
Toprak yanıyor!

Beyşehir’de bir tarladaki toprağın kendiliğinden duman çıkararak 
yanması görenleri şaşkına çeviriyor. Tarla sahibi, tarlasındaki 

toprağın geçen yıl da aynı vakitlerde yandığını, sonrasında 
çöktüğünü söyledi. n SAYFA 7’DE

Destek bekliyorlar

Çumra Merkez Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin 
girişimleriyle Çumra’ya yatılı kız Kur’an kursu kazandırılması için 
kollar sıvandı. 150 kişi kapasiteli yatılı kız Kur’an kursu hayırse-

verlerden ve yetkililerden destek bekliyor. n SAYFA 13’TE

04 Konya’daki şehit 
aileleri Denizli’de 06 Kapatılan dernekte 

erkek cesedi bulundu 12 ‘Atık piller çevreye 
ve insana zarar verir’ 

MUSTAFA ALADAĞ 
GÜVEN TAZELEDİ

‘Haksızlık karşısında dimdik durduk’

Konya Barosu olağan genel kurulu gerçekleştiril-
di. Mevcut başkan Mustafa Aladağ 1136 oy alarak 
yeniden Konya Baro Başkanı olarak seçildi. “Mes-
lektaşlarımıza karşı her türlü haksızlık karşısında 
dimdik durduk. Baromuzun kurumsal kimliğini 
her şeyin üzerinde tutmaya gayret ettik. Kurumsal 
kimliğimize yakışır, ciddiyet ve vakarla irade ortaya 
koyduk” diyen Aladağ, bundan sonraki süreçte de 
bu yaklaşımı sürdüreceklerini söyledi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

Yeni sistem 
istikrar getirdi

Kardeşliğin 
adresi oldu

863 bin dekar
araziye su!

‘Kitaba olan 
ilgi mutlu ediyor’

İstanbul 
Üniversitesi 
Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Adem 
Esen, Başkan-
lık Sistemi’nin 
Türkiye’ye 
kazandırdığı en büyük şeyin 
siyasi istikrar olduğunu ifade 
etti.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, ‘Millet Kıraathane-
si’ni ziyaret etti. Toru, “Burası 
kaynaşmanın, paylaşmanın, 
kardeşliğin buluşma adresi ola-
caktır, demiştik. Bugün bunun 
gerçekleşmiş olduğunu gör-
mek beni fazlasıyla memnun 
etti” dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Ay-
dın, 7 Nisan’da açılıp 5 Eylül’de 
sona eren sulama sezonunda, 
Konya Ovası’nda 862 bin 560 
dekarlık tarım arazisini suya 
kavuşturduklarını bildirdi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Ereğli Belediyesi’nin Kültürel 
Belediyecilik kapsamında 
düzenlediği 2. Kitap Günleri 
Kültür Merkezi’ndeki açılış 
programı ile başladı. Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven, Ereğlililerin kitaba olan 
ilgisinin kendilerini memnun 
ettiğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE
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Ankara’dan ret! 
Numune Hastanesi 

eski binaları için Konya 
Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge 
Kurulu’nca alınan 

“korunacak” kararını 
bozmak için Ankara’ya 

yapılan başvuru 
sonuçlandı.  Yüksek 

Kurul, binaların 
korunmasının 

devamına karar verdi

ESKİ BİNALAR 
KORUNUYORDU

Numune Hastanesi yeni bina-
sı geçtiğimiz yıl Aralık ayında 
hizmet vermeye başlamıştı. 
Yeni binanın inşaat çalışma-
larının başladığı günden bu 
yana, numune hastanesinin 
eski binaları Konya Kültür Var-
lıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü 2 binanın “Cum-
huriyet dönemi” yapılmış ol-
masını gerekçe göstererek 
korumaya alınmış ve yıkılama-
yacağına karar verilmişti.

ANKARA KARARI
DOĞRU BULDU

Hastane yönetimi bu kararı 
bozmak adına Ankara Kültür 
Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’na başvurmuştu. Kon-
ya Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunca binalar için 
alınan “Yıkılamaz” kararı, An-
kara tarafından mevzuata uy-
gun bulunarak, kararın devam 
edeceği yönünde yeniden 
karar alındı. Böylece binaların 
korunmasına devam edilecek.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

86 yaşındaki Ahmet Yıldırım, gençlere seslendi: 

‘Sebat edin, çalışın!’
1962 yılından bu yana berberlik yapan 86 yaşındaki Ahmet Yıldırım, 

mesleğini ilk günkü aşkla icra ettiğini söylüyor. Sabahın erken 
saatlerinde dükkanını açan Yıldırım,akşam ezanına kadar işyerine gelen 

müşterilerini tıraş ediyor. Yaşına rağmen çalışmasının kendisine güç 
verdiği ifade eden Yıldırım, genç meslektaşlarına berberlik mesleğinde 

sebat etmelerini konusunda uyarılarda bulunuyor. n SAYFA 13’TE

Değerli malzemeler dönüşüyor ‘Geleceğimize ışık tutmalısınız’
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski 
stadyum alanında Türkiye’de ilk 
kez başlatılan Millet Bahçesi 
dönüşüm çalışmaları kapsa-
mında, stadyumdan geriye 
kalan tüm değerli geri dö-
nüşüm malzemelerinin 
Türkiye’ye örnek olacak bir 
çalışmayla titiz bir şekilde 
ayrıştırılarak yeniden 
ekonomiye kazandırıl-
dığını ifade etti.
n HABERİ SAYFA 3’TE

KTO Karatay Üniver-
sitesi’nde 2018-2019 

Akademik Yılı açılışı 
gerçekleştirildi. Üniver-

site gençliğinden büyük 
beklentileri olduğunun altını 

çizen KTO Karatay Üniversi-
tesi Mütevelli Heyeti Başkanı 

Selçuk Öztürk, “Sizlerden de 
umudumuz sadece günümüzü 

değil, atalarımız gibi geleceğe 
de ışık tutan çalışmalarınızla 

bilge insanlar olmanızdır” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE
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Numune Hastanesi eski binaları için Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca alınan “korunacak” kararını 
bozmak için Ankara’ya yapılan başvuru sonuçlandı. Yüksek Kurul, binaların korunmasının devamına karar verdi

İkinci ret Ankara’dan!
Numune Hastanesi’nin eski 

binaları için Ankara Kültür Varlık-
larını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
yaptığı değerlendirme sonucu ikin-
ci kez “yıkılamaz” kararı çıktı. 

2011 yılında temeli atılan Nu-
mune Hastanesi yeni binası geç-
tiğimiz yıl Aralık ayında hizmet 
vermeye başlamıştı. Yeni binanın 
inşaat çalışmalarının başladığı gün-
den bu yana, numune hastanesinin 
eski binalarının ne olacağıyla ilgili 
de tartışmalar başlamıştı. Tartış-
malar yaşanırken Konya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü 2 binanın “Cumhuriyet 
dönemi” yapılmış olmasını gerekçe 
göstererek yıkılamayacağını savun-
du. Bu nedenle alınan kararla bina-
lar tescillenerek korumaya alındı. 

İKİNCİ BAŞVURU YAPILDI
Numune Hastanesi’nin yeni 

binasının hizmet vermeye başla-
masıyla, eski binaların yıkılarak 
hastane çevresinin rahatlatılması 
amacıyla hastane yönetimi bina-
ların yıkımı için ikinci bir başvuru 
yaptı. Mevzuata göre Konya Kül-
tür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu Müdürlüğü tarafından alınan 

koruma kararının bozulması için 
Ankara Kültür Varlıklarını Koru-
ma Yüksek Kurulu’na ya da İdari 
Mahkeme’ye başvurulabiliyor. Bu 
hakkı kullanan Numune Hastanesi 
Yönetimi,  Ankara Kültür Varlık-
larını Koruma Yüksek Kurulu’na 
başvurarak Konya Kültür Varlıkla-
rını Koruma Bölge Kurulu Müdür-
lüğü’nün kararının yeniden ince-
lenmesini istedi. 

ANKARA’DAN DA RET GELDİ! 
Başvurunun ardından Ankara 

Kültür Varlıklarını Koruma Yük-

sek Kurulu, yeni bir değerlendirme 
yapmak üzere Konya Kültür Var-
lıklarını Koruma Bölge Kurulu Mü-
dürlüğü’nün raporlarını isteyerek 
incelemeye aldı. Yapılan inceleme-
ler sonucu Konya Kültür Varlıkları-
nı Koruma Bölge Kurulunca bina-
lar için alınan “Yıkılamaz” kararı, 
Ankara tarafından mevzuata uy-
gun bulunarak, 
kararın devam 
edeceği yönün-
de yeniden karar 
alındı. Böylece 

Numune Hastanesi’nin Cumhuri-
yet dönemi yapılan eski binalarının 
korunmasına devam edilecek. 

HASTANE KULLANABİLECEK 
Korunmaya devam edilecek 

olan binaların kullanımı hastane 
yönetiminde olacak. Daha önce 
Konya Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü binaların 
kullanım hakkını hastane yönetimi-
ne vermişti. Bu karar bundan son-
raki aşama için de geçerli olacak. 
Ayrıca, binaların restorasyo-

nu ile ilgili yetki de yine hastane 
yönetimi dolayısı ile İl Sağlık Mü-
dürlüğü’nde olacak. Restorasyon 
yaptırmak istenirse yapılan proje, 
Konya Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu tarafından değerlen-
dirilerek restorasyon yapılabilecek. 
Restorasyon için ise Bakanlık veya 
Valilik fonundan faydalanılabilecek. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya Barosu olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Mevcut başkan Mustafa Aladağ 1136 oy alarak yeniden Konya Baro Başkanı olarak seçildi

Mustafa Aladağ güven tazeledi
Konya Barosu iki yılda bir ya-

pılan olağan seçimli genel kurulu 
gerçekleştirildi. Baroya kayıtlı avu-
katların sandık başına gidip oylarını 
kullandı. Gerçekleştiren seçimlerde 
İlke Grubu adına mevcut başkan 
Av. Mustafa Aladağ, Birlik Grubu 
adına Av. Fatih Ruşen ve Demok-
rat Avukatlar Grubu adına Av. Ra-
mazan Fahri Ercan yarıştı. Yapılan 
seçimlerin ardından mevcut başkan 
Av. Mustafa Aladağ güven tazeledi. 
Cumartesi günü Selçuklu Kongre 
Merkezinde başlayan genel kurul 
Pazar günü Konya Adliyesinde ya-
pılan seçim ile devam etti. Selçuklu 
Kongre Merkezinde başlayan Genel 
Kurula İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Mu-
rat Çiçek, CHP Konya İl Başkanı Ba-
rış Bektaş, İYİ Parti Konya İl Başkanı 
Gökhan Tozoğlu , Konya Tabip Oda-
sı Başkanı Dr. Seyit Karaca ile çok 
sayıda avukat katıldı. Gerçekleştiren 
genel kurulda avukatlık mesleğinde 
25,40 ve 50 yılını dolduran avukat-
lara da plaket verildi.

KONYA BAROSU ÜLKEMİZİN 
EN KÖKLÜ VE EN BÜYÜK 
BAROLARINDAN BİRİDİR

Gerçekleştiren genel kurulda 
konuşan Konya Baro Başkanı ve İlke 
Grubu Adayı Av. Mustafa Aladağ, “  
Demokratik, çağdaş ve adil devlet 
yönetim sistemlerinin temelini kuv-
vetler ayrığı prensibi oluşturmakta-
dır. Yasama,yürütme ve yargıdan 
oluşan kuvvetler ayrığı ilkesinin ba-
ğımsız yargı savunma ayağı ise biz 
avukatlardan oluşmaktadır. Bu tes-
piti ısrarla ve kararlılıkla yapmakta 
fayda görüyorum. Avukatsız yargı-
lama faaliyeti düşünülemez. Savun-
manın temsilcisi avukatın olmadığı, 
savunma ve avukata gerekli önemin 

verilmediği yerde hak ve adalet yok-
tur. Adil yargılanma yoktur. Hukuk 
devletinde de söz edilemez. İnsanla-
rın yaşamı kadar önemsediği hak ve 
adaletin gerçekleşmesini sağlayan 
yargı, iddia, savunma ve karardan 
oluşan üç temel üzerine kurulmuş-
tur. Bu nedenle bağımsız savunma-
nın temsilcisi olan avukat yargının 
kurucu unsurudur. Biz avukatların 
mensubu olduğu meslek kuruluşu 
ise bağımsız barolardır.  106 yıllık 
tarihi bin273 avukatı, 473 stajyeri ile 
Konya Barosu ülkemizin en köklü ve 
en büyük barolarından biridir” dedi.

HAKSIZLIK KARŞISINDA 
DİMDİK DURDUK

Konya Barosuna ve avukatlara 
hizmet etme ve mesleği ve meslek-
taşlarımızı bir adım öne çıkarmak 
için yola çıktıklarını belirten Aladağ, 
“ Konya Barosuna ve meslektaşları-
mıza hizmet etme,  mesleği ve mes-
lektaşlarımızı bir adım öne çıkarmak 
adına yola çıktığımız bu yolda iki yıl 
boyunca siz meslektaşlarıma hizmet 
etme onurunu bizlere yaşattınız. He-
pinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Ülkemizin zor bir dönemde geçtiği 
bir dönemde görev yaptık. Ancak 
dönem ne kadar zor olursa olsun. 

Hukukun üstünlüğünden ve mes-
lektaşların çıkarlarından bir adım 
geri atmadık. Mücadeleden vazgeç-
medik. Meslektaşlarımıza karşı her 
türlü haksızlık karşısında dimdik 
durduk. Baromuzun kurumsal kim-
liğini her şeyin üzerinde tutmaya 
gayret ettik. Kurumsal kimliğimi-
ze yakışır, ciddiyet ve vakarla irade 
ortaya koyduk. Meslektaşlarımız 
arasında hiçbir ayrım gözetmedik. 
Baronun sadece avukatlar için değil, 
tüm meslektaşlarımız için son dere-
ce önemli bir kurul bilinci ile hem 
hukuki konularda kamuoyunu ay-
dınlattık. Hem de sosyal ve kültürel 
faaliyetlerde şehrimize öncü olduk” 

ifadelerini kullandı. 
MESLEĞİMİZ ZOR 

DÖNEMLERDEN GEÇİYOR 
Avukatlık mesleğinin zor bir 

dönemden geçtiğini ifade eden Ala-
dağ, “Mesleğimiz zor bir dönemden 
geçiyor. Önü alınamaz şekilde artan 
hukuk fakülteleri, yıllık on bini aşan 
mezunlar ve mezunların çoğunun 
avukat olmak için barolara müracaat 
ettiği bir dönemi yaşıyoruz.  Mesleği-
mizdeki bu kontrolsüz artış, avukat-
lık mesleğinin niteliğini düşürüyor. 
Genç avukat kardeşlerimiz geleceğe 
dair inanç ve güvenleri ortadan kal-
dırıyor, meslektaşlarımız için önemli 
bir zorluğa işaret ediyor. Bu hassa-

siyet ile genç meslektaşlarımızın bir 
nebze daha rahat nefes alabilmesi 
için çalışmalar ortaya koyduk. Genç 
meslektaşlarımıza sadece bizler için 
önemli olduklarını söylemedik. Aynı 
zamanda fiil ve davranışlarımız ile 
onları bu durumu hissettirdik. Bu 
hassasiyet nedeni ile zaman zaman 
tenkit edildik. Ancak ne olursa olsun. 
Biz yaşanan ağır tabloya, gücümü-
zün yettiği kadar çözüm bulabilmek 
için kafa yorduk. Genç meslektaş-
larımızın yanında sapa sağlam dur-
duk.  Başarılı olduğumuza da inanı-
yoruz. Konya Barosu olarak bilimsel, 
kültürel, sanatsal etkinlikler, sportif 
faaliyetler, mesleki programlar, ile-
ri eğitim programları, baro dergisi, 
mesleki yayınlarımız ile bu dönemi 
dolu dolu geçirmek için mücadele 
ettik. Ve hepsinden önemlisi sadece 
baronun kapsını değil, gönüllerimi-
zin kapısını meslektaşlarımıza açtık. 
Konya Barosu Olağan Genel Kurulu-
nun başta mesleğimize ve meslek-
taşlarımız olmak üzere şehrimiz ve 
ülkemiz için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyor, Baro Başkanlığına 
ve kurullara aday olan tüm arkadaş-
larımı yürekten tebrik ediyor, ba-
şarılar diliyor ve her zaman olduğu 

gibi Konya Barosuna yakışır şekilde 
kazananın baromuz ve mesleğimiz 
olmasını canı gönülden diliyorum” 
dedi.

SEÇİMLERİMİZ BAROMUZA VE 
MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN
Demokrat Avukatlar Grubu 

başkan Adayı Av. Ramazan Fahri 
Ercan da seçimlerin hayırlara vesile 
olmasını dileyerek, “Konya Barosu 
seçimlerinden Demokrat avukatlar 
grubunu temsil etmek için aday ol-
duk. Grubumuzun en büyük özelliği 
güçlü bir Baro, demokratik bir baro 
ve insan haklarına, hukuk devleti-
ne, cumhuriyetin temel ilkelerine 
saygılı. Bu saygı çerçevesinde görev 
yapmak üzere seçimlerde katıldık. 
Göreve talip olduk. Bu görevi yapar-
ken, tüm meslektaşlarımızı kucak-
layan, her türlü ayrımcılıktan uzak, 
birleştirici, uzlaşmacı, tarafsız, çalış-
kan ve üretken bir baro olarak görev 
yapmayı kendimize düstur edindik. 
Seçimlerimizin milletimize ve Konya 
barosuna hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi. Konya Barosu Bir-
lik Grubu Başkan Adayı Av. Fatih 
Ruşen de, “Seçimlerimiz Konya’mı-
za ve baromuza hayırlı uğurlu olur. 
Avukat ölürse adalet ölür. Adalet 
ölürse, devlet ölür. Buna asla müsa-
ade etmeyeceğiz. Bugünkü seçimler 
sadece Konya Barosunun sesi de-
ğil, tüm Türkiye’de avukatların sesi 
olarak ülkemizde avukatları temsil 
edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yapı-
lan seçimlerin ardından İlke Grubu 
Başkan Adayı Mustafa Aladağ 1136 
oy aldı. Birlik Grubu Başkan Adayı  
Fatih Ruşen 441 oy alırken, Demok-
rat Avukatlar Grubu Adayı Ramazan 
Fahri Ercan 244 oy aldı. Bu sonuçlar 
ile Mustafa Aladağ Konya Barosu’na 
yeniden başkan oldu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Numune Hastanesi eski binaları için Hastane Yönetimi tarafından “Yıkılması istemiyle” yapılan 2. başvuru Ankara tarafından reddedildi. 

Mustafa Aladağ Fatih Ruşen Ramazan Fahri Ercan
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Aysel- Osman Avcı çiftinin kızı Saliha ile Hasibe - Hasan Kara çiftinin oğlu Ramazan düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi

Saliha ve Ramazan mutluluğa ‘evet’ dedi
Aysel- Osman Avcı çiftinin kızı 

Saliha ile Hasibe - Hasan Kara çiftinin 
oğlu Ramazan düzenlenen düğün tö-
reni ile dünya evine girdi. Genç çifti 
ve ailelerini mutlu günlerinde seven-
leri ve yakınları yalnız bırakmadı. Sa-
liha ve Ramazan misafirlerini, “ Sev-
gi yolu bizi aşkın şehrine götürecek. 
Bu aşk bir ömür boyu sürecek şiirler 
şarkılar sevincimizi süsleyecek. Se-
venlerimiz bu önemli günümüzde 
bizlere eşlik edecek…” mesajı ile 
davet etti. Gerçekleştiren düğünde 
misafirlere geleneksel Konya Pilavı 
ikram edildi. Yenigün Gazetesi ola-
rak Saliha ve Ramazan’a kurdukları 
yuvada bir ömür boyu mutluluklar; 
ailelerini de tebrik ederiz.
n MEVLÜT EGİN

Geçtiğimiz günlerde hizmet 
vermeye başlayan ‘Millet Kıraatha-
nesi’ Meram’ın sosyal hayatına bu 
kısa süre içinde adeta damga vurdu. 
Büyük ilgi gören kıraathaneyi ziya-
ret eden Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Burası kaynaşmanın, 
paylaşmanın, kardeşliğin buluşma 
adresi olacaktır, demiştik. Bugün 
bunun gerçekleşmiş olduğunu gör-
mek beni fazlasıyla memnun etti” 
diye konuştu. 

Kısa bir süre önce açılan ve açı-
lışına Dünya Etnospor Yönetim Ku-
rulu Başkanı Bilal Erdoğan’ın da ka-
tıldığı ‘Millet Kıraathanesi’ özellikle 
gençler tarafından büyük ilgi görü-
yor. Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru gördüğü ilgi ve işleyişini yerin-
de görmek amacıyla ‘Meram Millet 
Kıraathanesine’ bir ziyarette bulun-
du. Kıraathanenin her yaş ve gurup-
tan Konyalılar tarafından yoğun bir 
şekilde kullanılıyor olması Başkan 
Toru’yu bir hayli memnun etti. 

‘HER YAŞ VE HER KESİME 
HİTAP EDEN KIRAATHANE, 

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR’ 
İlk olarak Kıraathanenin zengin 

kütüphanesinden yararlanıp kitap 
okuyan gençlerle sohbet eden Baş-
kan Toru, gençlerin bu proje hakkın-
daki görüşlerini dinledi. Kütüphane-
nin kendilerine yeni ufuklar açacak 
kadar geniş ve zengin olduğunu 
belirten gençler projeyi hayata ge-
çirdiği için Başkan Fatma Toru’ya 
teşekkür ettiler. Daha sonra satranç 
ve mangala gibi zeka oyunları oyna-
yan geçler ve çocuklarla sohbet eden 
Başkan Toru, aynı zamanda oyunla-
rında onlara eşlik etti. Güvenli ve 
sağlıklı bir ortamda oyun oynama 
fırsatı bulan gençler ve çocukların 
gözlerinden okunan bu mutluluğu 
Başkan Fatma Toru’yu da bir hayli 
memnun etti. Millet Kıraathanesi-
ni tıklım tıklım dolduran herkesle 
tek tek sohbet etme imkanı bulan 
Toru, kendileri içinde özel bir bölüm 

oluşturulan görme engelliler ile de 
hasbihal etti. Görme engellilerin, 
kendilerini düşünüp, bril alfabesi 
ile yazılmış eserlerden yararlana-
bildikleri, baskı ve çıktı alabildikleri, 
diğer eğitim merkezlerinde bulunan 
eserlere ulaşabildikleri, e- kütüpha-
nede bulunan hem sesli hem metin 
formatındaki eserleri okuyabildikleri 
böyle bir alan oluşturduğu için Baş-
kan Toru’ya şükranlarını sunmala-
rıyla duygusal anlar yaşandı. Kıra-
athanede kitap ve gazete okuyan 
yaşlılarla da bir süre sohbet eden 
Başkan, ayrıca yetkililerden işleyiş 
hakkında bilgi aldı.

‘BU YATIRIM MERAM’LI OLMANIN 
AYRICALIĞINI HİSSETTİRDİ’

Meram Millet Kıraathanesi’nin 
eğitim, kaynaşma, sosyalleşme 
yuvası olması umuduyla hayata 
geçirdiklerini belirten Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru, yatı-
rımın amacına ulaşmış olduğunu 
görmekten bir hayli memnun 

kaldığını ifade etti.  ‘Meram Millet 
Kıraathanesi’nin çok işlevli bir ya-
pıda tasarladıklarını söyleyen Baş-
kan Toru, “Kıraathanemizde aslına 
uygun bir şekilde güncel kitap, ga-
zete ve dergiler yer alıyor. Kendine 
özgü bir konseptte hizmet eden 
kıraathanemiz, etnospor ve zekâ 
oyunları bölümüyle de her yaştan 
insanının ilgisini çekiyor. Kadın-er-
kek, genç-yaşlı her kesimi kucak-
layıcı bir anlayış ile düşünüldüğü 
için her yaşa hitap ediyor. Görme 
engelli vatandaşlarımızın da bura-
dan kolaylıkla istifade edebilmeleri 
görmek apayrı bir mutluluk. Kıra-
athanemiz selamlaşmanın, kay-
naşmanın, paylaşmanın, kardeşli-
ğimizin buluşma adresi olacaktır, 
dedik. Bu söylediğimizin bugün 
gerçekleştiğine tanıklık ediyoruz. 
Bugün herkes Meram’da yaşıyor 
olmanın ayrıcalığını hissediyor” 
diye konuştu.
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Anadolu İHL’den 
Hançerli’ye teşekkür

NEÜ öğrencilerine ilk 
derste Konya tanıtıldı

Karatay Belediyesi tarafından 
Konya Anadolu İmam Hatip Lise-
si bahçesinde gerçekleştiren asfalt 
ve bahçe duvarı çalışmaları nede-
niyle, Konya Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü Süleyman Eşit ve 
okul yöneticileri Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’yi ma-
kamında ziyaret ederek teşekkür 
etti.

Başkan Hançerli gerçekleş-
tirilen ziyaretten büyük mem-
nuniyet duyduğunu belirterek; 
eğitime olan katkıların aralıksız 
süreceğini söyledi. Hançerli Kon-
ya Anadolu İmam Hatip Lisesi 
bahçesinde gerçekleştirdiği ince-
lemeler neticesinde tespit ettiği 
ihtiyaçların Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerinin yoğun çalışmaları ile 
kısa sürede tamamlandığını dile 
getirdi. Hançerli, geçtiğimiz gün-
lerde gerçekleştirilen Ortaokul 
öğrencilerine yönelik AKİP proto-

kolü ile öğrencilerin Liselere Giriş 
Sınavına hazırlanacaklarını dile 
getirirken, geçen eğitim öğretim 
yılında imzalanan 11 ve 12. sınıf-
lara yönelik AKİP projesi desteği 
ile üniversite sınavına hazırlanan 
öğrencilerin, 2018 YKS’de  ilk 100 
binde 10 öğrenci ile dereceye gir-
diğini söyledi. Karatay Belediyesi 
tarafından ilçeye 24 okul 5 kapalı 
spor salonu, 27 suni çim saha ka-
zandırıldığının altını çizen Başkan 
Hançerli, Doğuş ve Hamzaoğlu 
Mahallelerindeki 2 anaokulu ile 
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi’nin 
inşaatlarının da hızla yükseldiğini 
belirtti. Eğitime yapılan yatırımla-
rın ülkemizin geleceğine yapılan 
yatırımlar olduğunu vurgulayan 
Hançerli, Karatay’da zaten yüksek 
olan eğitim kalitesini daha da yük-
seklere taşımanın gayreti içinde 
olduklarını sözlerine ekledi.
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Millet Bahçesi’ne çevrilmesi için çalışmaların devam ettiği eski stadyum alanında geriye kalan tüm değerli 
geri dönüşüm malzemelerinin titiz bir şekilde ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırıldığı belirtildi

Yüzde 100 dönüşüm
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatının ardından eski stadyum 
alanında Türkiye’de ilk kez başlatı-
lan Millet Bahçesi dönüşüm çalış-
maları kapsamında, stadyumdan 
geriye kalan tüm değerli geri dö-
nüşüm malzemelerinin Türkiye’ye 
örnek olacak bir çalışmayla titiz bir 
şekilde ayrıştırılarak yeniden ekono-
miye kazandırıldığını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye-
si, eski stadyumun alanının Millet 
Bahçesi’ne dönüşümü için Türki-
ye’de ilk kez başlattığı çalışmala-
rı tüm hızıyla sürdürüyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, eski stadyumdaki 
dönüşüm çalışmalarının ardından 
başlayacak çalışmalarla Konya’nın 
Millet Bahçesi’ne kavuşacağını be-
lirterek, yaptıkları çalışmalarda geri 
dönüşüme de büyük önem verdikle-
rini dile getirdi. Dönüşümün devam 
ettiği eski stadyumda bulunan tüm 
değerli geri dönüşüm malzemeleri-
nin titiz bir çalışmayla ayrıştırılarak 
yeniden ekonomiye kazandırıldığını 
belirten Başkan Altay, geri dönüşüm 
anlamında da Türkiye’ye örnek ola-
cak bir çalışmanın yürütüldüğünü 
ifade etti. Eski stadyum alanında 
yürütülen geri dönüşüm çalışmaları 

hakkında bilgi veren Başkan Altay, 
koltukların sökülerek plastik geri dö-
nüşüm fabrikalarına gönderildiğini 
ve binalarda bulunan PVC’lerin de 
sağlam olanlarının yeniden kullanı-
mını sağlayacaklarını belirtti. Saha 
üzerindeki yapıların çatı aksamları-
nın el işçiliği ile titiz bir şekilde sö-
küldükten sonra kullanılabilir tüm 
malzemelerin alındığını belirten 
Başkan Altay, “Bina üzerindeki tüm 
yapıların tesisatı sökülerek kablo ve 

bakır şeklinde ayrı ayrı stoklandı. 
Yıkımla birlikte başlayan demir ay-
rıştırma süreci demirin betonlardan 
ayrılarak top haline getirilmesi ile 
devam ederken top haline gelen de-
mirler, demir dönüşüm fabrikaları-
na nakledilerek yeniden ekonomiye 
kazandırılacak” ifadelerini kullandı. 
KONKASÖR İLE MOLOZ DÖNÜŞÜMÜ 

ÜLKEMİZDE İLKLER ARASINDA
Başkan Altay, sahada oluşan 

molozların mobil konkasör ile kırı-

larak mıcır haline getirildiğine ve 
konkasör ile moloz dönüşümünün 
Türkiye’de ilkler arasında yer aldı-
ğına dikkat çekerek, “Mıcır haline 
getirilen molozlar devam eden diğer 
çalışmalarımızda kullanılmaktadır\” 
dedi. Başkan Altay, son aşamaya 
gelen çalışmalarda eski stadyumda 
bulunan moloz yığınlarının kısa süre 
içerisinde kaldırılacağını da sözleri-
ne ekledi.
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Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Meram Meslek Yük-
sekokulu Un ve Unlu Mamuller 
(Değirmencilik) Programı ile İlk 
ve Acil Yardım Programı öğren-
cileri için ‘Üniversite Hayatına 
Giriş’ dersi kapsamında panora-
mik Konya şehir turu düzenlen-
di. Anadolu’nun çeşitli illerinden 
Konya’ya gelen yüksekokul öğ-
rencileri, tarihi ve tabii güzellikleri 
görme fırsatı buldu. NEÜ Meram 
Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Ömer Dereli şehir turu 
ile ilgili olarak, “Yüksekokul öğ-
rencilerimize şehrimizi tanıtmak, 
eğitim-öğretim yılı başı olması 

nedeniyle öğrencilerimize moral 
motivasyon sağlamak için böyle 
bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi. 
Öğrenciler de, düzenlenen şehir 
turuna katkılarından dolayı NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şe-
ker’e, Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Dış 
İlişkiler Daire Başkanı Selim Yücel 
Güleç’e, Meram Meslek Yükseko-
kulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı 
Öğretim Görevlisi Hakan Vatan-
sev ile Öğretim Görevlisi Zekeriya 
Bilici ve Öğretim Görevlisi Murat 
Özcan’a teşekkürlerini iletti.
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Millet Kıraathanesi ilgi odağı oldu
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‘Türk edebiyatının özünde mizah var’
Türkiye Yazarlar Birliği Konya 

Şubesi’nin Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği 
etkinlikte Yazar Mehmet Nuri Yar-
dım “Edebiyatımızda Mizah” konu-
sunu anlattı.

Konuşmasına kaleme almış 
olduğu ‘Edebiyatımızın Gülen 
Yüzü’ adlı kitabının hikayesini an-
latarak başlayan Yazar Mehmet 
Nuri Yardım, “Bir gün sokakta 
gezerken insanların yüzlerinin 
asık ve mutsuz olduklarını fark 
ettim. Aynı şimdi olduğu gibi ül-
kemiz bir kriz içerisinde idi. Kendi 
kendime bu insanları mutlu ede-
cek, tebessüm ettirecek bir şeyler 
yazmalıyım dedim. Ve Edebiyatı-
mızın Gülen Yüzü adı altında bir 
kitap yazmaya karar verdim. Son 
iki yüz yılın ediplerinin yaptıkla-
rı esprileri toplamaya başladım. 
Sonuçta ortaya kapsamlı bir kitap 
çıktı. İlk araştırmaya başladığımda 
materyal bulmakta zorlanacağımı 
düşünmüştüm ama araştırmayı 
derinleştirdikçe bir deryaya daldı-
ğımı fark ettim. Sonunda kitabımı 
tamamlayıp piyasaya çıkardım. 
Kitap piyasaya çıktıktan sonra 
olumlu tepkiler aldım. Mesela bir 
gün bir edebiyat öğretmeni aradı. 

Divan edebiyatı anlatırken öğren-
cilerin sıkıldığını ve uyukladığını, 
kitabı aldıktan sonra derse baş-
larken anlatacağı yazarın yaptığı 
esprileri bir kenara yazıp derse 
bu esprileri anlatarak başladığını 
ardından da derse girdiğini söy-
ledi. Böyle bir kitap yazdığım için 
teşekkür etti. Bu olaydan sonra bu 
kitabı yazmakla ne kadar doğru bir 
iş yaptığımı anladım” dedi.

TÜRK-İSLÂM MEDENİYETİ 
DÜNYANIN EN BÜYÜK MEDENİYETİ

Türk-İslâm medeniyetinin 
dünyanın en büyük medeniye-
ti olduğunu, edebiyatta, sanatta, 
müzikte, hat sanatında çok değerli 
şahsiyetlerin yetiştiğini, dünyanın 
en büyük hat sanatçısının Türk 
olduğunu ifade eden Mehmet 
Nuri Yardım, “Diyarbakırlı Hat-
tat Hamit Aytaç, Diyarbakır’dan 
çıkıyor. Yoksul bir ailenin çocuğu 
ama İstanbul’da kendini yetiştiri-
yor ve dünyanın en büyük hattatı, 
en büyük sanatkârı oluyor. Sadece 
bu şeref bile bize yeter. Bize daya-
tılan popüler isimler yerine kıyıda 
köşede kalmış şahsiyetleri bulup 
çıkarmamız lazım. Ali Nihat Tar-
lan kimdir? Divan Edebiyatını bize 
sevdiren hocadır. Unutmamak la-

zım” dedi. 
KİTAP OKUMAYA BAŞLADIK
1980’li yıllarda sadece İstanbul 

ve Ankara’da kitap fuarı düzen-
lendiğine ve sadece Diyanet ve 
TÜYAP’ın katıldığına vurgu yapan 
M. Nuri Yardım;  “Şimdi ise 81 
ilimizde ve birçok ilçemizde kitap 
fuarları düzenleniyor, bunlara talep 
var. Talep olmasa niye düzenlen-
sin? Benim memleketim Siirt’e bile 
her sene kitap fuarı düzenleniyor. 
Millet olarak kitap okumaya başla-
dık. Sayı olarak çoğuz ama keyfi-
yet olarak da daha seçici olmalıyız. 
Daha iyi yazarları arayıp bulmalıyız. 
Zaman içerisinde inanıyorum ki, 
insanımız, gençlerimiz en değerli 

yazarları arayıp bulacaklardır. Sivil 
Toplum kuruluşlarının bu konuda 
çok büyük hizmetleri var. Yüzler-
ce vakıf, dernek bu kültür hizmet-
lerini, bu medeniyeti anlatmak 
için çalışmalar yapıyor. Asla hiç 
ümitsiz değilim. 15 Temmuz’dan 
önce bazı dostlarımız bu gençliği 
beğenmiyordu. Bu gençlikte hayır 
yok diyorlardı. Ben ise bu gençlik 
Âsım’ın neslidir, Necip Fazıl’ın Bü-
yükdoğu neslidir, Sezai Karakoç’un 
Diriliş neslidir, Bediü’z-Zaman’ın 
Nesl-i Cedidesidir. Kısacası bütün 
o büyüklerimizin tohum attığı ne-
sillerdir. Bu nesilden ümit keseme-
yiz. Bu vatanın sahipleri de onlar 
olacaktır. Nitekim 15 Temmuz’da 

bunu ispat ettiler. Dolayısıyla ben 
hiç ümitsiz olmadım” diye konuştu.  

SANATA, EDEBİYATA 
ÖNEM VERMELİYİZ 

Konuşmanın ardından Meh-
met Nuri Yardım’a katılım belgesi-
ni vermek üzere kürsüye gelen AK 
Parti Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun, Edebiyatımızın Gülen Yüzü 
isimli kitabı yıllar önce aldığını, ya-
zarı ile tanışmanın ise ancak bugün 
gerçekleştiğini ifade ederek, “Ne 
zaman siyasî ortamdan bunalsam 
Edebiyatımızın Gülen Yüzü isimli 
kitaptan bir bölüm okurum. Aslın-
da bugün de öyle oldu. Hani kaldı-
ğınız odanın havası biraz ağırlaşır 
da taze hava gelsin diye pencereyi 

açarsınız da, sizi canlandıran temiz 
bir hava gelir. İşte herkesin ekono-
mi, para, pul, döviz, dolar, bilmem 
ne dediği bu kasvetli ortamda ho-
cam bize adeta pencereyi açtı ve 
bir bâd-ı sâbâ esintisi getirmiş oldu. 
Sanata, edebiyata önem vermemiz 
gerekiyor” dedi. Programa Ahmet 
Sorgun’un yanı sıra Prof. Dr. Saim 
Sakaoğlu, Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Da-
ire Başkanı Ahmet Köseoğlu, Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı, Aydınlar Ocağı 
Başkanı Mustafa Güçlü, TYB Kon-
ya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Er-
ten ile yazarlar ve kültür adamları 
katıldı. 
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Denizli Emniyet Müdürlüğü, 
Konya’daki şehit ailelerini, Deniz-
li’deki ailelerle buluşturdu. Denizli İl 
Emniyet Müdürlüğü’nün Konya’da-
ki şehit ailelerini Denizli’deki aileler-
le buluşturmak amacıyla düzenle-
diği program, Denizli Polis Evi’nde 
şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ve dua ile başladı. Bir dönem Kon-
ya’da da Emniyet Müdürü olarak gö-
rev yapan Denizli Emniyet Müdürü 
Mevlüt Demir, Hazreti Mevlana’nın, 
Şemsi Tebrizi’nin diyarından, Müftü 
Ahmet Hulusi Efendi’nin şehrine 
gelen misafirleri ağırlamaktan mut-
luluk duyduğunu belirtti.

Daha önce Konya’da görev yap-
tığı için misafirleri köyünden gelmiş 
gibi sevindiğini dile getiren Demir, 
“Sizler kıymetlisiniz, değerlisiniz. 
Sizlerin kıymeti, sokaklardaki huzur-
la, her gün doğan güneşin ışıklarıyla 
beliriyor. Çünkü Peygamberimizin 
komşularının yakınlarısınız. 18 bin 
aleme peygamber olarak gönderilen 

bir sevgili habibin, Hazreti Allah’ın 
sevgilisinin yakınına erişebilme ma-
kamı, şehadet makamıdır. İşte siz o 
makamın yakınlarısınız. Bu ülkenin 
selameti için, şanlı bayrağımız gök-
lerde ihtişamıyla dalgalandığı için siz 
kıymetlisiniz. Konya ovasında, Kon-
ya’nın dağında, bozkırında rüzgarlar 
güzel esiyorsa, insanlar sokaklarda 
dimdik yürüyorsa işte sizlerin o şe-
hadete eren evlatlarınızın bir teza-

hürü olarak kıymetlisiniz” dedi.
ŞEHİT AİLELERİNİN HİZMETİNDEYİZ

Denizlili şehit aileleri ile kendile-
rini burada iki gün misafir edecekle-
rini ifade eden Demir, “Bu kardeşle-
rimiz de sizin geleceğinizi duyunca 
koşarak buraya geldiler. Onlara da 
canı gönülden teşekkür ediyorum. 
Denizli’de misafirperverliği, paylaş-
mayı, ikramı, güzel insanlarla güzel 
vakit geçirmeyi, tabiri caizse ibadet 

aşkı ile yapan 2 bin 500 kişilik emni-
yet kadrosu var. Bu kadro yakın za-
manda Burdur’dan gelen şehit aile-
lerini ağırladı. İki gün burada misafir 
ettik. Yaklaşık iki hafta önce Deniz-
li’deki şehit ailelerini, Alanya’daki 
ailelerle buluşturduk. Alanya’da 5 
şehit ailesi var, 2’si Konyalı. Şehit 
Coşkun Nazilli kardeşimin evinde 
bir Mevlid-i Şerif tertip edildi. En az 
buradaki gibi manevi bir hava tenef-
füs ettik. Bu ülkeye evlatlarını feda 
edenlerin her daim yanında, her za-
man hizmetinde olacağız.” ifadeleri-
ne yer verdi.

Demir ayrıca, ailelerin kaynaş-
ması ve bir nebze olsun acılarının 
hafifletilmesi adına düzenlenen 
etkinlikte şehit ailelerine çeşitli he-
diyeler verdi. Konya Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı Recep Pekdemir 
de Demir’e ve Denizli’deki şehit ai-
lelerine ilgi ve alakalarından dolayı 
teşekkür etti.
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Belağrısı işgücü 
kaybına neden oluyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uz-
manı Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, 
bel ağrılarının iş gücü kaybına ne-
den olduğunu, bu ağrıların sakat-
lığa yol açabileceğini söyledi. Özel 
Konya Hospital Ortopedi ve Trav-
matoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf 
Ziya Karaca, her insanın hayatının 
bir döneminde mutlaka karşılaştı-
ğı bel ağrılarının iş gücü kaybına 
neden olabileceğini kaydetti. Dr. 
Karaca, “12 Ekim Dünya Artrit 
Günü olup, bu kapsamda artritten 
kastettiğimiz özellikle kronik bel 
ağrısı gibi romatizmal hastalıkların 
farkındalığını arttırmak amacıyla 
kutlanan bir gün. Bel ağrısı bütün 
dünyada oldukça sık görülen ve 
her insanın yüzde 80 hayatının bir 
döneminde muhakkak karşılaştığı 
bir problem olarak görüyoruz. Bel 
ağrısı hem iş gücü kaybı hem eko-
nomik kayıplar bakımından bizim 
için tıp camiasında önem verilme-
si gereken noktalardan bir tanesi. 
Artritle bel ağrısını birleştirdiğimiz 
zaman bizim ilk olarak aklımıza 
ankilozan spondilit dediğimiz kro-
nik, ilerleyici, sebebi bilinmeyen, 
özellikle genetik yatkınlıkla birlikte 
gördüğümüz dejeneratif bir has-
talık geliyor. Aslında bu genç yaş-
larda başlayan bir hastalık olması 
hasebiyle insanların buna farkın-
dalığını arttırmaya yönelik bir ça-
lışma programı düzenleniyor. Bu 
Artrit Günü’nden kasıt aslında bu” 
diye konuştu. 
HASTALIĞIN EN SIK GÖRÜLDÜĞÜ 

DÖNEM 20’Lİ YAŞLAR
Artrit hastalığının genç yaş-

larda ortaya çıkmaya başladığını 
belirten Op. Dr. Yusuf Ziya Kara-
ca, durdurulması mümkün olma-
yan bu hastalığın erken teşhisle 
birlikte ilerlemesini yavaşlatabil-
diklerini dile getirdi. Hastalığın ne 
kadar erken fark edilirse hastanın 
yaşam koşullarının o kadar iyi ko-

şula geleceğini vurgulayan Karaca, 
“Ankilozan spondilit dediğimiz gibi 
8 yaş ile 45 yaş arası görülebilen 
ama en yoğunlukla 24 yaşlarında 
pik yapan, görülme sıklığı artan bel 
ağrısı, sırt ağrısı, topuklarda, kal-
çalarda ağrı, hareket gibi kendini 
belli eden bir hastalık. Bu hastalık, 
misal 15 yaşında, 20 yaşında genç 
bir hastamız 3 aydır beli ağrıyor, 
ilaçlara rağmen geçmiyor. Bu gibi 
durumda muhakkak ailelerin, bi-
reylerin farkında olması lazım, 
‘Acaba ankilozan spondilit miyim?’ 
diye. Yani bu çok basit bir iki mu-
ayene yöntemiyle ya da çekilecek 
grafilerle ortaya konabilecek, sap-
tanabilecek bir durum. Hastalı-
ğı durdurabiliyor muyuz? Hayır, 
durduramıyoruz ama ilerlemesini 
yavaşlatabiliyoruz. İlaçlarla tedavi, 
özellikle fizik tedavi, erken teşhis 
konulup düzenli fiziksel aktiviteler-
de bulunan bu tip hastalarda hem 
tedavi maliyetini azaltıyoruz hem 
hastanın yaşam koşullarını olduk-
ça iyi pozisyona getirmiş oluyoruz. 
Hem ekonomik açıdan hem sağlık 
açısından ufak tefek vereceğiniz 
tüyolarla hastaya kazandıracağınız 
hareketlerle kar etmiş oluyorsu-
nuz” ifadelerini kullandı. 
“HASTALIK İLERLEDİĞİ TAKTİRDE 

SAKATLIĞA YOL AÇABİLİR” 
Hastalığın ilerlediği takdirde 

sakatlığa yol açabileceği konu-
sunda uyarılarda bulunan Op. Dr. 
Karaca, “Bu bağlamda bizim in-
sanlara tavsiyemiz, önerimiz basit 
bir bel ağrısı olarak ağrılarını ge-
çiştirmemeleri, muhakkak bu işin 
uzmanından ya da doktordan, bu 
işle uğraşan kişilerden muhakkak 
istişare ederek bu konu hakkında 
bilgi almalarıdır. Yaygın görülen 
hastaları sakat bırakıcı bir hastalık 
olması nedeniyle de daha da dik-
katli olunmasını tavsiye ediyoruz” 
dedi. n İHA

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Esen, Başkanlık 
Sistemi’nin Türkiye’ye kazandırdığı en büyük şeyin siyasi istikrar olduğunu ifade etti

Yeni sistem ülkeye
istikrar kazandırdı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Adem Esen, Selçuklu Akademik 
Düşünce ve Araştırma Merkezi’nde 
(SADAM) “Başkanlık Sisteminde 
Yerel Yönetimler” konulu konferans 
verdi. Gerçekleştiren konferansa 
Selçuklu Akademik Düşünce ve 
Araştırma Merkezi’nde (SADAM) 
Başkan Vekili Prof. Dr. Fikret Kara-
pınar, KONSİAD Konya Şube Baş-
kanı Hasan Hüseyin Aydın, Konya 
Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dai-
resi Başkanı Ahmet Köseoğlu ile çok 
sayıda davetli katıldı.

Prof. Dr. Adem Esen, son deği-
şikliklerden önce parlamenter bir 
sistemin olduğunu belirterek, “Bu 
sistemde Cumhurbaşkanı vardı, 
başbakan vardı, başbakanın bakan-
lar kurulu vardı ve bunların siya-

si hürriyetleri vardı. Şimdi bu çok 
tartışılan bir konu. Yani neden? 
Başkanlık sistemi konusundan ben 
ikna oldum. Temel gösterge Cum-
huriyet’in kurulmasından itibaren 
her 15 ayda bir hükümet değişmişti. 
Yani eğer mesela Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine son dönemde 
geçmemiş olsaydık şimdiye herhal-
de bir koalisyon hükümeti gelebi-
lirdi. Şimdi Türkiye’ye kazandırdığı 
en büyük şey kanaatimce siyasi is-
tikrardır. Ama bunun iktisadi yan-
sımaları daha farklı” ifadelerini kul-
landı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile bazı değişikler olduğuna 
dikkat çeken Esen, “Yeni sistem ile 
başbakanlık kaldırıldı, bakanlar ku-
rulu kaldırıldı. Bunun yansımaları 
olarak TBMM ilişkilerinde değişikler 
oldu. Bakanlar tamamen cumhur-
başkanına bağlandı. Kurullar oluş-

turuldu. Neden yerel yönetimler 
kuruluyor? Osmanlı’da ademi mer-
keziyet dediğimiz şey, yani insana 
daha yakından hizmet vermek için. 
Şuradaki kanalizasyon problemini 
belediye bilir. Yani Ankara’nın mer-
kezinin ne işi var burada. Dolayısıyla 
yerinden yönetim ilkesi gereği kim 
yönetmeli? Buradaki yönetmeli. 
Pekala, burada yönetecek kişiyi biz 
Ankara’dan mı atayalım ya da bu-
radan mı seçilsin? Yani genel eğilim 
nedir? Buradan seçilsin. Çünkü para 
veriyorsun. Parayı nereden alıyor 
belediyeler merkez bütçelerden alı-
yor. Yani bir bütünün parçası, de-
netlemeden olmaz.  Son yapılan de-
ğişikler ile Yerel Yönetimler Genel 
Müdürlüğü kuruldu. Daha önceden 
belediyeler Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü ile irtibatlı idi. Yerel Yö-
netimler Genel Müdürlüğü Cum-

hurbaşkanlığı’nın son kararnamesi 
ile kuruldu.  Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü mülga oldu. Yerel Yö-
netimler Genel Müdürlüğünü Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 
kuruldu. Yerel Yönetimler Genel 
Müdürlüğü mahalli idarelerde iş ve 
işlevleri mevzuatta belirten görev ve 
hizmetleri yapmak, takip etmek, so-
nuçlandırmak ve geliştirmek” dedi. 
Prof. Dr. Adem Esen, konferans 
kapsamında katılımcılara , “Anaya-
sa İdari Vesayet”, “Yerel Yönetimler 
Genel Müdürlüğü”, “İçişleri Bakan-
lığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı”, 
“Belediyelerin görev ve yetkileri” ile 
“Diğer ülkelerde başkanlık ve yerel 
yönetim örnekleri”  konuları hakkın-
da katılımcılara bilgi verdi.  Konfe-
rans toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile 
son buldu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’daki şehit aileleri Denizli’de

Mehmet Nuri Yardım

Prof. Dr. Adem Esen
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TEKNOFEST başarısı ödüllendirildi Fiat, benzersiz indirim fırsatı sunuyor

Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisi, İstanbul’da düzenlenen 
TEKNOFEST’te roket yarışması, 
TÜBİTAK Uluslararası Hava Aracı 
Yarışması, model uydu, robotaksi, 
yüksek ve alçak irtifa kategorile-
rinde derece alan Konya Teknik 
Üniversitesi’nden öğrencileri ve 
danışman hocalarını ödüllendirdi.  
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, derece 
alan öğrencileri ve danışman öğ-
retmenleri Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde ağırlayarak kendilerini 

tebrik etti.  Başkan Altay, “TEK-
NOFEST, Türkiye’nin yeni nesil 
festivallerinden birisi oldu. Çok da 
önemli yarışmalar düzenleniyor. 
Konya Bilim Merkezi olarak da 
TEKNOFEST’te stant açarak ora-
da bulunmuştuk. Genç arkadaş-
larımız da şehrimizi çok güzel bir 
şekilde temsil ettiler ve Cumhur-
başkanımızın elinden ödüllerini al-
dılar. Büyükşehir Belediyesi olarak 
genç arkadaşlarımıza bundan son-
ra da çok daha büyük başarılar di-
liyoruz. Konya’yı güzel bir şekilde 

temsil ettikleri için de kendilerine 
teşekkür ediyoruz” ifadelerini kul-
landı.  TEKNOFEST’te dereceye 
giren 23 öğrenci ve 3 danışman 
öğretmen Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Meclisi tarafından teşekkür 
belgesi ile altınla ödüllendirildi. 

Öğrenci ve danışman öğret-
menlerin belge ile hediyeleri Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ile ilçe bele-
diye başkanları tarafından takdim 
edildi.
n HABER MERKEZİ

İlk kez yollarla buluştuğu 
2015 yılından bu yana 114 bin 
408 adetlik satış başarısına ulaşan 
Fiat Egea, benzersiz fırsatlarla kul-
lanıcıların karşısına çıkıyor. 

Fiat Egea Sedan, ÖTV matra-
hında yapılan yeni düzenlemeler, 
hurda teşviki ve özel kampanya-
larla birlikte 69 bin 900 TL’den 
başlayan fiyatlarla satışa sunulu-
yor. Ekim ayı sonuna kadar devam 
edecek kampanya kapsamında 
tüm Fiat Egea modelleri, 30 bin 
TL’ye kadar 12 ay vadeyle faizsiz 

kredi seçeneğiyle de satın alına-
biliyor. Tofaş’ın 1 milyar dolarlık 
yatırım yaparak 2015 yılının so-
nunda seri üretime geçirdiği ve 
Avrupa başta olmak üzere 50’den 
fazla ülkeye ihraç ettiği Fiat Egea, 
yollarla buluştuğu ilk günden bu 
yana toplamda 114 bin 408 adet, 
2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 
de 23 bin adetlik satış başarısına 
ulaştı. Müşterilerinin ihtiyaçlarını 
her zaman odağına alan Fiat, ekim 
ayında yenilenen kampanyası ile 
dikkat çekiyor. Özgün tasarımı, 

konforu, geniş iç hacmi, kullanış-
lılığı ve kolay ulaşılabilirliği ile sı-
nıfının tüm ihtiyaçlarını karşılayan 
Fiat Egea Ailesi’nin ilk üyesi olan 
Fiat Egea Sedan, ay sonuna kadar, 
ÖTV matrahında gerçekleştirilen 
yeni düzenlemeler ve avantajlı 
hurda teşvikiyle birlikte, 69 bin 
900 TL’den başlayan özel fiyatıyla 
satışa sunuluyor. Egea Ailesi mo-
dellerinde 30 bin TL’ye kadar 12 
ay vadeyle faizsiz kredi seçeneği 
de sunuluyor.
n HABER MERKEZİ

‘Gürcü Hatun Selçuklu 
siyasetini etkilemiştir’

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Konya Fikir ve Sanat Adamları 
Derneği ve SÜ Selçuklu Araştır-
maları Merkezinin ortaklaşa dü-
zenlediği Yaşayan Konya Hafızası 
İkindi Sohbetlerinde bu hafta Sel-
çuk Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen tara-
fından “Selçuklu Sultan Hanımla-
rından Gürcü Hatun” konulu bir 
konferans verildi. Gürcülerin Kaf-
kasyanın en eski halkı olduğunu. 
çoğunluğunun Hristiyan olmakla 
birlikte Müslüman Gürcülerin de  
çoğunluk oluşturduğunu ve Ya-
hudi Gürcülerin de bulunduğuna 
dikkat çeken Mehmet Ali Hacı-
gökmen;  “Kafkasya’da VII- VIII. 
yy. Müslümanlar bölgeye gelme-
den bir birlik sağladılar. Kralları 
da ‘Abhaz’ ‘Kartlı’ unvanları alır-
dı. İlk kralları III. Bağrat’tır . Tam 
manasıyla birleşme  10.yy’da oldu 
ve  12.yy’a kadar Kafkasya Türk 
göçlerine maruz kadı. Çağrı Bey’in 
Doğu Anadolu keşif seferine, Tuğ-
rul Bey’in Doğu Anadolu Seferine, 
Malazgirt savaşına şahit olmuşlar-
dır. Doğu Anadolu’da Türk beylik-
leri kurulduğunda Gürcüler tam 
birlik oluşturdular. Başlarında da 
kral 4.David vardı. Gürcü kralı Da-
vid Kafkasya dışına seferler yaptı. 
Saltuk ve Mengüçek Beyliği ile  
mücadele eden Kralları 1.Dimitri, 
3.Giorgi’den sonra Türkiye Sel-
çuklularıyla ilişkileri artırdı. 3.Gior-
gi’nin erkek çocuğu olmadığı için 
kızı Tamara’yı tahta varis ilan etti. 
Tamara’ya taç giydirdi. Tamara 
dönemi Gürcülerin zirve dönem-
dir. Tamara Trabzon’da Trabzon 

Bizans İmparatorluğu’nun kurul-
masını sağladı. Lazları Karadeniz’e 
yerleştirdi. Selçuklularla ilişkilerini 
sağlamlaştırmak için  2.Kılıçarslan 
ile yapılan anlaşmada melik Rük-
neddin Süleymanşah ile evlilik ka-
rarı alındı. Tamara Azerbaycan’a 
girdi. Bunun üzerine Rükneddin 
Süleymanşah Gürcülerle mücade-
le kararı aldı. Desteğini bulamadığı 
için Saltuklu Beyliğini aldı. Elbistan 
Meliki Muğiseddin Tuğrulşah’a 
Erzurum’u mülk olarak verdi. Ta-
mara, Selçuklu Sultanı Rükned-
din Süleymaşah’a karşı Pasinler 
ovasında 1202’de savaşı kazandı 
fakat  zirve dönemi 1213’te sona 
erdi” dedi.  Hacıgökmen, “Gürcü 
Hatun bilemediğimiz, kaynaklarda 
geçmeyen, Gürcü kaynaklarının 
devşirilip derlenmesinden sonra 
ortaya çıkacak olan Selçuklu’nun 
bir Hürrem Sultan’ı olduğu kesin-
dir ve Selçuklu siyasetini domine 
ettiği, etkilediği, özellikle 2.Riya-
seddin Keyhüsrev’in üzerine çok 
büyük bir etki yaptığı çok kesin 
ve bildiğimiz Gürcüoğlu Zahurid-
din buna en güzel örnektir. Gürcü 
Emirlerine sayısız iktalar verdiği 
söyleniyor. Kaç Emir’e ne kadar 
iktalar verildiğini bilemiyoruz. So-
nuçta bu evlilik Selçuklu siyasetini 
etkilemiş ve bu evlilikten olan oğul 
Alaaddin’in de öldürülmesi ayrı bir 
ilginç nokta olarak tarihimizde ye-
rini almıştır” ifadelerini kullandı.  

Program sonunda konuşmacı 
Doç. Dr. Mehmet Ali Hacıgök-
men’e günün anısına Koyunoğlu 
Kütüphane ve Müze Müdürü Ha-
san Yaşar tarafından hediye tak-
dim edildi.
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi’nde 2018-2019 Akademik Yılı açılışında konuşan KTO Karatay Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, 2023 ve 2071 hedeflerini gençlerin gerçekleştireceğini vurguladı

‘2023 ve 2071 vizyonunu 
sizler şekillendireceksiniz’

KTO Karatay Üniversitesi’nde 
2018-2019 Akademik Yılı’nın açılışı, 
düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 
Akademik yılın ilk dersini Cumhur-
başkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yeni-
lik Politikaları Kurulu ve YÖK Üyesi, 
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı 
ve aynı zamanda KTO Karatay Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi Öğr. 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik verdi. 

Gün geçtikçe akademik, bilim-
sel, kültürel ve sosyal alanda ulusal 
ve uluslararası arenada adını duyu-
ran, “İş Hayatına Açılan Kapı” Kon-
ya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üni-
versitesi’nde 2018-2019 Akademik 
Yılı Açılışı, düzenlenen törenle ger-
çekleşti.Kur’an-ı Kerim tilavetinin 
ardından İstiklal Marşı’nın okunma-
sıyla başlayan program, açılış konuş-
maları ile devam etti.

GÜÇLENEREK 
BÜYÜYEN BİR KTO KARATAY
Yeni akademik yılda da her ge-

çen gün güçlenerek büyüyen aka-
demik ve idari kadrosu, yaklaşık 8 
bin 500 öğrencisiyle büyük bir aile 
olarak eğitime başladıklarını söyle-
yen KTO Karatay Üniversitesi Müte-
velli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, 
“Karatay Medresesinin 800. yılı olan 
2051 yılına kadar bir dünya üniver-
sitesi olmak, üniversitemizin temel 
vizyonunu oluşturmaktadır. Bugün 
üniversitemiz; 6 fakülte, 2 yükse-
kokul, 2 meslek yüksekokulu ve 3 
enstitüde yürütülen 38 ön lisans 
ve lisans, 27 lisansüstü program ile 
eğitim-öğretime devam etmektedir. 
Türkiye’nin 81 ilinden üniversitemi-
ze öğrenim görmeye gelen yaklaşık 
8.500 öğrenci kardeşimiz, Anado-
lu’nun kültürel zenginliğini, hoşgö-
rü ve kardeşliğini Konya’da bizlere 
yaşatmaktadır.” diye konuştu.
ISO 9001: 2015” KALİTE BELGELİ İLK 
VAKIF ÜNİVERSİTESİ, KTO KARATAY

KTO Karatay Üniversitesi’nin 
kurulduğu günden bu yana “Gerçek 
Bir Vakıf Üniversitesi” kimliği ile fa-
aliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatan 
Başkan Öztürk, “Vakıf Yükseköğre-
tim Kurumları 2018 Raporu’nda yer 
alan verilere göre 15 farklı burs türü 
ve sağladığımız yüzde 17 tam burs-
lu oranı ile Türkiye’nin en çok burs 
veren 8. üniversitesiyiz. Üniversite-
lerde kalite anlayışını da âdeta bir 
adım öteye taşıyarak “ISO 9001: 
2015” kalite belgeli ilk vakıf üniver-
sitesi olduk. Ayrıca “Türkiye Üniver-

site Memnuniyet Araştırması’nda” 
üniversitemiz, çeşitli kategorilerde 
A Plus üniversiteler arasında yer al-
mış ve 172 üniversite içerisinde 33. 
olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ÖZTÜRK: “2053 VE 
2071 VİZYONLARIMIZI SİZLER 

ŞEKİLLENDİRECEKSİNİZ”
Öğrencilere seslenerek, “Bizim 

hayalimiz, ülkemizi üretimde, tek-
nolojide, bilimde, ekonomide dün-
yanın en ileri 10 ülkesinden biri 
hâline getirmektir. Sizlerden bek-
lentimiz ise bilimsel birikiminizle; 
2053 ve 2071 vizyonlarımızı şekil-
lendirmeniz sonra da bunları ha-
yata geçirmenizdir.” diyen Başkan 
Öztürk,“Sizlerden de umudumuz 
sadece günümüzü değil, atalarımız 
gibi geleceğe de ışık tutan çalışma-
larınızla bilge insanlar olmanızdır. 
Türkiye’nin ve insanlığın size ve bi-

rikiminize ihtiyacı var. Sizler bu üni-
versitede elde ettiğiniz bilgileri daha 
ileriye taşıyarak ülkemizin hedefleri-
ne katkı sağlamak mecburiyetinde-
siniz. 2018-2019 Akademik Yılı’nın 
hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrenci 
ve akademisyenlerimiz için başarı-
larla dolu bir yıl geçmesini temenni 
ediyorum” dedi.

REKTÖR SADE: “BİLİMİNIŞIĞINDA 
NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI 

YETİŞTİRİYORUZ”
KTO Karatay Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. Bayram Sade, “Üni-
versite olarak bilimin ışığında, ülke-
miz başta olmak üzere tüm dünyayı 
aydınlatma idealinde, iş dünyasının 
nitelikli insan kaynağını karşılamayı 
hedeflemekteyiz. KTO Karatay Üni-
versitesi’ni akademik olanaklarımız 
ayrıcalıklı kılıyor. Öğrencilerimiz bir-
çok bölümde çift anadal yaparak çift 

diploma ile mezun olma fırsatı yaka-
lıyor. Sektör Danışmanlığı Projemiz 
ile de sektörü tanıyan mezunlar ye-
tiştirmeye devam ediyor, işte aranan 
ve iş kuran mezunlar veriyoruz. 300 
sektör danışmanı ve bu projede yer 
alan bin 500 öğrencimizle sektörü 
bilen mezunları, iş dünyasına kazan-
dırıyoruz. Medeniyet Tasavvuru ve 
Karatay Medresesi, Meslek Ahlakı 
ve Ahilik derslerimiz ile değerlerimi-
zi özümseyen bireyler yetiştiriyoruz.
Bizler üniversite olarak sizlerin mes-
leki gelişimi için elimizden gelen her 
şeyi yapacağız, sizler de alanınızdaki 
son gelişmeleri takip ederek çağın 
ihtiyaçları doğrultusunda eğitimini-
zi şekillendireceksiniz. 2018-2019 
Akademik Yılı’nın üniversitemize 
hayırlı olmasını diliyorum.” ifadele-
rine   yer verdi. Cumhurbaşkanlığı 
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politika-
ları Kurulu ve YÖK Üyesi 

Yeni akademik yılın ilk dersini 
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji 
ve Yenilik Politikaları Kurulu ve-
YÖK Üyesi, ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı ve aynı zamanda KTO 
Karatay Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Meh-
met Çelik “Teknolojik Dönüşüm Ge-
tirdiği Yönetsel Yetenekler” konusu 
ile verdi.  KTO Karatay Üniversitesi 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen açı-
lışa,KTO Karatay Üniversitesi Müte-
velli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, 
Mütevelli Heyeti Üyeleri,KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade,Cumhurbaşkanlığı Bi-
lim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları 
Kurulu ve YÖK Üyesi, ASELSAN Ge-
nel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Çelik, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon 
Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, 
Konya Bölge Adliye Mahkemesi Baş-
kanı Mevlüt Gülbudak, Bölge Adliye 
Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah 
Gündüz, Selçuk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Şahin,Konya 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Babür Özçelik, Karamanoğlu Meh-
metbey Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Akgül, Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Durmuş Tayyar Şen,Meram 
Kaymakamı Resul Çelik, İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, Medicana 
Konya Hastanesi Genel Müdürü 
Fulya Erdemil, protokol üyeleri, de-
kanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler 
katıldı. n HABER MERKEZİ

Selçuk Öztürk

Prof. Dr. 
Bayram Sade
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Konya’da iki ay önce kumar oy-
natıldığı sebebiyle kapatılan derne-
ğin bodrum katında başından vurul-
muş halde erkek cesedi bulundu. 

Olay, gece saatlerinde merkez 
Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi 
Cengaver Sokak üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ay 
önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle 
kapatılan ruhsatsız 4 katlı ruhsatsız 
dernek binasının bodrum katından 
gelen kötü kokulardan şüphelenen 
vatandaşlar durumu polise bildirdi. 
Olay yerinde gelerek binada incele-
me yapan polis, kilitli olan bodrum 
katının kapısını çilingir yardımıyla 
açtı. İçeriye giren polis, bodrumda 

başından vurulmuş halde bir erkek 
cesediyle karşılaştı. Polis, 40 yaşla-
rında olduğu tahmin edilen erkek 
cesedinin yanında bir av tüfeği ve 
boş kartuşlar buldu. İnceleme ya-
pan polis, bodruma giriş kapasının 
dışarıdan asma kilitle kilitli oldu-
ğunu tespit etti. Toplanan deliller 
doğrultusunda olayda güçlü cinayet 
şüphesi bulunan polis, şüpheli ya 
da şüphelileri bulmak için çalışma 
başlattı. Yaklaşık on gün bodrumda 
kaldığı tahmin edilen ceset, kim-
lik tespiti ve otopsi yapılmak üzere 
Konya Numune Hastanesi morguna 
kaldırıldı.
n İHA

Otomobil kaldırımdaki
duvara çarptı: 2 yaralı

Kamyon, kamyonetle çarpıştı
1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yunak’ta kamyon ile kamyone-
tin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 
kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 
Polatlı’dan Yunak istikametine gi-
den Fedai Kale yönetimindeki 42 
Y 6649 plakalı kamyon, tali yoldan 
gelen Mustafa Vatansever idare-

sindeki 16 AZ 482 plakalı kamyo-
netle çarpıştı. Kazada, kamyonet-
teki Taner Kireşci (40) olay yerinde 
hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 
Yaralılar, ambulanslarla Polatlı, 
Akşehir ve Konya’daki hastanelere 
kaldırıldı. n AA

Beyşehir’de kontrolden çıkan 
otomobilin kaldırımdaki duvara 
çarpması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. 
yönetimindeki 07 PK 920 plakalı 
otomobil, Atatürk Caddesi üze-
rinde seyir halinde iken kontrol-
den çıktı. Park halindeki minibüse 
çarpmaktan son anda kurtulan 

otomobil, kaldırım üzerine çıkarak 
Beyşehir Belediyesine ait Taşköprü 
Aile Çay Bahçesinin dış duvarına 
çarparak durabildi. Kazada yara-
lanan sürücü ile araçta bulunan 
kimliği öğrenilemeyen 1 kişi adre-
se sevk edilen ambulansla Beyşe-
hir Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma sürüyor. n İHA

Kaldırımda yürürken daha önce sökülüp bırakılan reklam panosu üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 
yaşındaki Muhammet Emir Karabakan’ın ölümüyle ilgili hazırlanan raporda iş yeri sahibi ve belediye kusurlu bulundu

Başka Emir’ler ölmesin!
Annesi ve kardeşleriyle kaldı-

rımda yürürken, daha önce sökülüp, 
bırakılan reklam panosu üzerine 
devrilen Muhammet Emir Kara-
bakan’ın (5) ölümüyle ilgili bilirki-
şi raporu hazırlandı. Rapora göre, 
‘Şehir Estetiği Yönetmeliği’ gereği 
belediye görevlilerince sökülüp, kal-
dırım üzerine bırakılan panoyla ilgili 
gerekli tedbir alınmadığı için iş yeri 
sahibi Taha Süleyman B., birinci 
derecede asli kusurlu bulundu. İlgili 
belediyenin ise söküldükten sonra 
takibini ve kontrolünü yapmadığı 
için ikinci derecede asli kusurlu ol-
duğu belirtildi. Minik Muhammet 
Emir’in babası Cemalettin Karaba-
kan, “Bizim Emir’imiz öldü, başka 
Emir’ler ölmesin. Bizim tek istediği-
miz suçlular cezasını çeksin, adalet 
yerini bulsun” dedi.

Olay, 30 Ocak’ta, merkez Ka-
ratay ilçesine bağlı Büyük Sinan 
Mahallesi Gündüz Sokak üzerinde 
meydana geldi. Muhammet Emir 
Karabakan’ın üzerine; ikiz kardeşi 
Ömer Faruk, ağabeyi İsmail (12), 
ablası Zeynep (10) ve annesi Saki-
ne Karabakan (40) ile markete gi-
derken, kaldırımdaki atılı vaziyette 
bulunan reklam panosu devrildi. 
Yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki pano-
nun altında kalan Muhammet Emir, 
çevredekiler tarafından kurtarıldı. 
Ağır yaralanan Muhammet Emir, 
ihbarla gelen sağlık görevlilerince 
ambulansla Konya Numune Hasta-
nesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müda-
halesinin ardından Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen 
Muhammet Emir, yoğun bakım 
ünitesinde tedaviye alındı. Minik 
Muhammet Emir, yoğun bakım üni-
tesinde 16 gün sonra yaşam müca-
delesini kaybetti. 

‘İŞ YERİNİN 
SORUMLULUĞU BANA AİTTİR’
Olaydan sonra gözaltına alı-

narak, polis merkezine götürülen 
reklam panosunun ait olduğu iş 
yeri sahibi Taha Süleyman B. (27), 
ifadesinde, iş yerinin sorumluluğu-
nun kendisine ait olduğunu söyledi. 
Taha Süleyman B., “Ulaşım Koordi-
nasyon Merkezi (UKOME) kararı ile 
olay tarihinden 6 ay kadar önce be-
lediye görevlileri tabelamızı 1 hafta 
içerisinde kaldırmamızı bize tebliğ 
etti. Biz de belediye görevlilerinden 
yardım isteyip onların sökmesi-
ni istedik. Görevliler de tabelamızı 
sökülüp, kaldırım üzerine bıraktı. 
Tabelanın ağırlığı 500 kilogramdır. 

Tabelanın durduğu yerde yoldan 
geçen insanlara bir zararı bulunma-
maktadır. Bu iş yerinin sorumluluğu 
bana aittir. Başka bir sorumlu bu-
lunmamaktadır” diye konuştu. 

İŞ YERİ SAHİBİ BİRİNCİ, BELEDİYE 
İKİNCİ DERECEDE KUSURLU 

Olaydan sonra düzenlenen bi-
lirkişi raporunda; iş yeri sahibi Taha 

Süleyman B., ‘Büyükşehir Beledi-
yesi Kanunu’ kapsamında çıkarılan 
‘Şehir Estetiği Yönetmeliği’ gereği 
işletmesinin önüne diktiği tabelasın-
dan sorumluğu olduğu, yerinden sö-
külen tabelayı söküm işinden sonra 
zarar vermeyecek şekilde yerinden 
kaldırmadığı ve gerekli tedbirleri 
almadığı için gerekçesiyle kazanın 

meydana gelmesinde birinci dere-
cede asli kusurlu bulundu. Konya 
Büyükşehir Belediyesi veya Karatay 
Belediyesi’nin de ‘Belediye Zabıta 
Yönetmeliği’ gereği tabela sökül-
dükten sonra denetim sorumluluğu 
yerine getirilmediği ve uygulanan 
kararların sonuçları takip edilmedi-
ği için ikinci derecede asli kusurlu 
olduğu belirtildi. Muhammet Emir 
ise sökük ve açıkta olan panonun 
oluşturacağı tehlikeleri idrak etme 
yaşında olmadığından kusursuz bu-
lundu.

2 YILDAN 6 YILA HAPİS 
CEZASI İSTEMİ

Olay sonrası Cumhuriyet Sav-
cılığı tarafından iş yeri sahibi Taha 
Süleyman B.’nin birinci derecede 
asli kusurlu olduğu gerekçesiyle 
‘taksirle ölüme neden olma’ suçun-
dan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ce-
zasıyla yargılanması için iddianame 
hazırlandı. İddianame, Konya 2’nci 
Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul 
edildi. Davanın ilk duruşmasına tu-
tuksuz yargılanan Taha Süleyman 
B., katılmazken, Muhammet Emir 
Karabakan’ın ailesi ve taraf avukat-
ları katıldı. n DHA

Kapatılan dernekte erkek cesedi bulundu

Demir çubukla polisi yaraladı Ambulans şarampole yuvarlandı

Polis merkezinde çalışan si-
vil memur, bir polis memurunu 
demir çubukla kafasına vurarak 
yaraladı. Yaşanan olay güvenlik 
kamerasına yansıdı. İddiaya göre, 
merkez Meram ilçesindeki Feri-
diye Polis Merkezinde teknisyen 
yardımcısı olarak çalışan Rahmin 
A., aynı yerde görev yapan polis 

memuru Halit B.’ye belinden çı-
kardığı demir çubukla vurmaya 
başladı. Diğer polis memurları sal-
dırgan sivil memuru etkisiz hale 
getirirken başına darbe alan Halit 
B. yaralandı. Ambulansla hastane-
ye kaldırılan polis memuru tedavi 
altına alınırken durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. Olaydan bir gün 

önce de bir başka polis memuruna 
saldırarak yumruk atan sivil me-
mur Rahim A.’nın psikolojik tedavi 
gördüğü, akli dengesinin yerinde 
olmadığına dair raporu bulunduğu 
kaydedildi. Gözaltına alınarak adli-
yeye sevk edilen saldırgan memur 
serbest bırakıldı.
n İHA

Beyşehir’de görevden dönen 
112 ambulansının şarampole tak-
la atması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 
Kaza, Beyşehir-Konya karayolu-
nun 7. kilometresinde meydana 
geldi.

Edinilen bilgiye göre, Uğur K. 
yönetimindeki 42 FDT 04 plakalı 
112 ambulansı, Konya’dan Beyşe-

hir ilçe merkezi yönüne seyir ha-
lindeyken Bayındır Mahallesi yol 
ayrımında sürücünün direksiyon 
hakimiyetini yitirmesi sonucu yol-
dan çıktı. Şarampole takla atarak 
devrilen ambulansın sürücüsü ile 
sağlık görevlileri Keziban U., Elif 
Yıldırım G. ve Büşra D. yaralan-
dı. Olay yerine sevk edilen başka 
bir ambulansla Beyşehir Devlet 

Hastanesine kaldırılan yaralılar 
tedavi altına alındı. Kazaya karışan 
Beyşehir 112 İstasyonunda gö-
revli ambulansın Konya’ya hasta 
naklettikten sonra Beyşehir’e dön-
düğü öğrenildi. Yaralıların hayati 
tehlikelerinin bulunmadığı belirti-
lirken, kazayla ilgili başlatılan so-
ruşturma sürüyor.
n İHA

Emir’in babası Cemalettin Karabakan
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DSİ, Konya Ovası’nda 863 bin dekar alan suladı
DSİ Genel Müdürü Mevlüt 

Aydın, 7 Nisan’da açılıp 5 Ey-
lül’de sona eren sulama sezo-
nunda, Konya Ovası’nda 862 bin 
560 dekarlık tarım arazisini suya 
kavuşturduklarını bildirdi. DSİ 
Genel Müdürü Aydın, Konya’da 
son dönemde yapılan su yapıları-
nın artmasının bölgedeki tarımsal 
faaliyetlerin gelişmesinde önemli 
rol oynadığına dikkat çekti. 

Modern sulama ile tarımda 
sağlanan verim artışları ile üre-
tim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi 
gelirlerinde doğrudan ve dolaylı 
artış sağladığını aktaran Aydın, 
“Bu durum bir yandan kırsal kal-
kınmanın hedeflerinden olan yok-
sulluğun azaltılması amacına hiz-
met ediyor bir taraftan da yaşam 
standardını yükselttiği için göçü 
önlüyor.” ifadesini kullandı.

DSİ Konya Bölge Müdürlü-

ğünce inşa edilerek işletmeye 
açılan ve Konya Ovası Sulaması 
İşletme ve Bakım Şube Müdür-
lüğü dahilinde yer alan Çumra, 
Seydişehir Cazibe, Suğla Cazibe, 
Gevrekli, Karaören Pompaj, Suğla 

Pompaj, Kıreli Pompaj ve Dinek-
saray Pompaj sulamaları ile 2018 
yılı sulama sezonunda Konya 
Ovası’na 462 milyon metreküp 
su verildiğini vurgulayan Aydın, 
şunları kaydetti: “Beyşehir-Suğ-

la-Apa iletim kanalı ve 17 kilo-
metrelik Mavi Tünel vasıtasıyla 
Gembos ve Göksu Havzalarından 
getirilen sular Konya Ovası’na can 
verdi. 7 Nisan’da açılıp 5 Eylül’de 
sona eren sulama sezonunda, iş-

letme halindeki sekiz adet sulama 
tesisi ile 862 bin 560 dekarlık ta-
rım arazisi suya kavuştu. 2018 yı-
lında İç Anadolu Bölgesi’nde her 
ne kadar kurak bir sulama sezo-
nu geçmiş olsa da DSİ tarafından 

Konya Ovası’ndaki rezervuarla-
ra sezon öncesi yapılan planlı su 
dağıtımı ile çiftçilerimizin sulama 
sezonunu sıkıntısız bir şekilde at-
latmaları sağlandı.”
n HABER MERKEZİ

Konya’da makam şoförlerine 
ileri düzey sürüş eğitimi verildi. 
Türkiye Makam Şoförleri Derneği 
İl Temsilciliği tarafından Konya’da 
görev yapan makam şoförlerine gü-
venli sürüş, suikast ve saldırıya karşı 
koruma eğitimleri verildi. Program 
Konya Sanayi Odası toplantı salo-
nunda gerçekleştirilen teorik eği-
timlerle başladı. Daha sonra Konya 
Büyükşehir Belediye Stadyumu açık 
otoparkında şoförlere uygulamalı 
eğitim verildi. Eğitimlerde sürücü-
lere karşılarına çıkan herhangi bir 
tehdit veya tehlikeye karşı nasıl ma-
nevra yapmaları gerektiği ileri sürüş 
teknikleri uzmanları tarafından gös-
terildi. 

Türkiye Makam Şoförleri Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Halil 
İbrahim Yılmaz, makam şoförleri-
nin büyük sorumlulukları olduğunu 
söyledi. Yılmaz, görevlerinin kolay 
olmadığına değinerek, “Makam 
şoförü bir makamın aynasıdır. Kılık 
kıyafetiyle onun temsilcisidir. Üni-
versitelerde yaptığımız seminerler-
de de bunu anlattık, bunları ön plana 
çıkardık. Bu günde bu arkadaşları-
mızla beraber Konya’da güzel bir 

eğitime imza attık. Umarım ilerle-
yen zamanlarda Türkiye’nin değişik 
bölgelerinde de bu eğitimi devam 
ettirip makam şoförü arkadaşlarımı-
zı yetiştirmeyi planlıyoruz” dedi. 

Projenin mimarı Türkiye Makam 
Şoförleri Derneği İl Temsilcisi Yu-
suf Köker ise, programın amacının 
makam şoförlerini daha bilinçli hale 
getirmek olduğunu söyledi. Köker, 
“Hasbelkader bir gün bize bir anah-
tar uzatıldı, tamam bir şeyler bili-

yorduk, şoförlüğü biliyorduk ancak 
makam şoförlüğünü bilmiyorduk. 
Zaman içerisinde kendimizi biraz 
yetiştirdik, pişirdik ama bugün teo-
rik ve pratik eğitimimizde çok eksi-
ğimizin olduğunu fark ettim. Doğru 
diye bildiğimiz birçok şeyin yanlış 
olduğunu öğrendim” şeklinde ko-
nuştu. 

MAKAM ŞOFÖRÜ DAHA 
DİKKATLİ OLMAK ZORUNDA

Eğitim veren İleri Sürüş Teknik-

leri Uzmanı Durmuş Genç, makam 
şoförlerinin normal şoförlere göre iki 
kat daha fazla dikkatli olmaları ge-
rektiğini dile getirdi. 

Genç, “Makam şoförü dediğimiz 
sürücüler genellikle normal sürücü-
lere göre iki kat daha dikkatli olmak 
zorunda. Çünkü adı üstünde taşıdığı 
makamı korumakla mükellef oluyor 
aynı zamanda. Burada kişilerin dik-
kat etmesi gereken unsurlardan bir 
tanesi yol okuma formülünü çok iyi 
bilmeliler. 

Tehlikenin nereden geleceği-
ni önceden analiz ederek, biz buna 
‘farz et ki stratejisi’ diyoruz. Önce-
den analiz ederek yoldan veya farklı 
güzergahlardan gelebilecek tehlike-
leri bertaraf edebilme tekniğidir as-
lında bu” ifadelerini kullandı. 

18 yıldır makam şoförlüğü ya-
pan Murat Aslan ise, “Bugünkü 
görsel ve uygulamalı eğitimler aldık. 
Makam şoförlüğü, araç kullanma, 
makamı nasıl indirme, nasıl bindir-
me, güvenlik, saldırı ve suikast eği-
timleri aldık. Bu eğitimlerin bize çok 
şey kazandıracağına eminim” diye 
konuştu.
n İHA

3 kişinin 300 bin lirasını
alan dolandırıcılar tutuklandı

Önce lastikleri kontrol 
etti, sonra bisikleti çaldı

Akşehir’de çeşitli suçlardan
aranan 3 kişi tutuklandı

Konya’da üç kişinin 300 bin 
lirasını dolandırıcılık yöntemiyle 
aldıkları öne sürülen 3 zanlı tu-
tuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi ekipleri, üç ay için-
de gerçekleşen üç telefon dolan-
dırıcılığıyla ilgili çalışma başlattı. 
Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin 

ardından, mağdurlarla telefonla 
konuştuktan sonra 300 bin lirayı 
alıp banka hesaplarına yatıran ki-
şinin Tülay D. olduğu belirlendi. 
İstanbul’da gerçekleştirilen ope-
rasyonda, Tülay D, Emrah Ş. ile 
Gökhan O. gözaltına alındı.
n AA

Konya’da bir apartmanın bah-
çesinde bulunan bisikleti, kilidini 
kesip çalan şüpheli, güvenlik ka-
meralarına yansıdı. Şüphelinin çal-
madan önce bisikletin lastiklerini 
kontrol etmesi ise dikkat çekti. 
Olay, 8 Ekim Pazartesi günü saat 
10.30 sıralarında merkez Karatay 
ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meyda-
na geldi. İddiaya göre, apartmanın 
bahçesine gelen kapüşonlu bir kişi, 

etrafı gözetledikten sonra bisiklet 
parkının olduğu yere yöneldi. Hır-
sız, parkta bulunan bisikletlerin 
lastiklerini kontrol etti, ardından 
yanında getirdiği kesici aletle bir 
çocuk bisikletinin kilidini kesti. Bi-
siklete binen hırsız, hızla olay ye-
rinden kaçtı. Olay anı apartmanın 
güvenlik kameralarına yansıdı. 
Polis, şüpheliyi yakalamak için ça-
lışma başlattı. n DHA

Akşehir İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri tarafından ger-
çekleştirilen huzur güven uygula-
masında, çeşitli suçlardan aranan 
3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye 
göre, Akşehir İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı ekiplerinin, Türkiye 
genelinde yapılan huzur güven 
(Aranan Şahıslar Hırsız Kapan) 
uygulaması kapsamında yaptıkları 

uygulamada, nafaka hükümlerine 
uymamak, yaralama ve borcunu 
ödemek şartını ihlal gibi suçlardan 
aranan Mevlüt O, Halil İbrahim T, 
Sadettin T. ve Yaşar K. isimli şa-
hıslar yakalanarak gözaltına alındı. 
İfadeleri alındıktan sonra adli ma-
kamlara sevk edilen şahıslardan 
Sadettin T. serbest bırakılırken, 
diğer 3 şahıs tutuklandı. n AA

Beyşehir’de bir tarladaki toprağın kendiliğinden duman çıkararak yanması görenleri şaşkına çeviriyor. Tarla 
sahibi, tarlasındaki toprağın geçen yıl da aynı vakitlerde yandığını, sonrasında çöktüğünü söyledi

Yanan toprak görenleri 
hayrete düşürüyor

Beyşehir’de bir tarladaki top-
rağın duman çıkararak yanması 
görenleri şaşırtıyor. İlçeye bağlı 
Adaköy Mahallesi Taşdibi mevkiin-
de bulunan tarlasının geçtiğimiz yıl 
sonbahar döneminde kendiliğinden 
yanmaya başladığını belirten tarla 
sahibi 80 yaşındaki çiftçi İbrahim 
Ulu, “Geçen yıl, bu aylarda burası 
yandı, ardından yanan yer çöktü” 
diye konuştu. 

Tarladaki toprağın kış mevsimi-
nin gelmesi ile birlikte kar yağınca-
ya kadar duman çıkararak yanma-
ya devam ettiğini anlatan Ulu, “Bu 
sene de buralar yanmaya başladı. 
Kar yağana kadar toprak yanıyor, 
üzerini karla birlikte beyaz örtü kap-
layınca yanma sona eriyor. Yanan 
toprağın da siyah rengi değişiyor” 
dedi. 

Atasından kalma tarlayı ço-
cukluğundan beri ektiklerini ancak 

bugüne kadar böyle bir durumla 
karşılaşmadıklarını anlatan Ulu, 
ekim aylarında yanarak dumanlar 
yükselmeye başlayan tarlayı ilkba-
har döneminde ektiklerini, alanda 
genelde mısır, fasulye ve bal kabağı 
gibi ürünler yetiştirdiklerini söyledi. 

OBRUK OLUŞABİLİR 
TEDİRGİNLİĞİ YAŞIYORLAR 

Toprağın yandığı dönemde üze-
rine tarlayı sürmek için traktör çıka-
ramadıklarını, bahar döneminde de 
traktörün üzerinde yürüdüğünde 
olduğu yerde toprağın sanki çöke-
cekmiş gibi sallandığını aktaran Ulu, 
şöyle devam etti: 

“Geçen yıl 20-25 gün bu şekilde 
yandı. Yanan yer olduğu yere otur-
du, çöktü. Yandıktan sonra toprak 
bembeyaz bir hal alıyor. Artık ürün 
yetişmez hale geliyor. Neden yanı-
yor hiç bilmiyoruz. Geçen yıl ‘senin 
bostan yanıyor’ dediklerinde gelip 

kontrol ettim baktım, hakikaten 
yanıyor. Yandıkça, yandıkça toprak 
oturdu çökme yaptı. Tarlamız Bey-
şehir Gölü’ne yakın bir mesafede 
bulunuyor. Uzun yıllar önce yapılan 
araştırmalarda, Beyşehir Gölü’nün 
ve buraların altında kömür made-
ni olduğunu ama olgunlaşmadığını 
söylediler. Kömür var mı bilmiyo-
ruz, varsa kendi haline de böyle ya-
nar mı? Endişemiz; Konya’da bazı 
yerlerde toprakta 10-15 metre çök-
me oluyor, obruk oluşuyor ya. Bura-
larda da olur mu diye tedirgin oluyo-
ruz. Toprağın altını iki karış kazdın 
mı, dumanlar çıkmaya başlıyor, 
yanıyor. Traktörle alana giremiyo-
ruz. Burada yetiştirdiğimiz ürünleri 
sulamayız. Çünkü, toprağın birkaç 
karış altı su. Ürün, toprağın altından 
suyunu nemini alır. Bu sene de kar 
yağıncaya kadar yine böyle toprağın 
yanacağını düşünüyoruz.” 

ISI EL YAKIYOR 
Tarla sahibinin oğlu Mehmet 

Ulu da, bir haftadır tarladaki topra-
ğın yandığını belirtirken, “Geçen yıl 
20-25 gün yanmıştı. Ne zaman kar 
yağar, taban suları yukarı çıkarsa 
o zaman sönüyor” dedi. Toprağın 
yandığını elindeki sopayı toprağın 
altını kazdığında çıkan dumanlar-
la gösteren Ulu, toprağın üzerinde 
oluşan ısının el yaktığını belirtti. 
Ulu, komşu tarlalarda böyle bir 
manzara yaşanmazken, kendi tarla-
larında yaşanan bu durumun konu-
nun uzmanı olan ilgililer tarafından 
araştırılmasını istedi. 

Öte yandan Tarım ve Orman 
İlçe Müdürü Mehmet Kaya, hafta 
başında topraktan numune alarak 
gerekli incelemenin yapılması için 
laboratuvara göndereceklerini bil-
dirdi.
n İHA

Makam şoförlerine ileri sürüş eğitimi
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 

Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

     1977 yılından bu yana baskı ve ambalaj sektöründe imalat yapan ve sürekli kendisini 
geliştirmeyi ilke edinen yeniliğe açık dinamik ruhu ve PVC filmi üretimindeki başarısıyla 
Türkiye’nin önde gelen ambalaj üreticileri arasında yer alan Sezersan Matbaacılık ve 

Ambalaj San.Tic. A.Ş. bünyesinde çalışacak takım akadaşları arıyoruz.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE MEVCUT İMALAT 
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

- 22 – 40 yaş arası
- Askerlik hizmetini tamamlamış,
-Tam zamanlı,
- Bay, 
- Sorumluluk bilinci yüksek, 
- Vardiyalı sistemde çalışabilecek
- Vasıflı&vasıfsız elemanlar istihdam edilecektir.

1.Organize Sanayi Bölgesi Çevreli Sk.No:6-8 SELÇUKLU /KONYA 
TEL. 0 332 251 39 40

SEZERSAN AMBALAJ

NOT: Servis ve yemek imkanları firmamız tarafından 
karşılanacaktır.Tecrübeli, askerliğini yapmış kişiler tercih sebebidir.

Müracatlar  şahsen  firma adresine yapılacaktır.

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

bölümüne 
25 - 35 yaş arası (evli)

vasıflı, vasıfsız 
10 personel alınacaktır.
MAAŞ: 1750 + AGİ + Servis + Yemek

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08
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ELEMAN ARANIYOR

Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/KONYA

Tel: +90 332 239 23 39   Cep: 0 554 612 18 21
Fax: +90 332 239 23 19

Firmamızda çalıştırmak üzere,

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

ELEMAN ARANIYOR
PREFABRİK BETON ELEMANLARI ÜRETİMİ YAPAN 

TESİSİMİZİN BAKIM ATÖLYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

� ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
� TERCİHEN İLGİLİ MESLEK LİSESİ 
MEZUNU,
-  TEKNİK BAKIM ELEMANI,
-  GAZALTI KAYNAKÇILARI
-  AYRICA VASIFSIZ ELEMANLAR,

ALINACAKTIR.

ADRES: BİRİKETÇİLER SANAYİ ÜMMÜGELİN SOKAK NO:20 KARATAY/KONYA

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 
88 76

Hafif tebessümler 
uçuştu yüzünde... Ve 
gözlerinde ateşi din-
lendirdi. Çok uzaklara 
doğru benliği ile se-
yahat etmeye başla-
dı... Oralarda yaşayan 
milyonlarca insanı, 
hikâyelerini, meşguli-
yetlerini hayal ediyor-
du. Düşünüyordu. O 
kadar kalabalıktılar ki, 
günün; her aydınlığında ya da her 
karanlığında,  her saatinde ve her 
dakikasında; çalışmakta, uyumak-
ta, uyanmakta, ölmekte, yaşama 
ilk merhabalarını demekte olan 
birileri ister istemez vardı.  Kendi 
kendine bir akıl oyunu oynuyor 
ve o anda kaç kişinin mutlu oldu-
ğunu, sinirlendiğini, gözyaşlarına 
boğulduğunu hayal ediyordu. Aynı 
anda birçok kişinin hissedebileceği 
onlarca duyguyu... 

Ve o anda yaşadıkları birbirine 
benzer hayatları… 

Ne garip! Onlarcasına rağmen 
insanın sadece kendini görebil-
mesi, etrafına tamamen benliğini 
kapatması... Oysa etrafta neler var. 
Nelere kapatıyoruz düşünceleri-
mizi… Sadece kendimizin ardına 
gizliyoruz olup bitenler…  

Düşüncelerin koynunda ken-
dini dinliyordu. Gökyüzü gamze-
lerini çıkartmıştı ortaya… Pürüz-
süz karanlığının içinde bu pırıltılar 
harikulade görünüyordu. İnsanlar 
gibi milyonlarca… İnsanlar gibi 
birbirinin durumundan habersiz ve 
çok uzakta…

Geleceğe güzel bir koridor ol-
malıydı bugün. 

Zamana miras bırakacak bir 
şeylere ev sahipliği yapmalıydı. 
Bugününe güzel motifler işleme-
liydi ki yarını övünmeliydi geçmişi 
ile…  Çünkü önemli olan şu andı. 
Geçmiş mazinin koluna girmiş geri 
gelmeyecekti. Gelecek ise nazlı bir 
kız gibi kendini ağırdan almaktay-
dı.  Sadece bugündü bize kalan, 
ona sarılmalıydı. 

Çoğu şey insanın 
elindeydi. Bir elin-
de çiçekler filizlenir, 
diğerinde ise küller 
birikirdi. Hangisine 
ilave yapacağın senin 
elindeydi.  Yaşam 
kâh dünü kâh yarını 
hayal edip, düşlerinle 
o zamanlara uçtuğun 
bir ömür dilimidir. Bu-
günü ikisinin arasında 

kurban ederiz. Burnumuzun ucun-
dakini görmek zordur. Geçmişe 
düşünce seyircisi olup hayıflan-
mak ve geleceği umut bekçisi ola-
rak iple çekmek ile meşgulüzdür 
çünkü…  

Elhamdülillah demeyi öğrene-
medik. 

Hep yaşanmışlıkları değiştir-
meyi düşünerek ve daha iyisini 
yapmak arasında bocalayıp duru-
yoruz. Razı olsak ve elimizdekilerin 
kıymetini bilsek daha mutlu olaca-
ğız belki de… 

Ki olacağımıza eminim! Fakat 
bunu hangi birimiz hakkı ile yapar? 
Muamma!Böyle düşünüp yaşa-
mak bize; ata mirası, kalıplaşmış 
bir âdet, değişmez bir töre gibi… 

Vazgeçemiyoruz! Unutamıyo-
ruz! Hâlâ geçmişin hesap kitabını 
yaparak yaşıyoruz.  Zaman kay-
bediyoruz. Güzelliklerden uzakla-
şıyoruz. Bugünümüzü unutarak 
yarınlara geç kalıyoruz. Sonra 
bir de bunun için hayıflanıyoruz. 
Memnuniyetsiziz. Elimizdekilerin 
kıymetini öğrenemediğimiz sürece 
hep de böyle kalacağız. 

Yüzünde uçuşan tebessüm 
kayboldu. Uzaklara dalan gözle-
rinde alevler daha çok harlandı. 
Yaptığı seyahati sonlandırması 
gerektiğini anladı. Birbirinden farklı 
fiiller ile meşgul olan milyonlarca 
insanın düşünce olarak hep aynı 
olduklarını düşündü. Ve bu ben-
zerlik rahatsız ediciydi. 

Kimsenin geçmiş, şuan ve 
gelecek düşüncesi kendine özgü 
değildi!

YAŞAM UÇUŞU 

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

İzzet ve şeref İslam’dadır
Tüm Eğitim Yardımlaşma Araştır-

ma Derneği (TEMAD)’nin Cuma soh-
betlerinde Şırnak Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Prof. Dr. Ali Akmaz “Şırnak 
Özelinde Doğu ve Güneydoğu” konulu 
bir konferans verdi. Selçuk Üniversite-
si Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi olan 
Prof. Dr. Ali Akmaz, Cuma akşamı saat 
20.30’da derneğin konferans salonunda 
yaptığı konuşmada İslâm dünyasını 200 
yıldır bölmek isteyenlerin temel amacı-
nın yer altı zenginliklerini ele geçirmek 
ve Müslümanları birbirine kırdırarak 
Büyük İsrail devletini kurmak olduğunu 
söyledi. TEYAD Yönetim Kurulu üye-
si ve basın Yayın  halkla ilişkiler Sosyal 
Medya Komisyon başkanı Ömer Lütfi 
Ersöz’ün düzenlediği programa Konya 
Vali yardımcısı Mehmet Aydın, TEYAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Oğuz, 

TEYAD üyeleri, akademisyen STK tem-
silcileri ve basın mensupları da katıldı.

Sadece Şırnak sınırları içerisinde 
80 milyon ton kömür rezervi olduğunu 
ve kömür tabakasının altında da petrol 
yataklarının olduğunu söyleyen Akmaz; 
“Şu anda Türkiye’nin en zengin holding-
leri ki,  en az yüz de 60’ı Doğu ve Güney-
doğulu holdinglerdir. Ama bugün yiye-
cek ekmeğe muhtaç çok ailenin olduğu 

da bir gerçektir. Bir tarafta çok elit bir 
tabaka var diğer yanda ise sınıfa girme-
yecek bir tabaka var. Maalesef bu oluş-
muş ve bu sınıfa girmeyecek tabakayı da 
birileri çok güzel kullanmışlar.”dedi.

İZZET VE ŞEREF İSLÂM’DADIR
Akmaz, “Ferasetli davranmak lazım.  

Şu anda içinde bulunduğumuz ekono-
mik sıkıntıya rağmen en azından benim 
coğrafyamda 3 milyon Arap masum var. 

Bunlar Arabistan’a, Ürdün’e, Amman’a, 
Mısır’a gitmiyor. En azından 200 bin 
Kürt var, bunlar Kuzey Irak’a gitmiyor.  
İşte bu dokuyu kendi bünyemizde büyü-
telim. Çünkü Allah(cc) ikaz ediyor: Taviz 
verseydik omuriliğinden parçalanırdık. 
Anlam bakımından âyet öyle diyor.  İz-
zet ve şeref İslâm’dadır. Bu gücü ve bu 
dokuyu korumak için izzet ve şerefi baş-
ka kaynaklarda değil İslâm’da arayalım. 
Selahaddin Eyyubî ile Kılıçaslan’ın to-
runlarının ortak paydası İslâm’dır.”dedi. 

Program sonunda konuşmacı prof. 
Dr. Ali Akmaz’a teşekkür ederek  gü-
nün anısına tablo hediye eden TEYAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Oğuz,  
konferansların yeni konu ve konuklarla 
her  Cuma 20.30’da  dernek salonunda 
devam edeceğini söyledi.
n HABER MERKEZİ 
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, 27892 Ada, 9 Parsel
   sayılı tarla nitelikli taşınmazda 1/7 oranındaki kısıtlı MEHMET EMEKSİZ 
   hissesi satılacaktır.
Adresi : Karaaslan Aybahçe Mah. Alakova Cad. Meram/KONYA
Yüzölçümü : 3.678,11 m2 lik taşınmazdaki 1/7 oranındaki kısıtlı hissesi
Arsa Payı : 1/7
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında kısmen yol kosmende mesken sahasına
   isabet etmektedir.
Kıymeti : 51.533,96 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 17/12/2018 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No:Z18 Müzayede Salonu
   Karatay/KONYA
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, 27892 Ada, 17 Parsel
    sayılı tarla nitelikli taşınmazda 421/24500 oranındaki kısıtlı MEHMET EMEKSİZ
   hissesi satıcalacaktır.
Adresi : Karaaslan Aybahçe Mah. Akyurt Sok Meram/KONYA
Yüzölçümü : 21.249,68 m2 lik taşınmazdaki 421/24500 oranındaki kısıtlı hissesi
Arsa Payı : 421/24500
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında kısmen yol kosmende mesken sahasına
    isabet etmektedir.
Kıymeti : 29.478,54 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 17/12/2018 günü 11:50 - 11:55 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18 Müzayede Salonu
   Karatay/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada Mahkemece belirlenen değerin ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/37 Vesayet Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU
2018/37 VESAYET SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 876899 

MEVKA, farklı sektörlere yönelik hazırladığı raporlarla 
sektör temsilcilerine ışık tutmaya çalışıyor 

‘Özel sektör temsilcilerine 
ışık tutmaya çalışıyoruz’

TR52 (Konya, Karaman) Dü-
zey 2 Bölgesi’nde, bölgesel ge-
lişmeyi hızlandırmak, bölgesel 
gelişmenin sürdürülebilirliğini 
sağlamak, bölgeler arası ve bölge 
içi gelişmişlik farklarını azaltmak 
amacıyla çalışmalarını sürdüren 
Mevlana Kalkınma Ajansı, Kara-
man’ın lokomotif sektörlerinden 
olan bisküvi, şekerli mamuller, 
çikolata, kakao ve kakao müstah-
zarları sektörüne yönelik olarak bir 
rapor hazırladı. Mevlana Kalkın-
ma Ajansı tarafından hazırlanan 
raporda, Karaman ekonomisi, is-
tihdamı ve ihracatı açısından bü-
yük önem arz eden bu sektörün 
mevcut durumu ortaya konula-
rak sektörün yaşadığı sorunlar ve 
bu sorunların çözüm önerileri ile 
sektörün talepleri ayrıntılı olarak 
el alındı. Hazırlanan raporla ilgi-
li değerlendirmelerde bulunan 
Mevlana Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreter V. Savaş Ülger, “Ajanslar 
yapıları itibari ile sorumlu olduk-
ları bölgelerde sadece mali destek 
sağlayan kuruluşlar değil, aynı za-
manda o bölgede faaliyet gösteren 
firmaların altyapılarının güçlendi-
rilmesi, rekabet güçlerinin artırıl-
ması ve sektörel gelişmelerin ta-
kibinin sağlanması doğrultusunda 
çalışmalar yürüten kuruluşlardır. 
Ajans olarak bizler de bölgemizde 
yer alan ve ülkemizin kalkınma 
hamlesine katkı sağlayacak tüm 
potansiyelleri harekete geçirmek 
adına faaliyetlerimizi sürdürüyor, 
bu doğrultuda hazırladığımız sek-
tör raporları ile iş dünyamıza, sivil 
toplum kuruluşlarımıza, girişim-
cilerimize, bölgemizdeki kanaat 
önderlerine, kamu kesimi ve özel 
sektör temsilcilerine ışık tutmaya 
çalışıyoruz. Bu minvalde hazırla-
dığımız raporumuza baktığımızda 
Karaman ilimizin bisküvi, çikolata, 
kek, gofret gibi unlu ve şekerli gıda 

sektörlerinde sadece Türkiye’nin 
değil, Dünya’nın önde gelen mer-
kezlerinden biri olduğunu görüyo-
ruz. Bölgede yetişen buğday, bu 
sanayinin gelişmesinde önemli 
rol oynamıştır. Karaman’da gü-
nümüzden 50 yıl önce başlayan 
bisküvi ve şekerli mamuller ima-
latı, bugün dünya standartlarının 
üzerinde bir kaliteye ulaşmış du-
rumdadır. Bu tesislerde 400 çeşit 
bisküvi ve diğer şekerli mamuller 
üretilmektedir. Bu firmalar her 
sene uluslararası sahada “Kalite 
Ödülü” almaktadır. Karaman’da 
bulunan bisküvi tesisleri üretimle-
rinin büyük bir kısmını yurtdışına 
ihraç ederek ülkemize önemli öl-
çüde döviz girdisi sağlamaktadır-
lar. Bisküvi ve şekerli mamuller 
sanayisinin gelişmesi, beraberin-
de ambalaj, gıda makine üretimi, 
ana sanayiye hammadde üreten 
farklı sektörlerin de ilerlemesini 
sağlamıştır. Dolayısıyla bölgede 
ana sektöre hizmet sunan farklı 
sektörlerden birçok firma faaliyet 
göstermektedir. Bisküvi ve şekerli 
mamuller sanayinin özelliği itibari 

ile emek-yoğun bir iş kolu olması 
istihdamın artmasında da önem-
li bir etken olmuştur. Bu nedenle 
Karaman’da işsizlik oranı diğer 
illere göre düşük seviyelerde sey-
retmektedir ve çevre şehirlerden 
Karaman’a işçi getirilmektedir. 
Hazırladığımız raporda da Kara-
man ilimiz için büyük önem arz 
eden bu sektörler, Dünya ve Tür-
kiye ölçeğinde ayrıntılı bir şekilde 
ele alınarak sektörün ve Karaman 
imalat sanayinin sorunları ortaya 
konulmuş, çözüm önerileri su-
nulmuş ve ihracatın daha da artı-
rılmasına yönelik öneriler ortaya 
konulmuştur. Hazırlanan raporun 
sektör temsilcilerine, şehrimize 
ve bölgemize hayırlar getirmesini 
diliyorum” ifadelerine yer verdi. 
Ülger, ayrıca Karaman bisküvi, 
şekerli mamuller, çikolata, kakao 
ve kakao müstahzarları sektörüne 
yönelik olarak hazırlanan rapora 
www.mevka.org.tr adresinden 
ulaşılabileceğini ve bu yöndeki ça-
lışmalarının devam edeceğini de 
belirtti.
n HABER MERKEZİ 

Döviz kurlarının 
oynaklığı, ekonomik 
birimlerin, özellikle 
firmaların öngörü ka-
biliyetlerini sınırlandır-
makla birlikte, birçok 
fırsat ve tehdit unsu-
runu da kendi bün-
yesinde barındırır. Bu 
yazımda sizlerle farklı 
ekonomik birimlerin 
(hane halkları, firma-
lar[ ihracat/ithalat/ iç piyasa], hü-
kümetlerin) yüksek kur karşısında 
pozisyonlarını, fayda ve zarar un-
surlarını ülkemiz özelinden sizlerle 
paylaşacağım. 

Başlıktan ve giriş yazısından 
anlaşılacağı üzere, yüksek döviz 
kuru, farklı ekonomik birimler için 
farklı kazanç ve zarar unsurları 
oluşturur. İsterseniz, maddeler ha-
linde analiz edelim 

Varsayalım ki ihracatçı firma-
sınız ve ülkenizde % 40 oranında 
döviz değerlendi, yani kazancınız 
% 40 arttı. Bu yüzden ihracatçı 
firmalar için yüksek döviz kuru her 
zaman tercih edilen bir unsurdur. 
Ama“kur oynaklığı” çok fazla ol-
mamak kaydıyla. Burada şöyle bir 
eleştiri gelebilir. Türkiye’de ki ihra-
catçı firmaların,  % 70 hammadde 
ve yarı mamulü yurt dışından ithal 
ettiği için kazanç olmamaktadır. 
Bence yanlış değerlendirme, evet 
hammadde fiyatları arttı ama sizin 
kazancınız % 40 değil ama belki 
net ihracat bağlamında % 5 arttı. 
Ayrıca, ayrı fırsatları bilemiyoruz. 
Firmanın elinde daha önceden it-
hal ettiği ne kadar hammadde var, 
buradan kazanç var mı? Ya da % 
70’lik oran, Türkiye ortalaması ol-
duğu için her firma için bu oran, 

sektöre göre farklıla-
şabilir. Birinde % 10 
hammadde ithalatı ge-
rektirirken, diğerinde, 
% 50, bir diğerinde 
ise % 80 olabilir. Birde 
markalı ürün veya ileri 
teknoloji ihracatı yapı-
yorsanız hammadde 
fiyatlarındaki artış, fir-
mayı nisbi olarak çok 
ama çok az etkiler Yani 

demem o ki,  kazanç oranı, ihracat-
çı firma özeline farklılaşabilir. 

Bir diğer farklı ekonomik birim 
ise, ithalatçı firmalardır. Yurtdışın-
dan gelen ürün, döviz ile geldiği 
için, ithal ürünler direkt pahalı hale 
gelir ve ürünlerin satılması oldukça 
zorlaşır hatta imkânsızlaşır. Örne-
ğin dövizdeki % 40’lık artış, itha-
latçının elini kolunu bağlar. Türkiye 
ekonomi tarihine baktığımızda de-
valüasyonların olduğu dönemler-
de batanların çoğu ithalatçılardır.  
Ama firmanın daha önceden ithal 
ettiği ürün varsa, görece olarak, 
kısa vadede yine kazançlı çıkabilir. 

Firma bağlamında birde açık 
pozisyonu olanlar vardır. Yani ge-
lirleri TL cinsinde, giderleri ise dö-
viz cinsinde olanlar. (İthalatçılar bu 
gruba girmekle birlikte,  ithalatçıla-
rın ötesinde çok geniş bir alandır. 
Özellikle döviz cinsi borçlanmalar 
bu gruba girer) Bu gruptaysanız % 
40’lık dövizdeki artışla birlikte dük-
kânı kapatıp gidebilirsiniz. 

Diğer bir ekonomik birim ise, 
hane halklarıdır. Diğer bir ifadeyle 
sade vatandaşlarımız. Hane halkı-
na etkisi de çok farklı olabilir. Eğer 
gelir seviyesi yüksekse ve yüksek 
miktarda döviz birikiminiz varsa 
yaşadınız. Ya da dövizle çevrenize 

kısa vade için borç verdiniz yine 
yaşadınız. Ama dövizle borçlandıy-
sanız işiniz hayli zor. Türkiye gene-
linde vatandaşımızın fazla bir döviz 
birikimi olmadığı için direkt olarak 
etkilenmezler. Çünkü döviz alıp 
satma söz konusu değildir. Çünkü 
ayın sonunu zor getiriyorlardır. Va-
tandaşa olan etki direkt olarak değil 
de dolaylı olarak olumsuz yansır. 
Yani enflasyonla. Örneğin evinde 
doğal gaz kullanan vatandaşımız, 
artan dövizin, doğalgaz fiyatlarına 
yansımasıyla birden problemleri 
başlar. Ya da Çiftimizin kullandığı 
benzin ve gübrede döviz bağlamın-
da düşündüğümüzde gıda fiyatları-
na yansır. Yani kısaca ekonomide ki 
çarpan etkisiyle birlikte vatandaşın 
giderleri, artan dövizle birlikte genel 
anlamda yükselir ve geliri aynı ka-
lan vatandaşımız harcama kalemle-
rindeki fiyatların artmasıyla birlikte 
en çok sıkıntı yaşayan ekonomik 
birim olur. 

Diğer ekonomik birim ise hü-
kümetlerdir. Yüksek kurun etkisiyle 
ihracatta meydana gelen artış ve 
ithalattaki azalışta, dış ticaretteki 
dengesini, sonuç olarak cari işlem-
ler dengesi olumlu etkiler. Örneğin 
en son açıklanan ağustos ayı ve-
rilerine baktığımızda cari işlemler 
dengesi, ağustos ayında 2 milyar 
592 milyon dolar fazla verdi. Bu 
olumlu etkiyi kısa zamanda gör-
dük. Fakat yüksek kurun olumsuz 
etkileri de oldukça fazla, artan döviz 
kuru ile birlikte yüksek enflasyon, 
yüksek faiz,  sonucunda ise talep 
azalmasıyla birlikte düşen büyüme 
rakamları.

SONUÇ: “Döviz kuru, kimine 
kur yapar, kimine tokat atar.”

DÖVİZ KURU; KİMİNE YARAR, KİMİNE ZARAR

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Endonezya’daki felaket 
havadan görüntülendi
İHH İnsani Yardım Vakfı En-

donezya’daki felaketin ardından 
bölgede 30 bin mağdura acil yar-
dım ulaştırdı. İHH ekipleri ayrıca 
Endonezya’daki felaketi havadan 
görüntüledi. 

Endonezya’nın Sulawesi ada-
sında meydana gelen deprem ve 
tsunamide ölenlerin sayısı 2 bin 
56’ya ulaştı. Kayıp 5 bin 684 kişiyi 
arama faaliyetleri ise hala devam 
ediyor. Adada 2 hafta önce 7,5 
büyüklüğünde deprem meydana 
gelmişti. Depremin ardından Palu 
ve Dongala kentlerini, yüksekliği 
3 ila 6 metreye ulaşan tsunami 
dalgaları vurmuştu. 2 bin 549 ağır 
yaralanının tedavisi hala sürüyor. 
99 bin 471 kişi ise iç göç yapma-
ya mecbur kalırken 65 bin ev de 
kullanılamaz hale geldi. Deprem 
ve tsunami sonrasında ilk gece 
bölgeye hareket eden İHH ekipleri 
ise 4 ayrı bölgede çalışma yaparak 
30 bin afetzedeye acil yardım mal-
zemesi ulaştırdı. Hayırseverlerin 
destekleriyle İHH ekipleri, gıda, 

barınma, hijyen kiti, battaniye, 
sıcak yemek ve temiz su dağıtım-
larını Palu, Dongala, Sıgi ve Ma-
kassar’da gerçekleştirdi. Depremin 
etkilemediği Makassar yardımları 
ise iç göç nedeniyle bölgeye göç 
eden aileleri kapsadı. İHH’nın böl-
gedeki faaliyetleri kriz sonuna ka-
dar sürecek.

AFET HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İHH ekipleri, acil yardım ça-

lışmalarının yanı sıra hasar tespit 
çalışmalarına da katkı sağladı. Bu 
kapsamda ekipler, deprem ve tsu-

naminin şehirde açtığı yarayı göz-
ler önüne sermek amacıyla drone 
ile hasarı görüntüledi.

DESTEK İÇİN
İHH İnsani Yardım Vakfı ara-

cılığıyla Endonezyalılara yardımda 
bulunmak isteyen bağışçılar, DEP-
REM yazıp 3072’ye SMS göndere-
rek 5 TL yardımda bulunabiliyor. 
Yine İHH’nın internet sitesi ve 
banka hesapları yoluyla da yine 
DEPREM koduyla bu yardımlara 
destek olunabiliyor.
n HABER MERKEZİ 

MEVKA Genel Sekreter
V. Savaş Ülger
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Alibeyhüyüğü Mahallesi’nin çehresi değişti
Çumra Belediyesi Alibeyhü-

yüğü mahallesinde çalışmalarında 
devam ediyor. 2014 mahalli ida-
reler seçimlerinde Çumra Belediye 
Başkanı Dr.Mehmet Oğuz Alibey-
hüyüğü mahallesinde vermiş oldu-
ğu tüm sözleri yerine getirmenin 
yanı sıra büyük hizmetlere daha 
imza attı. Mahalle ziyaretleri kap-
samında Alibeyhüyüğü mahalle-
sini ziyaret eden Çumra Belediye 
Başkanı Dr.Mehmet Oğuz yapılan 
çalışmaları yerinde inceledi ve ma-
halleli ile bir araya gelerek hasbihal 
etti. 

Çumra Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Oğuz’un Alibeyhüyüğü 
mahallesinde ilk durağı Kumluk 
olarak bilinen 5 bin m² alanda ya-
pılan park çalışmasını yerinde in-
celedi ve çalışanlardan son durum 
hakkında bilgi aldı. Daha sonra 
meydanda bulunan vatandaşlarla 
hasbihal ederek isteklerinin ve ta-
leplerinin olup olmadığını sordu. 

Ziyaret sırasında Çumra Be-
lediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz; 
Alibeyhüyüğü mahallemizde ma-
halle sakinlerimizle beraberiz 2014 
yılında bizlerden tek bir talep vardı 
Çumra – Alibeyhüyüğü yolunun 

yapılmasıydı Elhamdülillah başlar 
başlamaz bu yolumuzu genişlete-
rek asfaltlanmasını gerçekleştirdik. 
Daha sonrasında mahalle içerisin-
de Pazar yerinin bitirilmesi, Halı 
Sahamızın tamamlanması, Parkı-
mızın tamamlandık ve Çok amaçlı 
kapalı spor ve düğün salonumuzun 
son aşamasında geldik.  Şuanda 
ise burada Kumluk adı verilen bir 
meydandayız burası 5 bin m² ve 53 
mahallemizde olmayan bir meydan 
en güzel şekilde dizayn ediliyor ve 
adına yakışır bir şekilde yeşiliyle 
parkıyla halkımızın rahatlıkla gelip 

oturabileceği bir yer haline getiri-
yoruz. Bizle çalışmaya devam edi-
yoruz ve bu güzel insanlara hizmet 
etmekten de onur duyuyoruz dedi. 

Mahalle Muhtarı ve halkı yapı-
lan hizmetlerden dolayı Çumra Be-
lediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’a 
teşekkür etti.  Çumra Belediye 
Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’un Ali-
beyhüyüğü mahallesindeki bir baş-
ka durağı ise Alibeyhüyüğü tepesi 
oldu. 

Başkan Oğuz; İlçemiz sınırları 
içerisinde bir çokhüyük var ama en 
büyük olanlarından birisi Alibeyhü-

yüğü dür burada Büyükşehir be-
lediyemizin katkısı Çumra Beledi-
yesi Park ve Bahçeleri müdürlüğü 
ekiplerinin çalışması ve en önemlisi 
buraya gönül vermiş Ümmet am-
camızın çalışmasıyla bu tepe bam 
başka bir hal aldı burada Çum-
ra’mızın 53 mahallesinden halkı-
mızın gelip vakit geçirdiği yeşiliyle 
parkıyla spor aletleriyle ve piknik 
alanlarıyla çok güzel bir alan haline 
getirilmiş oldu ve bu alan bölgedeki 
en örnek yerlerden biri haline gel-
miş oldu. 

30 METRELİK TÜRK BAYRAĞI 
Bu kadar güzel bir alanda bir 

eksiğimiz vardı oda Türk Bayrağı-
mızdı Çumra Sulama Birliği baş-
kanlarımızdan Ufuk Yağcılar baş-
kanımızın bir hediyesi olarak 30 
Metrelik Türk Bayrağımız burada 
yerini aldı dedi. 

Başkan Oğuz son olarak tabi bu 
alanın tepenin oluşması biraz daha 
eskiye gidersek bu mahallemiz 
Beldeden mahalleye dönüşen bir 
yerdir burada emeği geçen ve bu 
mahallemize hizmet etmiş tüm be-
lediye başkanlarımıza da teşekkür 
ederim dedi.
n HABER MERKEZİ

Çumra İhsan Çetinkaya İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencileri Çumra 
Belediyesinin projesinden esinlen-
diler ve Hayvanları Koruma haftası 
münasebetiyle evlerinde bulunan 
bayat ekmekleri toplayıp Çumra 
Belediyesi Hayvan Barınağını ziya-
ret ettiler. 

Çumra Belediyesi Hayvan Ba-
rınağını ziyaret eden İmam Hatip 
ortaokulu öğrenciler toplamış ol-
dukları ekmekleri kendi elleriyle 
barınakta kalan hayvanlara yedirdi-
ler ve hayvan sevgisi ve onlara kar-
şı duydukları sevgiyi gözler önüne 
serdiler. 

Ziyaret sırasında konuşan Çum-
ra İhsan Çetinkaya İmam Hatip 
Ortaokulu müdürü Mustafa Öz-
türk; Çumra Belediyesi tarafından 
Çumra’nın çeşitli yerlerine piknik 

alanları, cadde ve sokkalarına sokak 
hayvanları için bayat ekmeklerin 
biriktirilmesi için ekmek kabinlerini 
koymuş olması bizlerde ve öğrenci-
lerimizde bir heyecan uyandırdı ve 
bizlerde Hayvanları koruma haftası 

olmasından dolayı öğrencilerimizle 
birlikte bir hafta boyunca evlerimiz-
de biriktirdiğimiz ekmeklerimizi 
Çumra Belediyesi Hayvan Barınağı-
na getirerek burada rehabilite edi-
len sokak hayvanlarına öğrencile-

rimizle birlikte verdik dedi ve şöyle 
devam etti. Bu çalışmamızın önem-
li bir amacı da merhamet duygusu-
nu geliştirmekti ve bu çalışmamıza 
okulumuzda eğitim veren tüm öğ-
retmenlerimiz ve öğrencilerimizin 
desteğiyle güzel bir proje oldu. Tabi 
bizde bu projenin hayata geçirilme-
sinde Çumra Belediye Başkanımız 
Dr.Mehmet Oğuz’un sokak hay-
vanları için yapmış olduğu örnek 
çalışmalardan esinlendik öncelikle 
kendisine duyarlılığı ve bu güzel 
tesisin hizmete açılmasından dolayı 
teşekkür ediyoruz dedi. 

Ziyaret sırasından tüm öğrenci-
leri barınakta bulunan hayvanlarla 
yakıdan ilgilendiler ve Çumra Bele-
diyesi Hayvan Rehabilite ekibinden 
çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
n HABER MERKEZİ

‘Atık piller çevreye 
ve insana zarar verir’

Seydişehir Belediyesi tarafın-
dan ilçedeki tüm okullarda atık pil 
toplama kampanyası başladı. 

Seydişehir Belediyesi ile Taşı-
nabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları 
Derneği (TAP) tarafından ortak yü-
rütülen ‘Atık Pil Toplama Kampa-
nası’nda hedef zehirli ve zararlı pil 
atıklarının vereceği zararı önlemek 
ve özellikle geri dönüşüm açısında 
farkındalık oluşturmak amacıyla 
atık pil toplama çalışması yeniden 
başlatıldı. 01 Ekim 2018 tarihin-
de başlayan atık pil toplama kam-
panyası 30 Mayıs 2019 tarihinde 
son bulacak. Öğrencilere çevre 
bilinci ve insan sağlığı konusunda 
duyarlılık oluşturmayı hedefledik-
lerini kaydeden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal; Çevrenin ve doğal 
kaynakların korunması ve toplum-
sal bilincin artırılması amacı ile 
ilçemizdeki tüm okullara kutular 
yerleştirerek atık pilleri topluyoruz. 
Kullandığımız pillerin gelişigüzel 
çöplere atılması, doğrudan veya 
dolaylı olarak alıcı ortama verilme-
si çevre açısından büyük tehlikeler 
meydana getirir. Metaller, toprağa 
ve oradan da yeraltı sularına karı-
şabilir. Bunun sonucunda toprak 
kullanılmaz hâle gelir ve metalle-
rin sebep olduğu su kirliliği yaşa-
nır.  Pillerin içindeki maddeler kimi 
zaman ölümcül tehlikelere de yol 
açabilir. Temiz ve sağlıklı bir çev-
re için yoğun bir şekilde çalışıyo-
ruz.  Yürüttüğümüz kampanyalar 
kapsamında hem çocuklarımıza 
çevre bilinci aşılıyor hem de çev-
remizin temiz ve sağlıklı olmasını 

sağlıyoruz. Bu bağlamda en çok pil 
toplayan okul ve öğrencilerimizi de 
ödüllendirerek projeye motive ol-
malarını sağlıyoruz. Bunun en gü-
zel örneğini Yaylacık İlkokulumuz-
da yaşadık. Öğrencilerimiz 300 
kilogram atık pil toplayarak birinci 
oldular. Bizde ödüllerini kendileri-
ne teslim ettik. ” dedi.

Kampanyada en fazla atık pil 
toplayan okula ödül verileceğini 
kaydeden Başkan Tutal; en fazla 
atık pil toplanmasının dikkate alın-
masında amaç, öğrencileri rekabe-
te teşvik ederek, evlerinde ve çev-
relerinde bulunan pilleri toplayıp 
ailelerini de çevrelerini de bilinç-
lendirmektir. Her kesimin, bu pro-
jeye destek olmasını bekliyoruz. 
Projede tüm okul idarecilerimizi, 
öğrencilerimizi ve ailelerini projeye 
destek vermeye davet ediyorum” 
dedi.

Başkan Tutal, ihtiyaç halinde 
Seydişehir Belediyesine başvuruda 
bulunan okullara atık pil toplama 
kutusu verilebileceğini kaydetti.
n HABER MERKEZİ 

Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Günleri açıldı. Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, Ereğlililerin kitaba olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini söyledi 

‘Ereğli’nin kitaba olan
ilgisi bizi mutlu ediyor’

Ereğli Belediyesi’nin Kültürel 
Belediyecilik kapsamında düzenle-
diği 2. Kitap Günleri Kültür Merke-
zi’ndeki açılış programı ile başladı. 
Programa Ereğli Kaymakamı Hay-
rettin Çiftçi, Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, AK Parti İlçe Milli Eğitim 
Müdürü İradet Genç, Oda ve Birlik 
Başkanları, Kurum Müdürleri, STK 
Temsilcilerinin yanı sıra yazarlardan 
Sinan Yağmur, Turgay Güler, Hü-
seyin Muşmal ve çok sayıda vatan-
daş katıldı. Selamlama konuşmasını 
yapmak üzere kürsüye gelen yazar 
Sinan Yağmur: “İnsanlık yolculu-
ğumuz kitapla başlar, kitapla sona 
erer. Her insan bir kitaptır okuma-
sını bilene. Ülkemizin kadim edebi-
yatında ve tarihinde önemli bir yeri 
olan Konya’mızın incisi, İlçelerin 
içerisinde kitap okuma oranıyla, 
kültürel etkinlikleriyle daima 1. ve 
gözde olan Ereğli’mizin bu 2. Kitap 
Fuarında olmaktan dolayı çok mut-
luyum. Hayırlı uğurlu olsun” ifade-
lerini kullandı.

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

İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet 
Genç: “Kitapla ilgili, kitap okumanın 
önemi ile ilgili ne söylesek az. Kitap 
okuma ile ilgili kurumumuzca çalış-
malar yürütüyoruz ancak bunun en 
büyüğünü Belediyemiz yapıyor, bu 
yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri 

ile, biz de öğrenci ve öğretmenleri-
mizle bir paydaş olarak en üst sevi-
yede katılım sağlamaya çalışıyoruz. 
Bu organizasyonda emeği geçen 
başta Belediye Başkanımız olmak 
üzere herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven: “Burada çok güzel 
bir ortam var, bereketli ve rahmetli 
bir hava var, bu havaya rağmen sa-
lonumuzu dolduran gençlerimize, 
öğrencilerimize ve siz değerli va-
tandaşlarımıza çok teşekkür ediyo-
rum. Kitap fuarı demek masaların 
üzerine kitap koyup satmak anla-
mına gelmiyor. Bunun böyle olma-
dığını geçen yıl Ereğli’miz ispatladı. 
Hemşehrilerimizin kitaba olan ilgisi 
bizleri çok mutlu ediyor ve bu yıl 
2. Kitap Günlerimizi daha kapsam-
lı olarak düzenliyoruz. 9 gün içinde 

27 yazarımız sizlerle buluşacak. Ba-
zen yazarlarımız kurumlarımızda, 
okullarımızda konferanslar yapacak-
lar. Belediyeler yol, asfalt, kaldırım, 
köprü yapar bunlar mutlak suretle 
olması gerekenlerdir. Bunlar Beledi-
yelerin görevidir. Asıl olan özellikle 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bizle-
re talimatları doğrultusunda bizim 
Belediyecilik prensibimizin, ilke-
mizin başında Sosyal Belediyecilik 
gelir. İnsana dokunmak, insanımı-
zın hayatında farklılıklar, kolaylıklar 
oluşturmak, bir ve beraber olmak 
noktasındaki Belediyecilik anlayışı 
bizim düsturumuzdur. Bütün yap-
tığımız hizmetler bizi mutlu ediyor 
ama Sosyal Belediyecilik kapsamın-
da yaptığımız hizmetlerimizin hazzı 
bambaşka oluyor. Kurumularımızın, 
STK’larımızın sosyal hizmetler kap-

samında elimizden geldiğince her 
zaman yanında oluyor, destek olu-
yoruz ve olmaya devam edeceğiz. 
Bu vesileyle Kitap Fuarımızın hayırlı 
uğurlu olmasını dileyerek bu orga-
nizasyonumuzun ilerde ulusal bir 
yapıya kavuşmasını arzu ediyor, bizi 
kırmayıp gelen yazarlarımıza ve bizi 
yalnız bırakmayan siz değerli hem-
şehrilerimize teşekkür ediyorum” 
dedi. Ereğli İlçe Kaymakamı Hay-
rettin Çiftçi: “İnsan hayalleriyle ya-
şar gerçekleriyle hayata veda eder. 
Kitap okumak insanın hayallerine 
ulaşmasındaki en önemli olgudur. 
Bizler, özellikle gençlerimizin daha 
çok okuyan, vizyon sahibi, geleceğe 
umutla bakan ve özgüveni yüksek 
birer birey olmalarını arzu ediyoruz. 
Bunun da yolu daha da çok oku-
maktan geçmektedir. Bu duygu ve 
düşüncelerle fuarın düzenlenmesin 
başta Belediye Başkanımıza, bu fu-
ara katılarak onur veren değerli ya-
zarlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Ko-
nuşmaların ardından kurdele kesimi 
ile fuar Ereğlililerin hizmetine açıldı. 
Akşamında da Turgay Güler’in imza 
ve söyleşi programı ile 2. Kitap Gün-
leri’nin ilk günü tamamlandı.
n HABER MERKEZİ

İmam Hatipli öğrencilerin hayvan sevgisi

Ereğli’de 2. Kitap Günleri açıldı. Etkinlik kapsamında çok sayıda yazar Ereğlililerle buluşacak.

Mehmet Tutal
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Huğlu ve Üzümlü’nün altyapısı KOP’la güçlenecek
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşe-

hir Huğlu Meslek Yüksekokulunda 
(MYO) “Huğlu ve Üzümlü silah sa-
nayinde katma değerin arttırılma-
sına yönelik eğitim ve danışmanlık 
projesi” konulu tanıtım toplantısı 
düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
na bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
tarafından desteklenen, Savunma 
Teknolojileri Mühendislik ve Tica-
ret AŞ (STM) tarafından yürütülen 
projenin tanıtım toplantısı, Huğ-
lu’daki yüksekokulun konferans 
salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan KOP İdaresi Başkan Yardım-
cısı Halil İbrahim Tongur, proje ile 
Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı 
Huğlu ve Üzümlü mahallelerinin 1. 
Dünya Savaşı’nda başlayan yerli ve 
milli av tüfeği üretimi serüvenini 

bugünün ihtiyaçlarına göre şekil-
lendirmeyi ve milli savunma sa-
nayisinin önemli bir parçası haline 
getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Özellikle, yerli ve milli silah 
üretiminin merkezi olan Huğlu ve 
Üzümlü’de önemli bir projeyi ha-

yata geçirdiklerini anlatan Tongur, 
şöyle konuştu: “Huğlu ve Üzümlü 
bölgesinde yapılmakta olan av tü-
feği ve parça üretiminde katma 
değerin arttırılması ve üretim ya-
pısının savunma sanayi ve ilgili 
diğer sektörler ile bütünleşmesi-
nin sağlanması amaçlarıyla STM 
AŞ işbirliği ile 2018 yılı başında 
analiz çalışması tamamlandı. Proje 
kapsamında yapılan sentez sonu-
cunda, amaçlarımızın gerçekleş-
tirilebilmesi için atılması gereken 
adımlar, altyapı destekleri, analiz, 
eğitim, danışmanlık, entegratörlük, 
endüstriyel yetkinlik değerlendir-
me ve destekleme programı olarak 
ortaya kondu. Kategorilere ayrı-
lan firmaların yetkinlik seviyeleri 
doğrultusunda destek programları 
planlandı.”

Açılış konuşmasının ardından 
STM uzmanları, yakın zamanda 

biten analiz çalışmasının sonuç-
ları hakkında katılımcılara detaylı 
bilgiler aktarırken, yeni projede 
neler yapılacağı konusunda bilgi-
lendirmede bulundu. Toplantıya, 
Beyşehir Ticaret Odası Başkanı 

Mustafa Akbıyık, Huğlu Av Tü-
fekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Naci Tanık, Huğlu Sanayici 
ve İşadamları Derneği (HUSİAD) 
Başkanı İrfan Usta, Beyşehir Silah 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği 

(BEYSİSAD) Başkanı Hüseyin Kırıcı 
ile projenin yürütücüsü olan Sa-
vunma Teknolojileri Mühendislik 
ve Ticaret AŞ’nin uzman ekibi ile 
bölgenin silah sanayici temsilcileri 
katıldı. n AA

1962 yılından bu yana berberlik 
yapan 86 yaşındaki Ahmet Yıldırım, 
mesleğini ilk günkü aşkla icra ettiğini 
söylüyor. Sabahın erken saatlerinde 
dükkanını açan Yıldırım, akşam eza-
nına kadar işyerine gelen müşterile-
rini tıraş ediyor. Yaşına rağmen çalış-
masının kendisine güç verdiği ifade 
eden Yıldırım, genç meslektaşlarına 
berberlik mesleğinde sebat etmele-
rini konusunda uyarılarda bulunuyor. 

ÖMRÜMÜN YETTİĞİ KADAR 
MESLEĞİMİ YAPACAĞIM 

Berberlik mesleğine başlamadan 
önce değirmen ustalığı yaptığını ifa-

de eden Yıldırım, “Berberlik mesle-
ğine başlamadan önce değirmen us-
talığı yapıyordum. 18 yıl değirmende 
ustalık yaptım. 18 yıllık çalışmamın 
ardından 30 yaşında berberlik mes-
leğine girdim.  Berberlik mesleği-
ne 1962 yılında başladım ve hale 
devam ettiriyorum. Bugüne kadar 
30 tane kalfa yetiştirdim. Şu anda 
dükkanımda mesleğimi tek başıma 
icra ediyorum. Günümüzde çırak 
gelmiyor. Bu sebepten dolayı çırak 
yetişmiyor. Dükkanda çalışarak hem 
sevdiğim mesleğimi devam ettiriyo-
rum. Hem de vaktimin geçmesini 

sağlıyorum.  Boş duramıyorum. İn-
sanlar sevdiği mesleği yaparlar, onda 
başarılı olurlar. Ben sevdim ki yıllar-
dır bu mesleği yapıyorum. Yaşıma 
rağmen zor olmuyor. Gözüm görü-
yor, güzel tıraşlar yapıyorum. Zaten 
yapmazsak bu kadar süre berberliği 
yürütemezdim. İşte ben sebat edi-
yorum. Müşteri velinimettir. Onların 
isteklerini yapmak lazım. İyi karşılar-
san iyi davranırsan oda sana ona göre 
davranır. Yetiştirmiş olduğu çırak ve 
kalfalarım beni ziyaret ediyorlar ve o 
esnada anılarımız canlanıyor.  56 yıl-
dan beri Kızılay Hastanesi civarında 

bulunan bu dükkanda mesleğimi icra 
ediyorum. Ustalarımdan öğrendiğim 
tıraş şekli ile çalışmalarıma devam 
ediyorum. Ailem çalışma azmimden 
dolayı her zaman arkamda duruyor-
lar. Çalıştığım için dinç oluyorum. 
Dükkanımı sabah 7’de açıyorum ve 
akşam ezanı ile kapatıyorum. Genç 
meslektaşlarıma tavsiyem müşterile-
rine karşı saygılı ve sevgili olsunlar. 
Dükkanlarını erken açsınlar. Sebat 
etsinler. İnşallah gücüm yettiği sü-
rece mesleğini devam ettireceğim” 
dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Akşehir Gölü’nün sit alanı
yeniden belirleniyor

Oyun oynarken korkuluk
demiri koluna saplandı

Akşehir Belediyesi Akşehir 
Gölü Doğal Sit Alanı sınırlarını ap-
like etme çalışmaları yapıyor. Ak-
şehir Belediyesi ekipleri sit sınırını 
işaretlediğini kaydeden Akkaya, 
“Geçtiğimiz günlerde bu sit sınırıy-
la ilgili sıkıntılar yaşamıştık. Sit sı-
nırı belli olmadığından çiftçilerimiz 
kendi arazilerini sürerken sit sınır-
larını aşanlar olmuş, ondan dolayı 
şikayetler üzerine onlar savcılığa 
sevk edildiler. Ecri misil ödediler, 
ceza aldılar. Böyle ciddi sıkıntılar 
yaşanmıştı, bunun üzerine Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığımızdan ko-
nuyu daha önceki dönemde önceki 
milletvekilimiz Mustafa Baloğlu 
beyle, daha sonraki aşamada böl-
gemizden şu andaki Konya Millet-
vekilimiz olan Orhan Erdem Bey 
ve İlçe Başkanımız Abdurrahman 
Çardakoğlu’yla beraber konuyu 
takip ederek yeni doğal sit sınırını 
çizdirdik.” dedi.

Sit sınırı daraltma çalışmaları 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 
yapıldı ve Bakan beyin onayıyla 
yürürlüğe girdiğini belirten Akka-
ya, şöyle devam etti: “Fakat tekrar 
çiftçilerimizin ikinci mağduriyet 
yaşamamaları noktasında bu sit 

sınırını araziye aplike etmek üzere 
Akşehir Belediyesi olarak kendi-
mize vazife edindik. Gördüğünüz 
gibi Akşehir Belediyesinden teknik 
ekip arkadaşlarımız işaretliyorlar. 
Greyderimiz de çift taraflı bıçak vu-
rarak araziye koordinatları işlemiş 
oluyor. Buradan şunu hatırlatma-
mız lazım tekrar yanlış anlaşılma 
olmaması için.

Bu işaretlediğimiz sit sınırına 
kadar bütün çiftçilerimizin bu-
rayı işleme hakkı kesinlikle bu-
lunmamaktadır. Herkes önceden 
Osmanlı tapusu olan veya 72 yıl-
larında aldığı tapuları olan arka-
daşlarımız göl taştığı zaman, bu 
hükümsüz kalan tapularını olan 
yerlerini işleyebilecekler ama tapu 
sınırı buraya kadar gelmeyenlerin 
işlememesi gerekiyor. Çünkü o 
zaman yine çeşitli cezayı müeyyi-
delerle karşılaşabilirler. Sit sınırının 
dışında kalan ama kıyı kenar çizgisi 
içinde kalan arazileri olan vatan-
daşlarımızda var, onlarında savcılık 
boyutu olmaz ama ecri misil öde-
meleri kesinlikle gene gerekiyor. 
Onun içinde buraları işlememeleri 
normalde gerekiyor onlarında ayrı-
ca bilgisi olsun.” n AA

Çumra’ya yapılacak olan 150 kişi kapasiteli yatılı kız Kur’an kursu hayırseverlerden ve yetkililerden destek bekliyor

İnançlı nesiller için 
destek bekliyorlar

Çumra Merkez Kuran Kursu 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin 
girişimleriyle Çumra’ya yatılı kız 
Kur’an kursu kazandırılması için kol-
lar sıvandı. Çumra Müftülüğü’nün 
öncülük ettiği projeye, Çumra Bele-
diyesi de ve hayırsever vatandaşlar 
da katkı veriyor. 150 kişi kapasiteli 
düşünülen kız Kur’an kursunun yak-
laşık 5 milyon TL’ye mal olması bek-
leniyor. Kursun yapımı için hayırse-
ver vatandaşlardan ve yetkililerden 
destek beklediklerini belirten Çumra 
Merkez Kuran Kursu Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet 
Özcan, kursun Çumra’da bir ihtiyacı 
gidereceğini söyledi. Çumra’da  İz-
zetbey Kız Kuran Kursu’nun hizmet 
verdiğini hatırlatan Özcan, bu kur-
sun Çumra’ya yetmediğini söyledi. 
Bunun için bu yeni projeye başladık-
larını dile getiren Özcan, yapılması 
planlanan kursla ilgili şunları söyle-
di, “Projesi çizildi, yaklaşık 5 Milyon 
TL’ye mal olacak. Yatılı olacak. 150 
kişilik olacak. En alt katta mescit ve 
toplantı salonu olacak. Üst katta der-

shaneler olacak, yatakhaneler ola-
cak. Çumra Belediyesi ile görüştük. 
Belediye Başkanımız Mehmet Oğuz 
sağ olsun gerekli yardımı yapacağını 
söyledi. Kursumuzun kaba inşaatını 
Çumra Belediyemiz üstlendi. Elimiz-
den geldiğince bu kursumuzu bitir-
meye çalışacağız.”

İNANÇLI NESİLLER İÇİN! 
Özcan bu tür yatırımların artma-

sı ve Kur’an kursu gibi önemli ya-

tırımlara tüm vatandaşların destek 
vermesi gerektiğini vurguladı. Ülke-
miz, milletimiz ve tüm İslam alemi 
için gelecek nesillerin önemine dik-
kat çeken Özcan şöyle devam etti, 
“Gençlerimiz, çocuklarımız bizim 
geleceğimiz. Biz geleceğimiz için 
mücadele veriyoruz. Yeni nesilleri-
miz kültürüne, vatanına, milletine, 
dinine bağlı olsun istiyoruz. Bunun 
için de eğitim oldukça önemli. Din 

eğitimi noktasında son yıllarda bü-
yük yollar kat ettik. Büyük yatırımlar 
yapıldı. Bu yatırımların devam et-
mesi ve yeni nesillerimizin din eği-
timini güzel bir şekilde alması bizim 
için önemli. Bu nedenle, başlamış ol-
duğumuz bu önemli yatırıma yapıla-
cak yardımları biz kendimiz için de-
ğil hepimizin geleceği için istiyoruz.” 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 
DESTEK BEKLİYOR

Konuyla ilgili Büyükşehir Beledi-
yesi’nden de destek isteyeceklerinin 
altını çizen Özcan, “Büyükşehir Be-
lediyesi’nden de bu konuda yardım 
talebimiz olacak. Sağ olsun Uğur 
İbrahim Altay başkanımız namaza 
giden çocuklarımıza bisiklet hedi-
ye etti. Bu sürede camilerimiz cıvıl 
cıvıl oldu. Çocuklarımız camilere 
renk kattı. Allah razı olsun Başka-
nımızdan. Bu gibi önemli projeleri 
hayata geçiren başkanımız inşallah 
bizim yatılı kız kuran kursumuza da 
gerekli desteği verecektir diye düşü-
nüyoruz” diye konuştu. 
n METE ALİ MAVİŞ

Aksaray’da oyun oynarken 
kolu korkuluk demirlerine sapla-
nan çocuk, itfaiye ekiplerinin mü-
dahalesi ile kesilen demirle has-
taneye kaldırıldı. Olay, Kılıçaslan 
Mahallesi 1328 Sokak’ta bulunan 
apartmanın bahçesinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, arka-
daşlarıyla oyun oynayan 9 yaşında-
ki Muhammet K, bahçe duvarının 
üzerine çıkarak korkuluk demirle-
riyle oynamak istedi. Bahçe duva-
rının üzerinde aniden dengesini 
kaybeden Muhammet K. bir anda 
boşluğa düşerken kolu korku-
luk demirine saplandı. Çocuğun 

sesini duyan apartman sakinleri 
durumu hemen sağlık ekiplerine 
ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede 
olay yerine gelen 112 Acil Yardım 
ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi olay 
yerinde yaparken, Aksaray Beledi-
yesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de 
çocuğun koluna saplanan korkuluk 
demirlerini kesti. Kesilen demir 
ile birlikte ambulansa bindirilen 
çocuk Aksaray Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesine kaldırıldı. Burada 
sağlık ekiplerince yapılan müda-
haleyle korkuluk demiri kolundan 
çıkarılan çocuğun durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. n İHA

İlk günkü heyecanıyla berberlik yapıyor

Halil İbrahim Tongur

86 yaşındaki berber Ahmet Yıldırım yarım asrı aşkın bir süredir mesleğini aşkla yapıyor.

Çumra Merkez Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği, kursun yapımı için yardım bekliyor.
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Zaman zaman 
gündeme gelen 
Konyaspor 
taraftarı ile 
Ankaragücü 
taraftarı 
arasındaki 
gerginlik nasıl 
başlamış olabilir? 
Basit bir bölgesel 
rekabet mi? Ya 
bir yüzük bir 
künyeye dayanan 
kişisel bir hikaye 
desek? Konyaspor 
tribünlerinin 
sevilen 
simalarından 
Japon Ali lakaplı 
Ali Köken, 
Konyaspor’un 
tribün tarihini 
ve Ankaragücü 
rekabetinin 
başlangıç 
sırrını Yeşil 
Beyaz Konya’ya 
anlattı…

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

BAŞLANGIÇ SARAY ÇARŞISI
İsmim Ali Köken. Tribündeki arkadaş-

lar beni Japon Ali olarak tanır. 1971 Konya 
doğumluyum. Araplarlı’yım. Fatih Işıklar, 
Nalçacı, Araplar arası mekik dokuyarak 
Konya’da büyüdüm. İlkokuldan sonra Saray 
Çarşısı’nda işe başladım. Futbol, Konyaspor 
ve tribünlerle tanışmam da Saray Çarşısı’n-
da gerçekleşti. Grubun bir dönem önemli 
isimleri olan Kenan Karakoyun ve Cihangir 
Büyükışıkgil gibi arkadaşlarla o dönemde 
tanıştık. O dönem herkesin takıldığı bölgeler 
vardı. Saray Çarşısı, Zafer derken dönemin 
meşhur yerlerinden Çağ Bilardo’yu mesken 
tuttuk. Yavaş yavaş tribünlerde aktif olmaya 
başladık. 1987 yılından itibaren ise Kon-
yaspor tribünlerinin müdavimlerinden biri 
haline geldim. O gün bu gündür bu sevdanın 
peşinde devam ediyoruz.  İşim, ailem hep 
arka plandaydı. Varsa yoksa arkadaşlarım ve 
Konyaspor. Şuan evliyim ve özel bir firmada 
yöneticilik yapıyorum. 

KONYASPORLA BABAM 
SAYESİNDE TANIŞTIM

Benim babam Konyaspor-Konya İdman-
yurdu birleşmesinden önce Konya İdman-
yurdu yöneticisiydi. Futbola sevgi aileden 
geliyor. İlk maçım babamın yöneticisi olduğu 
İdmanyurdu ile Konyaspor arasındaki maçtı. 
Babam maçlara gidip geliyor. Ben de çok is-
tiyorum gitmeyi. Annemin de desteği ile ilk 
maçıma gittim. İdmanyurdu taraftarı kapalı 
tribünde, Konyaspor taraftarı açık tribünde. O 
maçı kaybetti babamın takımı. Devre arasın-
da maçın saha komiseri Nusret Ergül’ün ya-
nına götürdü beni. Nusret abi aynı zamanda 
milli bisikletçi. Onun yanına verdi beni. Hem 
futbol hem bisiklet derken sporla bizzat tanış-
mış oldum. 

AMATÖR FUTBOL HAYATIM 
KONYASPOR YÜZÜNDEN BİTTİ

1981’deki birleşmenin ardından Kon-
yaspor alt yapısında futbola başladım. 
Antrenmanlara gidip gelirken dönemin 
Araplarspor hocası Camcı Muammer ile 
karşılaştık. Beni takımına davet etti. Orda 
devam ettim bir süre. Ancak zorlanıyo-
rum. Bir yandan çalışmak zorundayım. 
Bir yandan antrenmanlar. O zaman Dağ-
lıkocalar’da çalışıyorum. Kadir Dağlıkoca 
bir gün beni çağırdı ve ”Ya futbolu seç 
ya burayı. İkisi birlikte olmaz. Ben seni 
antrenmana falan gönderemem” dedi. 
Bir süre daha idare etmeye çalıştım ama 
yürümedi. Bir ara yine tribünün bilinen 
simaları (Kenan, Filloş Murat, Hayvan 
Murat, Levi’s Hüseyin, Ayı Doğan) ile bir 
Cengizhanspor maceramız var. O da çok 
sürmedi. Zaten yavaş yavaş tribün ağır 
basmaya başlamıştı. Takımın maçı var 
biz Konyaspor maçına gidiyoruz. Saha-
ya çıkacak futbolcu yok. Sürmemesi 
normal tabi.

NALÇACILILAR’I KURAN EKİP…
Nalçacılılar’a takılıyoruz.  Cihangir 

Büyükışıkgil, Mehmet Munlafoğlu, 
Sabri Erten, Borazancı İlyas, Metin Al-
kan, Ermeni İlhan gibi isimler grubun 
önde gelenleri. Biz çocuğuz o zaman 
daha. Maçlarda 40-50 kişiyi geçmi-
yoruz. Grubu asıl kuranlar Mehmet 
Munlafoğlu, Cihangir, Cihangir’in 
abisi, Sabri Erten, Ermeni İlhan. 
Kafada Mehmet Munlafoğlu var 
ama. Nalçacılılar’dan önce Ka-
saba’nın Haydutları isminde bir 
grup kurulmuş. 70’li yıllardan 
bahsediyorum. Çağ Bilardo’da 
takılan beraber maçlara giden 
bir grup. Sonra 42 Gençlik oldu 
o grup. Ama Kasaba’nın Hay-

dutları döneminde bir pankart yok. Western 
filmlerinden ve çizgi romanlarından etkilen-
mişler isimde. O dönem moda. Başlarında 
Çarli Dayı var. 

Nalçacılılar ise biraz daha elit. Kavgadan 
gürültüden hoşlanmayan insanlar. Cihangir 
hep öyleydi zaten. İlk olarak bir pankartın 
etrafından toplanan Nalçacılılar oldu. Biz de 
grubun pankart taşıyan çocuklarıyız. Pankart 
çok önemliydi. Cihangir’de dururdu. Hafta 
için yıpranan yerleri tamir edilir yeniden ası-
lırdı. Cihangir şimdi Sau Paulo’da yaşıyor. 
Grubun kuruluşunda emeği çoktur. 

Ancak gruplaşmanın temelinde Çağ Bilar-
do var. Oraya takılıyoruz. Bizim yaş tutmuyor. 
Kaçak girmeye çalışıyoruz. Bu şekilde maçla-
ra gidip gelmeye devam ettik. Ancak dediğim 
gibi çok etkimiz yok grupta. Deplasmanlara 
bile zor gittik çoğu zaman. Asıl aktif olmamız 
meşhur Tarsus maçının ardındandır. 1987 yı-
lına kadar grup bu şekilde geldi zaten. Zaman-
la Mehmet Munlafolğu kafadan ayrıldı. 

UYAN ISPARTA KONYALI GELDİ
1987 öncesi hatırladığım en önemli 

deplasman Isparta’da oynadığımız Ada-
naspor maçı. Abimin eşi doğum yapacak. 
İlk çocuğu doğacak. Ama abim de hasta 
Konyasporlu. Çıktık deplasmana gittik. Zaten 
ben doğduğumda da babam İstanbul’da dep-
lasmandaymış. Herkes doğum bekliyor. Biz 
deplasmana kaçtık. Deplasman sponsoru da 
bir eğlence kulübü (Neco Kulüp).  Biz otobü-
se bindik haber geldi. Deplasman sponsoru 
silahlı çatışmada öldürülmüş. Herkes gitti 
biz geç çıktık. Isparta’ya sabah saatlerinde 
vardık. Binlerce insan Isparta sokaklarında. 
Hep birlikte bağırıyoruz. ‘Uyan Isparta, Kon-
yalı geldi.’ O kadar Konyasporlu vardı ki dep-
lasmanda Ispartalı’lar akşama bakkallarda 
ekmek bulamamış.  

BİZİ BİZE SORDULAR
Sonra o meşhur Tarsus olayları oldu. O 

maçtan önce aramızda karar aldık arkadaş-
larla. Bir bayrak yaptırmaya karar verdik. 
Saray Çarşısı esnaflarından topladık o para-
yı. Boydan boya bayrak asıldı binaya. Maç 
günün de söktük stadyuma götürdük. Neyse 
maç bitti. Olaylar çıktı. Biz Saray Çarşısı’na 
geldik tekrar. Bayrak bende. Bu arada polis-
ler geldi. Ellerinde bir fotoğraf. ”Siz de gruba 
takılıyorsunuz. Bakın bakalım bu fotoğrafa. 
İçlerinden tanıdığınız var mı” diye sordular. 
Fotoğrafta bayrağın altında 40-50 kişi var. 
İçlerinden bazıları tespit edilememiş. Tespit 
edilemeyen de biziz. Etrafımızdaki herkesi 
almışlar. 

O BAYRAĞI KAPTIRMADIM
Oradan çıktıktan sonra Zafer’deki kulüp 

binasının karşısına geldik. Bayrak elimde 
hala. Halk galeyana gelmiş. Kulüp binasını 
taşlıyorlar. Polis de önüne geleni copluyor. 
Elimde bayrağı görünce bana vurmaya baş-
ladılar. Yakındakiler bayrağı at diye bağırı-
yor. Çünkü polis yeşil beyaz gördüğü anda 
başlıyor vurmaya. Atmadım o bayrağı. Yola 
doğru kaçtım. Belediye otobüsü geldi önü-
me. Hemen bindim. Biner binmez taşlama-
ya başladılar otobüsü. Cam çerçeve indi tabi. 
Zar sor çıktı oradan otobüs. İş Bankası’nın 
orda trafik tıkandı tekrar. Bütün halk dönemin 
iktidar partisi Anavatan il binasının önünde 
toplanmış. Taşlamışlar ve ardından da ateşe 
vermişler. Bir şekilde eve ulaştık. O bayrağı 
kaptırmadım. Öyle bir bayrak ve pankart sev-
gimiz vardı.

87 SONRASI YÜKSELİŞ DÖNEMİ
Ertesi sezon Konyaspor bu olaylardan 

dolayı 5 maç saha kapatma cezası aldı. İlk 
10 hafta dışarıda oynandı o maçlar. Çeşit-
li şehirlere gittik. Sonra ceza tamamlandı 
ve Konyaspor o sezon ilk kez evinde maça 
çıkacak. Gruptaki pek çok kişi ceza almış. 
Dağılmış. İş başa düştü. Arkadaşlarla oturup 
neler yapabileceğimizi konuştuk. İlk iş gru-
bun pankartını yerine asmayı kararlaştırdık. 
Pankart yaptıracağız. Çarşıdan bir abimiz 
yardımcı olabileceğini söyledi. Ona gereken 
malzemeleri temin edip verdik. Ama isimde 
değişikliğe gidip Nalçacı Gençlik yapmasını 
istedik. Yeşil beyaz bayrağın üstüne kırmızı 
ile Nalçacı Gençlik yazacak. Boya artınca 
‘Nalçacı Gençlik Shoooow’ yazmış. “Abi 
dedik “Bu ne?” Diyor ki, “Boya arttı yazdım 
öyle” İlk denemede pankart krizi yaşamıştık. 

BİRLEŞMEYİ REDDETTİK
Pankartı açtık ve 8 Nolu tribüne oturduk. 

3-5 maç o pankartla gittik. Sonra Türk Hava 
Kurumu’nda bir abi bulduk. O bize yeni bir 
pankart yapabileceğini söyledi. “Bezi getirin 
ben hallederim, eski tabelacıyım ben” dedi. 
Filloş Murat, Kenan ve ben bezin parasını 
kendi aramızda toplayıp teslim ettik. Beyaz 
bezin üzerine yeşil yazı ile tekrar Nalçacaılılar 
yazdırdık. Çok büyük değil ama idare ediyor. 
Belli bir müddet onunla devam ettik. Bu ara-
da takım şampiyonluk havasına girdi. Grup 
giderek kalabalıklaşıyor. Hasılı şampiyon ol-
duk ve Süper Lig’e çıktık. Cihangir yeni sezon 
öncesi pankartı büyütmeyi teklif etti. 

Bu arada şampiyonluk sezonunda 42 
Gençlik yeniden kuruldu. Birleşme üzerine 
konuşuldu hatta. Ama biz reddettik. Çünkü 
onların olaylardan sonra toparlanması uzun 
sürdü. Onların da güçlü isimleri bize geçmişti 
zaten. 

YEŞİL BEYAZ ÜZERİNE 
KIRMIZI: NALÇACILILAR

Yeni pankart için Mehmet Tankut’a gittik. 
O bize 15-20 tane 2’ye 1 bayrak verdi. Onları 
birleştirip tabelacıya verdik. Yeşil Beyazın 
üzerine kırmızı ile Nalçacılılar yazdırdık. 
Pankart çok büyük oldu. Çok da güzeldi. O 
sezonu da öyle tamamladık. 42 Gençlik’in 
kafa isimleri de bize katıldı. İyice güçlendik. 
42’nin başında da Maykıl İsmail var. Hatta 
o sezon pankartımız stadyumdan çalındı. 42 
Gençlik’ten şüphelendik. Grubun sert adam-
ları Kara Metin, Piç Hakan, Sarı Metin Çağ 
bilardoda rakip grup ile kavgaya tutuşuyor. 
İlk gerginlikler öyle başlıyor. 

HAYATIMIZDAN ALDIK 
KONYASPOR’A VERDİK

Tabi bizim için pankart kutsal bir şey. 
Yeni bir pankart yaptırdık. Biz yönetimden 
çok esnafa dayalı bir gruptuk. Yönetimden 
beslenmedik hiç. Ne yaptıysak kendi imkan-
larımızla yaptık. Cebimizden verdik, zama-
nımızdan verdik, hayatımızdan verdik. 42 
ile kavgadan sonra 8 noludan çıkıp bacanın 
bulunduğu tribüne oturduk. Kafada Levi’s Hü-
seyin var. Hatta ilk baruttan sis bombasını da 
o tribünde yaktık. Hayvan Murat ile Metin’in 
eli yanmıştı.  

FENERBAHÇELİ AVINA ÇIKTIK
KAÇMAK ZORUNDA KALDIK

Her maçtan önce toplantı yapar, pankart-
ları ve barutları hazırlardık.  Hayvan Murat’ın 
evinin bir odası bizim depomuz gibiydi. Bir 
de Celalettin Çakıcı’nın dükkanını kullanır-
dık. Bakmayın siz Celalettin Çakıcı’nın şimdi 

Konyasporluluğunun tartışıldığına. O da tri-
bünlerden gelmiştir. Genelde esnaf çocuk-
ları bir aradaydık. Öğrenci azdı.  Süper Lig’e 
ilk çıktığımız sezon. Fenerbahçe maçı. 5-1 
kaybettiğimiz. Bir gün önce Hayvan Murat’ın 
evinde toplandık. Nasıl kar yağıyor, nasıl 
soğuk ama. Dedik sobayı yakalım. Hayvan 
Murat “Tüp yok” dedi. Ama nasıl üşüyoruz. 
Yanımızdaki bayraklara sarındık titriyoruz. 
Murat’ın annesi sabah namazı kalktı. Geldi 
yanımıza. “Oğlum niye titriyorsunuz. Soba-
yı yaksanıza”. Hepimiz Murat’a bakıyoruz. 
Dedik “Anne Murat tüp yok dedi bize”. “Var 
oğlum tüp yakın sobayı” dedi ve çıktı. Levi’s 
Hüseyin’in Murat’a bir saldırması var ki an-
latması zor.

Neyse ısındıktan sonra sabahın köründe 
sokaklara attık kendimizi. Amacımız maç için 
İstanbul’dan gelen Fenerbahçelileri dövmek. 
Birkaç arkadaş daha katıldı aramıza. 10-15 
kişi varız. Elimizde sopalarla stadyuma yürü-
yoruz. Stadyumun karşısına geldik. Bağıra-
rak gidiyoruz ama. Fenerli avı yapacağız. Fe-
nerliler de gelmiş stadyumun içindeymiş. Bir 
çıktılar 700-800 kişi. Arkama bir baktım Ke-
nan var, Levi’s Hüseyin var. Gerisi kaçmış. 
Polis bağırıyor “Manyak mısınız. Kaç kişiyle 
kimi döveceksiniz. Sizi harcarlar burada. 
Kaçın..” Kaçtık tabi. Hava aydınlanınca tek 
tükcülüğe başladık. Ara sokaklarda bulduğu-
muzu dövüyoruz. Levi’s Hüseyin çok sertti bu 
konuda. Hiç affetmezdi. Kenan ile biz daha 
iyiydik. İçimiz elvermezdi. Sadece formasını 
alır bırakırdık. Ama Hüseyin acımazdı. 

ANKARAGÜCÜ İLE İLK TEMAS
Yine bir Ankara deplasmanı. Yönetim iki 

gruba 1’er otobüs verdi. Fakat iki grubun da 
otobüsleri dolmadı. Yöneticiler geldi, “Ço-
cuklar çok kalabalık değilsiniz. Boş arabayla 
gitmeyin. Günah. İki grup tek otobüs yapın” 
dedi. Kabul ettik. Bir tarafta 42 Gençlik bir 
tarafta biz. Gerginlik had safhada. Ankargücü 
maçı var. Maç öncesi stadyumda tel örgüler-
den Ankaragüçlü’lerle konuşuyoruz. Aramız-
da hiçbir sorun yok. Daha önce de bir gergin-
lik olmamış. Bir ara bunlardan bazılarının 
gözü bizim üstümüzdekilere takıldı. Bende 
de o zaman altın yüzük, kolye vs var. İçlerin-
den biri “Oooo siz iyisiniz valla. Altın yüzük-
ler, kolyeler, bileklikler. Lüks deplasmanlar” 
falan dedi. Neyse maç bitti, yenildik. Çıktık 
stadyumdan. Hipodromun o tarafa geçtik. 

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

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

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

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

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Tayfun Türkmen: Kayıpları telafi etmeye çalışacağız
TFF 2. lig temsilcimiz Konya Ana-

dolu Selçukspor, 7.hafta maçında 
Bugsaş Spor’u konuk etti. 15 Temmuz 
Selçuk Üniversitesi sahasında oyna-
nan maçta yeşil beyazlı takım öne 
geçmesine rağmen bu üstünlüğünü 
koruyamadı ve ikinci yarıda yendiği 
goller ile karşılaşmadan 2-1 mağlup 
ayrıldı. Maçın 13.dakikasında Alpay 
Koldaş ile öne geçen Yavru Kartal, 
mücadelenin ikinci yarısında Abdül-
kadir ve Ahmet’in attığı gollere engel 
olamadı. Karşılaşmanın 90 dakikası 
2–1 Bugsaş’ın üstünlüğü ile sona 
ererken Konya Anadolu Selçukspor 
kendi sahasında ilk yenilgisini aldı. 
Temsilcimiz bu mağlubiyet sonrası 7 
haftada sonunda 7 puanda kaldı.  

GOL YEDİKTEN SONRA TAKIMIN 
SİNERJİSİ DÜŞÜYOR

Konya Anadolu Selçukspor Tek-

nik Direktörü Tayfun Türkmen kendi 
sahalarında oynadıkları ve 2-1 kay-
bedilen Bugsaş Spor karşılaşmasını 
değerlendirdi. Teknik direktör Tayfun 
Türkmen, açıklamasında kaybedi-
len puanları telafi edeceklerini ifade 
ederek, “Bizim açımızdan, hedefle-
rimiz açısından çok önemli bir karşı-
laşmaydı. Oyuncu arkadaşlarımızla 
yaptığımız değerlendirmede bunun 
önemine vurgu yaptık. Burada ala-
cağımız üç puanın bize daha farklı 
hedefleri kovalamayı sağlayacak bir 
noktaya getireceğini anlattık. Ama ka-
zanamadık. Aslında öne geçtiğimiz ve 
iyi başladığımız bir karşılaşmaydı. İlk 
yarıdaki sahadaki duruşumuz iyiydi, 
birkaç tane bizim yaptığımız basit top 
kayıpları haricinde, rakibin tehlikeli 
pozisyonu yoktu. Ama ikinci yarı yine 
benzer şeyleri yaşadık. Gol yedikten 

sonra bütün takımın bir anda enerjisi,  
sinerjisi düşüyor. Bunu bir kez daha 
yaşadık. Defalarca söylememize 
rağmen bunu  bir türlü tolere edemi-
yoruz. Ama bunu çözeceğiz, çözmek 
için çalışacağız. Çünkü futbolda hata-
lar var. Hataları en aza indirene kadar 
devam etmemiz lazım. Saha içinde 
bazı konularda eksiklerimiz var. Tak-
tiksel anlamda, defansif anlamda, 
ofansif anlamda. Onları onarmaya 
çalışacağız. Ama özellikle ilk yarıda 
oynadığımız oyun ile ilerisi için güzel 
bir görüntü verdik. Sonuç istediğimiz 
gibi değil. Kendi sahamızda yenilme-
meliyiz. Şimdi üç gün sonra Çarşam-
ba günü deplasmanda bir karşılaşma 
oynayacağız. Buradaki kayıplarımızın 
telafisini inşallah orada yapmaya ça-
lışacağız” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’nun gençleri 
Antep’e mağlup oldu
Basketbol Gençler Ligi’nde mücadele eden Selçuklu 

Basketbol Genç Takımı, ligin 2.hafta maçında Gaziantep 
Basketbol’u konuk etti. Mavi beyazlı takımın genç oyun-
cuları, kendisinden daha tecrübeli olan rakibe karşı dire-
nemedi ve karşılaşmadan 55-74 mağlup ayrıldı. Ligin ilk 
haftasında güçlü rakibi Banvit’e yenilen Selçuklu Basket-
bol, ikinci maçında da yenildi. Konya temsilcisi Selçuklu, 
3.hafta maçında Darüşşafaka Basketbol’a konuk olacak. 
Bu karşılaşma Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.
n SPOR SERVİSİ

Antrenör Ömer Yaşar 
Gölyazı Belediyespor’da

Konya Süper Amatör Küme’de mücadele eden Ci-
hanbeyli ekibi Gölyazı Belediyespor, yardımcı antrenör-
lük görevine Ömer Yaşar’ı getirdi. Daha önce Konyaspor 
altyapısından futbol oynayan Ömer Yaşar, ilk antrenörlük 
deneyimini Gölyazı Belediyespor’da yaşayacak. Takım 
antrenörü Alparslan Işık’ın yardımcılığını yapacak olan 
Yaşar, yeni takımı ile ilk karşılaşmasına Cumartesi günü 
Süper Amatör Küme’nin açılış maçında Selçukspor’a 
karşı çıktı. Cihanbeyli ekibi rakibini 3-2 mağlup ederek 
lige önemli bir başlangıç yaptı. Gölyaz Belediyespor, 
yeni sezonda şampiyon olarak Bölgesel Amatör Ligi’ne 
yükselmek istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Celal Bayraklı, Ali Etlikci, Çağlar Öztürk
Konya Anadolu Selçukspor: Hüseyin Koç, 
Kadir Kaan Özdemir,  Sertan Yiğenoğlu, 
Ahmet Önay, Alpay Koldaş, Ekrem Kayılıbal, 
Maksut Taşkıran,  Emre Can Atila, Burak 
Saban (60’ Deniz Yaldır), Çağatay Kader (76’ 
Emre Torun), Alpay Cin (83’ Ayberk Altan).
Bugsaş Spor A.Ş.: Bora Sevim, Enver Yıl-
dız, Soner Gönül, Süleyman Özdamar, Eyüp 
Geyik, Mustafa Çeçenoğlu, Yavuz Koç,  Suat 
Kaya, Hasan Türk (46’Tekin Oğrak), Yavuz 
Koç (81’ Mehmet Arıcan), Abdülkadir Sön-
mez ( 85’ Beytullah Aydoğan).
Sarı Kartlar: 19’ Hasan Türk,  25’Yavuz Koç, 
62’ Tekin Oğrak (Bugsaş Spor A.Ş.), 26’ Mak-
sut Taşkıran, 40’ Burak Saban, 61’ Setan Yi-
ğenoğlu, 78’ Kadir Kaan Özdemir, 87’ Ongun 
Deniz Yaldır  (Konya Anadolu Selçukspor).
Goller: 13’ Alpay Koldaş (Konya Anadolu Sel-
çukspor),   65’ Abdülkadir Sönmez, 80’ Ahmet 
Sun (Bugsaş Spor A.Ş.).

2018-2019 Amatör Futbol Sezonu açı-
lışı ve malzemelerin kulüplere teslimi için 
Cumhuriyet Spor Kulübü’nde düzenlenen 
törende konuşan Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyeler 
olarak birçok faaliyette bulunduklarını ama 
en çok keyif aldığı işin gençlerle yapılan 
projeler olduğunu vurguladı. 

Konya’nın son yıllarda özellikle de te-
sisleşme anlamında çok mesafe kat ettiğini 
kaydeden Altay, “Hem belediyelerimiz çok 
önemli yatırımlarda bulunuyorlar hem de 
Spor Genel Müdürümüzün Konyalı olması 
dolayısıyla ilçelerimize çok güzel tesisler 
yapıldı. Burada gözlerindeki pırıltı ile ço-
cuklarımız her şeyin en iyisine layıklar. 
Onlara dünyanın en iyi tesisleri ve imkânla-
rını sunmak bizim görevimiz. Gün geçtikçe 

güzel şeyler oluyor ama daha yapılacak çok 
şey var. İnşallah yeni dönemde de Büyük-
şehir Belediyesi olarak hem tesisleşmenin 
ve standardın artırılmasına, hem de ama-
tör ruhla spor yapan kulüplerimize destek 
olmaya devam edeceğiz. Yeni sezonun 
hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye 
konuştu. 
“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DESTEĞİ 

GELECEĞİMİZE DÖNÜK MÜJDEDİR” 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel 

Müdürü Mehmet Baykan, 2002’den beri 
ülkeye 700’ün üzerinde futbol sahası ka-
zandırıldığını belirtti. Mehmet Baykan ko-
nuşmasında şunları söyledi: “Şehrimizde 
ve ilçelerimizde de birçok spor tesisi kazan-
dırıldı. Bugünkü Büyükşehir Belediyemizin 
desteği, Konya’da amatör sporu ne kadar 

sahiplendiğinin ve ne kadar destek oldu-
ğunun geleceğe dönük bir müjdesidir. Zira 
Başkanımızın yaptığı en büyük icraatlardan 
birisi, bir taraftan maneviyata özendirmek 
adına sabah namazına gelen çocuklarımızı 
bisikletle ödüllendirmek, diğer bir taraftan 
da spor yapmalarına katkı sağlamak, kat-
kı vermek oldu. İlk ve bize göre en büyük 
icraatının spor alanında olması dolayısıyla 
Başkanımıza teşekkür ediyorum.” 

“BÜYÜKŞEHİR’İN DESTEĞİ 
AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİ 

ÇOK MUTLU EDİYOR” 
Konya Amatör Spor Kulüpleri Fede-

rasyonu (KASKF) Başkanı Remzi Ay da 
konuşmasında, “Selçuklu Belediye Baş-
kanı iken başlattığınız spor hamlesini ve 
gençlere verdiğiniz değeri bugün Büyükşe-

hir Belediye Başkanı olarak sürdürmenin, 
Konyamıza gösterdiğiniz spor anlayışı ile 
hizmet, gençlerimizi ve kulüplerimizi çok 
sevindirmektedir. Büyükşehir Belediyemiz 
kulüplerimize A’dan Z’ye kadar ihtiyaç du-
yulan her türlü malzeme desteğini vermiş 
oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sa-
yın Uğur İbrahim Altay’a çok teşekkür edi-
yorum” dedi. 

Konuşmaların ardından malzemeler 
kulüplere teslim edilirken, 2018-2019 
Amatör Futbol Sezonu, Selçukspor ile Göl-
yazı Belediyespor arasında oynanan maç 
ile başladı. Maçın başlama vuruşu ise Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan tarafından yapıldı. 
n SPOR SERVİSİ

Amatör kulüplere 
malzeme desteği!
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’daki 50 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu. Malzeme 

dağıtım törenine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Spor Genel Müdürü Mehmet 
Baykan, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve Konya’nın spor adamları katıldı



Çakıcı’dan Akçay’a sert yalanlama!
Aykut Kocaman tartışmaları 

gündemdeki yerini koruyor. Geç-
tiğimiz  günlerde Ali Koç yaptığı 
bir açıklamada Aykut Kocaman’ın 
ekibinin Fenerbahçe’nin geçen se-
zonki analiz verilerini sildiğini iddia 
etmişti. Bu açıklamaya bir destek 
de Konyaspor eski teknik direktörü 
Mustafa Reşit Akçay’dan gelmişti.   
Akçay, “Aykut hoca Konyaspor’dan 
ayrılırken de veriler silinmişti. Ana-
liz desteği alamadık” ifadelerini 
kullanmıştı. 

Dönemin Konyaspor yöneticisi 
Celalettin Çakıcı konu ile ilgili açık-
lamalarda bulundu. Mustafa Reşit 
Akçay’ı yalanlayan Çıkacı, “Hatır-
larsanız biz Aykut Kocaman’ı omuz-
larda uğurladık. Aykut hoca ve ekibi 
ile gitmeden önce yönetim olarak 
görüştük. O görüşmede Aykut Koca-
man bize hem teknik analiz hem de 
performans artırımı için kulübe ka-

zandırılan ekipmanlardan bahsetti. 
Yeni gelecek olan teknik ekibin bu 
ekipmanları kullanması durumunda 
ellerinden gelen bütün yardımı ya-
pacaklarını söyledi. Mustafa Reşit 
Akçay’ın ‘veri desteği alamadık’ 
şeklindeki demeci beni şaşırttı. Kal-
dı ki Aykut hoca döneminde kulübün 
de görevlendirdiği bir analizci var-
dı. Bu görevli arkadaş Aykut hoca 
döneminin bütün verilerini kulübe 
yedeklemişti” dedi.

AKÇAY BİZE SÖYLEMEDİ
Konu ile ilgili daha önce Reşit 

Akçay’ın kendilerine bir bildiriminin 
olmadığını belirten Çakıcı, “Türk 
futbol tarihinde ilk kez bir hoca 
omuzlarda uğurlandı. Hocanın ar-
kasından böyle ifadeleri doğru bul-
muyorum. Konyaspor performans 
artırımı ve veri analizi noktasında 
Aykut hoca sayesinde Türkiye’nin 
en iyi kulübü haline gelmişti. Ve bu 

bütün veriler kulübümüzde analiz 
antrenörümüz vesilesiyle yedek-
lenmişti. Bunca büyük yatırımdan 
sonra bu verileri muhafaza etmek 
bizim görevimizdi. Ben futbol komi-

tesindeydim o dönemde. Takıma en 
yakın isimlerden biriydim. Musta-
fa Reşit Akçay bir kez olsun, “Ben 
şunu talep ettim ve karşılanmadı” 
demedi” ifadelerini kullandı.

KESİNLİKLE BÖYLE BİR ŞEY YOK
Mustafa Reşit Akçay’ın Kon-

yaspor’da başarılı olamadığını ha-
tırlatan Çakıcı, “Her teknik adamın 
farklı bir oyun tarzı vardır. Mustafa 
Reşit Akçay da bize farklı bir ant-
renman ve oyun tarzı uygulayacağı-
nı ifade etmişti. Aykut Kocaman’ın 
düzeninden farklı bir düzen kurmaya 
çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Biz 
de daha sonra kendisi ile yolları 
ayırdık. Bizim ülkemizde başarısız-
lıklarda en yaygın yöntem faturayı 
başkalarına kesmektir. Kulüp başka-
nından malzemecisine kadar başarı-
sızlık durumunda başkasını suçlama 
haline girebiliyoruz. Fakat bu doğru 
bir yaklaşım değil. Aykut Kocaman 
Türk futbolu için çok büyük bir değer. 
Daha uzun yıllar da ekibi ile birlikte 
Türk futboluna hizmet edecek. Bu 
kadar kolay olmamalı bazı şeyler. 
Bir şey konuşurken ağzınızdan çı-

kacak cümlenin nereye gideceğini 
bilmek gerek. İşte o günleri yaşa-
mış biri olarak kesinlikle MRA’nın 
söylediği gibi bir durum olmadığını 
ifade ediyorum. Uzun yıllar yöneti-
cilik yaptım. Çok fazla teknik ekip 
ile çalıştım. Benim için çalıştıkla-
rımın arasında en iyisi Aykut hoca 
ve ekibidir. Onlardan sonra Sergen 
Yalçın ve ekibi gelir. Aykut hoca dö-
neminde kulübe kazandırılan teknik 
ekipmanların hiç birini sonra gelen 
ekipler kullanamadı. Sadece Sergen 
hocanın ekibi bunlardan faydalandı. 
Aykut hocanın ekibi hem saha içinde 
hem saha dışında saygın insanlar-
dır. Son dönemde haklarındaki id-
diaları hayretle izliyorum. Ama ma-
alesef bizde başarısızlık durumunda 
faturayı birilerine yükleme ve yola 
devam etme alışkanlığı var. Ben 
üzüldüm bu iddialara” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Rize 
hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasın-
da 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile 
oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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

 7’ye 7 çift kale maç ve 5’e 2 pas organizasyonuyla 
idmana devam eden futbolcular, topla oyun ile tempolu 
koşu çalışması yaptı.

19 yaş altı takımından Oğuzhan Eskiköy, Mert Dikici 
ve Fatih Akbaş’ın da katıldığı antrenman, gol çalışması-
nın ardından yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular ka-
tılmadı. n AA

Mustafa Reşit 
Akçay özür diledi

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 
bir televizyon programında, gönderdiği mesajın amacı 
dışında kullanıldığını belirtti. Akçay, “Kocaman’a hayal 
kırıklığı ve acı yaşatmışsam özür dilerim” ifadelerini kul-
lanırken bu durumun yaşanılmasından üzgün olduğunu 
dile getirdi.

 Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, meslektaşları 
aleyhinde bugüne kadar hiçbir eleştiri yapmadan yaşa-
dığını vurgulayarak, “Bir televizyon programında benden 
alınan bir mesajın amacı dışında kullanılmasından ve 
son derece saygı duyduğum bir meslektaşımın yanlış 
gösterilmesinde kullanıldığı için üzgünüm.” ifadelerini 
kullandı.

Tecrübeli teknik adam, açıklamasında şunları kay-
detti: “Benim için önemli olan kamuoyunun bakış açı-
sından çok Aykut hocamın (Kocaman) bakış açısıdır. 
Bilgim dışı dost ilişkisiyle yazılan bu mesaj, bir konu 
ile ilgili sanılmış ve dosta yazılmıştır. Dostum olarak 
gördüğüm Aykut hocamın bu konuyu bu hassasiyetle 
görmesi en büyük dileğimdir. ‘Altın her yerde altındır 
yere de düşse.” Şayet meslektaşıma bir hayal kırıklığı 
ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim. Sehven de 
olsa bu durumun yaşanılmasından son derece üzgü-
nüm. Saygılar sunarım.”
n SPOR SERVİSİ

RPS

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Nalçacı Grubu’ndan örnek davranış
Atiker Konyasporlu taraftarlar, Ereğli 

ilçesindeki bir köy anaokulundan gelen yar-
dım çağrısına kulak vererek, bir yıllık okul 
malzemesi ve oyuncak ihtiyacını karşıladı.

Yeşil-beyazlı taraftarların kurduğu Nal-
çacı Gençlik Derneğinin başkanı Ertan So-
ğancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini 
daha eklemenin gururunu yaşadıklarını 
söyledi.

Sosyal medyada gördükleri bir yardım 
mesajından etkilenerek bu projeyi hayata 
geçirdiklerini ifade eden Soğancı, Ereğli 
ilçesi Zengen köyünde okuyan anaokulu 
öğrencilerinin bazı ihtiyaçları olduğunu öğ-
renip, hemen harekete geçtiklerini belirtti.

Soğancı, anaokulu öğrencilerinin bir 
yıllık okul malzemesi ile oyuncak ihtiyaç-
larını karşıladıkların belirterek, her zaman 
öğrenci ve ihtiyaç sahiplerinin yanında ol-
maya çalıştıklarını kaydetti. 

Bundan sonra da benzer sosyal sorum-
luluk faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade 
eden Soğancı, şunları söyledi:

“Gerçekleştirilen bu güzel sosyal so-
rumluluk projesinde emeği geçen Oyun-
caksız Çoçuklar İçin Derneği ve Diriliş 
Güvenlik’e teşekkür ediyoruz. Bizlere bu 
konuda yardımcı olan okul müdürü ve sınıf 
öğretmeni Sakine Köse hocamız ile tüm ar-
kadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu öğren-
ci kardeşlerimiz artık yalnız değil. Nalçacı 
taraftar grubu olarak maddi ve manevi her 
zaman bu kardeşlerimizin yanındayız.”

Soğancı, ilerleyen günlerde okula 
tekrar ziyarette bulunacaklarını aktararak, 
“Öğrencilerin anaokulu olarak kullanacak-
ları derslikleri yok. İnşallah okula derslik 
yapmayı da düşünüyoruz. Bu konuda da 
Konya’daki hayırsever iş adamlarımızdan 
destek vermelerini bekliyoruz.” diye ko-
nuştu.  n AA

Kartal’ın zafer planı!
Bu sezon deplasman performansı ile öne çıkan Anadolu Kartalı, Rizespor deplasmanında da kazanarak 

evindeki kayıpları telafi etmenin hesaplarını yapıyor. Dış sahada oynadığı 4 maçta 7 puan toplayan ve bu 
alanda lider olan Konyaspor, önemli silahlarından yoksun Karadeniz ekibini gözüne kestirdi

Spor Toto Süper Lig’in 9. Haftasında 
deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşıla-
şacak olan Atiker Konyaspor’da rakibi imha 
planı hazır. Bu sezon deplasmanda en fazla 
puan toplayan Anadolu Kartalı bu serisini 
sürdürmek ve evindeki beklenmeyen ka-
yıpları telafi etmek için, önemli eksikleri 
bulunan Çaykur Rizespor’u mağlup etme-
nin hesaplarını yapıyor. Yeşil beyazlılar 
Rize deplasmanından galibiyetle dönerse 
tarihinin en iyi deplasman performansla-
rından birine şimdiden imza atmış olacak. 

DEPLASMAN KRALI
Atiker Konyaspor iç sahada oynadığı 

zorluk derecesi yüksek maçlarda kaybet-

tiği puanları bu sezon deplasmanlarda 
telafi etti. Antalyaspor beraberliği ile dep-
lasman serisine başlayan Anadolu Kar-
talı, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor’u 
mağlup ederek 3 deplasman maçında 7 
puan toplamayı başarmıştı. İzmir deplas-
manında Göztepe’ye mağlup olan yeşil 
beyazlılar buna rağmen ligin deplasman-
da en fazla puan toplayan takımı olmayı 
başarmıştı. Konyaspor Rize deplasma-
nından 3 puanla dönmesi durumunda dış 
sahada 2 puan ortalaması yakalayarak 
büyük bir başarıya imza atacak.

RAKİPTE ÖNEMLİ EKSİKLER
Atiker Konyaspor’un bu hafta deplas-

manda karşılaşacağı Çaykur Rizespor’da 
önemli eksikler bulunuyor. Sezon ba-
şında Osmanlıspor’dan transfer edilen 
Musa Çağıran ve Aminu Umar sakatlıkları 
nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. 
Takımın diğer önemli isimleri Braian 
Samudio ve Marwane Saadane ise kart 
cezası nedeniyle Konyaspor’a karşı oyna-
yamayacak. 

Konyaspor’a karşı sakatlıkları nede-
niyle oynayamayacak olan Aminu Umar 
ve Musa Çağıran sezon başında Kon-
yaspor’un uzun süre transfer gündemini 
meşgul etmiş ancak son anda Rizespor’a 
transferi gerçekleşmişti.

FIRSATTAN İSTİFADE
Evinde oynadığı maçlarda iyi bir per-

formans ortaya koymasına rağmen istedi-
ği sonuçları alamayan Atiker Konyaspor, 
Bursaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş maçla-
rından 2 puan çıkarabilmişti. Deplasman 
performansı ile ayakta kalan Anadolu Kar-
talı, yine bir deplasman galibiyeti ile üst 
sıralarda kalmanın hesaplarını yapıyor. 
Rizespor’un ardından yine evinde zorlu 
Başakşehirspor maçına çıkacak olan Kon-
yaspor, evindeki puan kaybı ihtimaline 
karşı eksik rakibini yenerek olası puan 
kaybını tolere etmenin peşinde.
n SPOR SERVİSİ


