İlk haftayı beklemediğimiz bir yenilgi 
ile kapattık. Ama bundan sonra ligde tırma-
nışa geçmenin zamanıdır. Genç ve dinamik 
bir ekibe sahibiz. Sarayönü deplasmanından 
puanla dönmeye hedefledik” ifadelerine yer 
verdi. Taşkentspor Kulübü Başkanı Ahmet 
Şanlı ise yaptığı açıklamalarda, “Gençlere 
spor yapma imkanı vermek adına ligde mü-
cadelemizi sürdürüyoruz. Bu gençler ile de 
hedefimiz olan bir üst lige çıkmak çok güzel 
olacaktır. Sarayönüspor maçından puan bek-
liyorum” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Taşkentspor’da hedef ilk galibiyet

Beyşehir ilçesinde düzenlenen halı saha 
futbol turnuvası tamamlanırken, şampiyonluk 
kupası sahibini buldu. Beyşehir Belediyesi tara-
fından organize edilen ve kamu kurumları ile es-
nafların katıldığı 1.Beyşehir Belediyesi Göl Halı 
Saha Turnuvası sona erdi. Bir halı saha tesisle-
rinde gerçekleştirilen turnuvanın finalinde karşı 
karşıya gelen Love Shoes Futbol Takımı Sert 
Bilgisayar’ı uzatmalarda 4-3’lük skorla mağlup 
ederek şampiyon oldu. Turnuvada üçüncülük 
derecesini Mehmet Koç Sigorta’yı 3-2’lik sonuç-
la yenen Gölkaşı Mahallesi elde etti. Turnuva-
nın son bulmasının ardından düzenlenen ödül 
töreninde dereceye giren takımlara kupa ve 
madalyaları verildi. Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı 
Mehmet Arif Turfand, SÜ Beyşehir Ali Akkanat 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof.
Dr.Mehmet Zengin, SÜ Ali Akkanat Meslek Yük-
sek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr.Oktay 
Nar, Beyşehir Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet 
Bayındır’ın da katıldığı ödül töreninde kupalar 
sahiplerine verildi. Turnuvada en centilmen 
takım olan Gül Lokantası, en centilmen sporcu 
seçilen Yaşar Bahadır ile 13 golle gol kralı olan 
Alper Karademir’e de ödülü verildi. 

Belediye Başkanı Murat Özaltun, futbolse-
verlerden gelen talep üzerine bu yıl ilkini düzen-
ledikleri halı saha turnuvasının centilmenlik ve 
dostluk havası içerisinde geçen müsabakalara 
sahne olduğunu görmenin kendilerini de mutlu 
ettiğini belirterek, turnuvaya katılan tüm takım-
lara teşekkür etti, şampiyon olan ve derece elde 
eden takımları da kutladı.   n SPOR SERVİSİ

Beyşehir’de ‘Göl’ turnuvası sona erdi

Teknik Direktör
 Tayfun Türkmen
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 9 6 1 2 17 10 7 19
2.M.BAŞAKŞEHİR 9 5 3 1 13 4 9 18
3.KASIMPAŞA 9 6 0 3 22 15 7 18
4.ANTALYASPOR 9 5 1 3 12 14 -2 16
5.BEŞİKTAŞ 9 4 3 2 15 12 3 15
6.GÖZTEPE 9 5 0 4 12 11 1 15
7.TRABZONSPOR 8 4 1 3 17 11 6 13
8.ATİKER KONYASPOR 9 3 4 2 15 13 2 13
9.MKE ANKARAGÜCÜ 9 4 1 4 9 9 0 13
10.EY MALATYASPOR 9 3 3 3 11 10 1 12
11.A.ALANYASPOR 9 4 0 5 6 13 -7 12
12.DG SİVASSPOR 9 2 4 3 12 15 -3 10
13.BURSASPOR 9 1 6 2 6 8 -2 9
14.KAYSERİSPOR 9 2 3 4 7 11 -4 9
15.FENERBAHÇE 9 2 3 4 6 10 -4 9
16.Ç. RİZESPOR 9 1 5 3 11 11 0 8
17.ERZURUMSPOR 8 1 2 5 6 11 -5 5
18.AKHİSARSPOR 9 1 2 6 9 18 -9 5

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasını Çaykur Ri-
zespor deplasmanından kazanılan 1 puan ile kapatan 
Atiker Konyaspor, 1 günlük iznin ardından Medipol Ba-
şakşehir maçının hazırlıklarına bugün saat 18.00’de 
yapacağı antrenmanla başlayacak. Yeşil Beyazlılar 27 
Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da evinde Medipol 
Başakşehir’i ağırlayacak.  n SPOR SERVİSİ

Hazırlıklar başlıyor

Başakşehir endişesi!
Rakibin önemli eksiklerine rağmen Çaykur Rizespor karşısındaki oyunu tatmin etmeyen Atiker 
Konyaspor’da Başakşehir tedirginliği yaşanıyor. Bu hafta evinde ligin sert ekiplerinden İstanbul 

Başakşehir’i ağırlayacak olan Anadolu Kartalı’nın kötü iç saha performansı da düşündürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta-
sında deplasmanda Çaykur Rizespor 
ile karşılaşan Atiker Konyaspor raki-
bi ile 1-1 berabere kaldı. Rakibinin 
önemli eksiklerine rağmen kalitesini 
sahaya yansıtamayan Anadolu Kar-
talı maçın son bölümünde kazandığı 
penaltı ile 1 puanı kurtardı. Mutlak 
galibiyet parolası ile çıkılan maçta 
alınan 1 puan buruk bir sevinç oluştu-
rurken, gözler hafta sonu oynanacak 
İstanbul Başakşehir maçına çevrildi. 
Zirve mücadelesi veren Başakşehir 
karşısında ortaya konulacak mücade-
le merakla beklenirken, rakibin oyun 
sistemi ve Konyaspor’un iç saha per-
formansı camiayı düşündürüyor.

İÇ SAHA EGEMENLİĞİ SONA ERDİ
Geçtiğimiz sezonlarda iç saha 

performansı ile önemli başarılar 
yakalayan Atiker Konyaspor’da 
bu sezon durum tersine döndü. 
Deplasmanda 8 puan toplayan 
Anadolu Kartalı bu alanda ligin en 
iyi ikinci takımı olurken, iç sahada 
ise elde edilen 5 puanla da evinde en 
az puan toplayan 4 takımdan biri. İç 
sahada oynanan maçların Fenerbah-
çe, Beşiktaş, Bursaspor gibi zorluk 
derecesi yüksek maçlar olmasının da 
tabloda etkisi olduğu düşünülürken, 
bu seriye bir de Başakşehir eklene-
cek. 

Başakşehir maçının sonucu kötü 
iç saha performansını düzeltme adı-
na önemli bir şans olarak görülürken 
mevcut tabloya daha da derinleştire-
cek bir potansiyele sahip.

BAŞAKŞEHİR’İN 
DEPEPLASMAN 

PERFORMASI DA İYİ 
DEĞİL

Atiker Konyaspor’un 
kötü iç saha performansına 

rağmen Başakşehir’in deplasman 
karnesinin kötülüğü maç öncesi tek 
olumlu etken olarak öne çıkıyor. İç 
sahada 13 puan toplayarak bu alan-
da Galatasaray ile birlikte zirveyi 
paylaşan İstanbul temsilcisi, dış sa-
hada 4 maça çıktı ve 1 galibiyet ala-
bildi. 2 beraberliğin yanı sıra 1 kez 
de yenilen Başakşehir 5 puan top-
ladı. Tek yenilgisini Kasımpaşa’dan 
alan İstanbul Başakşehir, Bursaspor 
ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. 

Tek galibiyetini de ligin yeni ekiple-
rinden Erzurumspor’dan aldı.

TOPA SAHİP OLMADA VE PASLI 
OYUNDA LİGİN EN İYİSİ

Atiker Konyaspor ile Başakşehir 
arasındaki karşılaşma iki takım oyun 
tarzı itibari ile de ilginç bir karşılaşma 
olacak. Topa sahip olma, toplam pas 
sayısı ve pas yüzdesi gibi pek çok alan-
da ligin zirvesinde yer alan rakip Me-
dipol Başakşehir kontrollü ve sistemli 
yapısı ile dikkat çekiyor. Konyaspor ise 
öne çıkan herhangi bir istatistiği olma-
masına rağmen hiçbir rakibine karşı 
gol bulmakta zorlanmaması ve savun-
ma zafiyeti ile farklı bir profil çiziyor. 
İki takımın arasındaki mücadele de 
oyun anlayışları açısından da merakla 
bekleniyor.   n SPOR SERVİSİ
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