
BÜYÜK TUR’UN İLK 
ETABI TAMAMLANDI

SIKILMADIK EL 
BIRAKMAYACAĞIZ

Bisiklette Konya ayağı tamam

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Genç:

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ilk etabı olan Kon-
ya-Konya güzergahı dün tamamlandı. Büyük heyecana sah-
ne olan tura Konyalılar yoğun ilgi gösterirken, ilk etabı Quıck 
Step takımından Richeze Maximilian Ariel kazandı. Tur, bu-
günkü Alanya – Antalya etabı ile devam edecek.

2019 yerel seçimleriy-
le ilgili değerlendir-
melerde bulunan AK 
Parti Karatay İlçe Baş-
kanı Mehmet Genç, 
parti olarak birlik ve 
beraberlik içerisinde 
yürüyeceklerini belir-
terek, “Çalmadık kapı, 
sıkılmadık el bırak-
mayacağız, gönüllere 
gireceğiz” dedi.

n HABERİ SAYFA 15’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

Konyalı isimlere Ankara’da yeni görev 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın 
Cumhurbaşkanlığı Politika 

Kurulları üyeliklerine 
yönelik gerçekleştirdiği 

atamalar, Resmi 
Gazete’de yayımlandı. 
Konyalı isimler Mustafa 
Akış, Ayşe Türkmenoğlu, 

Refik Tuzcuoğlu ve 
Mehmet Güllüoğlu çeşitli 

kurullarda görev aldı. 
n SAYFA 2’DE

03 Memur ve emekli 
maaşları eridi 06 Binanın çatısında 

korkutan yangın! 13 2018-2019 umre 
ücretleri açıklandı

‘Yerli otomobil en 
büyük hedefimiz’

Özbuğday’ın 
ismi yaşayacak

Emniyet binası 
askıya alındı 

İstek ve talepler
istişare ediliyor

Yerli otomobil 
konusunda 
önemli açık-
lamalarda 
bulunan SÜ 
Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa 
Şahin,  “Yerli 
otomobil çalışmaları göreve 
geldiğimiz günden beri en 
büyük hedefimizdir. Tasarım 
kısmı dahil bütün çalışmaları 
üniversite olarak biz yapaca-
ğız” dedi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Meram 
Belediyesi 
önemli bir vefa 
örneğine imza 
attı. Yenice 
Mahallesi’nde 
yapımı tamam-
lanan ve açılışı 
bugün yapılacak olan Gençlik 
Merkezi’ne, geçtiğimiz aylarda 
hayatını kaybeden Konya’nın 
yetiştirdiği değerlerden olan 
Mehmet Ali Özbuğday’ın 
ismini verdi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Dövize bağlı olarak ekonomide 
yaşanan sıkıntılar kamu yatırım-
larını da etkiledi. Bu kapsamda 
bir süredir gündemde olan ve 
projesi tamamlanan Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü’nün yeni 
hizmet binası projesi de askıya 
alındı.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Beyşehir İlçe Belediyesi’nde 
geleneksel hale gelen halk 
günü toplantıları devam ediyor.
Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, makamında 
düzenlenen halk günü toplan-
tısında vatandaşlar ile biraraya 
geldi.  n HABERİ SAYFA 5’TE
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Gelen son zamlardan 
sonra maliyetleri iyice artan 

çiftçinin ürettiği üründen 
beklediği bedeli alamadığını 
belirten Çumra Ziraat Odası 

Başkanı Süleyman Akbaş, 
çiftçinin ne yapacağını 

bilemediğini söyledi

Üretirsek güçlüyüz!
Pancar ve şeker üretimi ile ilgili önemli bir açıklamada 
bulunan PANKOBİRLİK, “Üretim” çağrısı yaptı. “Sektörün 
mevcut sorunların çözümüne odaklanması gerekirken, yeni 
sorunlara yol açacak talep ve beklentiler yüzünden sektör 
vakit kaybetmektedir” denilen açıklamada, 

özelleştirilen fabrikaların ham kamış şekeri ithal edip, rafine 
şeker üretme konusunda çalışma yaptıkları yönündeki 
duyumların pancar üretimini sekteye uğratacağına dikkat 
çekildi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Yürüyor, tanıyor
3 dil biliyor!

Konya’da, AkınRobotics fabrikasında üretilen ve adım atarak 
yürüyebilen, insanları tanıyabilen ve 3 dil bilen “insansı” 

robot Akıncı-4, üstün yetenekleriyle Türkiye’nin robot 
teknolojisi alanında ulaştığı noktayı gösteriyor. 

n HABERİ SAYFA 10’DA

ODAMIZA ŞİKAYET 
TELEFONU YAĞIYOR!

İlk hasadı yapanların daha kârlı bir şekilde 
ürünlerini sattığını dile getiren Akbaş, “Gü-
neydoğu’da hasat başladığında daha taban 
fiyatlar dahi açıklanmamış oluyor. Örneğin, 
sezonun başında Güneydoğu Anadolu’da mı-
sırın tonu bin 250 liradan satıldı. Konya’da da 
tonu ortalama bin 100 lira civarında satılıyordu 
ancak şimdilerde 750 liraya kadar düştü. Oda-
mıza şikayet telefonları yağıyor” dedi.

MARKETLERE TAVAN 
FİYAT KONULMALI

Üretilen tarım ürünlerinin birçoğunun paketle-
nerek rafa koyulduktan sonra 3-4 katı fiyatlarla 
son tüketiciye ulaştığına dikkat çeken Çumra 
Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş, “Dev-
let, nasıl ki çiftçinin ürettiği ürünlere taban fiyatı 
açıklıyorsa, ürünün markete gidiş sürecindeki 
maliyetleri hesap ederek bir de tavan satış fi-
yatı koymalı, marketler bu fiyatın üstüne çıka-
mamalıdır” diye konuştu. n HABERİ SAYFA 3’TE

Ayşe Türkmenoğlu Mustafa Akış Refik Tuzcuoğlu Mehmet Güllüoğlu

Çiftçi ne yapsın?
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 ‘Gönüllere girerek oylara talip olacağız’
Türkiye Mart 2019 sandık başı-

na gidecek. Yaklaşan 31 Mart 2019 
Yerel seçimleri öncesinde siyasi 
partilerde seçim hazırlıkları hızlan-
dı. Bu kapsamda AK Parti Karatay 
İlçe Başkanlığı da 31 Mart 2019 ta-
rihinde gerçekleşecek seçimler için 
startı verdi.  AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç  Yenigün 
Gazetesine özel açıklamalarda bu-
lundu. Genç, AK Parti Karatay İlçe 
Teşkilatının Mart 2019 seçimleri 
startı verdiklerini ve teşkilat olarak 
her zaman seçim olacakmış gibi 
hazır oldukları belirtti. Genç paro-
lalın gönülleri kazanmak olduğunu 
ifade etti.

KARATAY YARIN SEÇİM 
VARMIŞ GİBİ HER ZAMAN 

SEÇİMLERE HAZIRDIR
AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı 

olarak 31 Mart 2019 Pazar günü 

gerçekleşecek olan  yerel seçimler 
için AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı 
olarak seçim startımızı  71. İlçe da-
nışma meclisinde verdiklerini ifade 
eden Genç, “AK Parti Karatay İlçe 
Teşkilatı olarak 31 Mart 2019 Pa-
zar günü gerçekleşecek olan  yerel 
seçimler için AK Parti Karatay İlçe 
Başkanlığı olarak seçim startımızı  
71. İlçe danışma meclisinde verdik.  
Karatay yarın seçim varmış gibi her 
zaman seçimlere hazırdır. 31 Mart-
ta gerçekleşecek seçimlere hazır bir 
şekilde girerek, Karatay olarak hem 
Konya’da hem de Türkiye’de reko-
ra imza atacağız. Çünkü halkımız 
ile hep beraberiz. Halkımız ile iç 
içeyiz. Halkımızın istekleri doğrul-
tusunda hizmet etmeye çalışıyoruz. 
Bu konuda hem belediyemiz, hem 
de teşkilatımız gereken hizmetleri 
ve çalışmaları yapıyor. Karatay hiç-

bir zaman AK Partinin yüzünü kara 
çıkarmadı ve desteklerini verdiler.  
Mart 2019’da yapılacak seçimlerde 
de Karataylıların yeniden yüksek 
düzeyde destek vereceklerine ina-
nıyorum. Mart 2019’da yapılacak 
seçimlerde çalmadık kapı, sıkıl-
madık el bırakmayacağız. Çok ça-
lışırsak, birlik ve beraberlik içinde 
olursak, sayımızı arttırarak, inana-
rak, azim ve yorulmadan yolumuza 
devam ederiz. Birlik ve beraberlik 
içinde omuz omuza ilerleyeceğiz. 
Karataylı hemşerilerimiz bugüne 
kadar bizlerden desteğini hiç esir-
gemedi. Bu halka mahcup olma-
mak için; var gücümüzle çalışaca-
ğız” dedi.

VATANDAŞLARIMIZN 
GÖNLÜNE GİREREK , 

OYLARINA TALİP OLACAĞIZ 
Belediyecilik hizmetlerin hepsi-

nin yapıldığına dikkat çeken Genç, 
2019 seçimlerinde paroların gönül-
lere girmek olduğunu  ifade ederek, 
“  Belediyecilik anlamında gerekli 
tüm hizmetler  yapılıyor. Bundan 
sonra gönül belediyeciliği ön pla-
na çıkıyor. Gönüllere dokunmak 
gerekiyor. Hepimizin bildiği gibi 
ülkemizde 5 yılda bir yapılan yerel 
seçimler var. Öncelikli hedefimiz 
vatandaşlarımızın gönlüne girmek, 
daha sonra da oylarına talip olmak. 
Türkiye’nin ileri gitmesinde her bir 
neferimiz önemli mücadeleler ver-
diğini görüyor ve bunun başlangıç 
noktasının yerelden geçtiğini bili-
yoruz. parti teşkilatımızla  çok daha 
güçlü bir şekilde, birlik, beraberlik 
ve uyumu bozmadan belirlenen 
hedeflere istikrarlı bir şekilde yürü-
yeceğiz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Emniyet Müdürlüğü’ne
yeni bina projesi ertelendi

Konyalı isimlere Ankara’da
yeni görevler verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Po-
litika Kurulları üyeliklerine yönelik 
gerçekleştirdiği atamalar, Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın imzası ile ya-
yımlanan Cumhurbaşkanı kararı 
ile 9 Cumhurbaşkanlığı politikalar 
kuruluna çeşitli isimler atandı. 
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurul-
ları üyeliklerine yapılan atamalar 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Ata-
ma kararıyla Konyalı 4 isim çeşitli 
kurullarda görevlendirildi. Cum-
hurbaşkanı Başdanışmanları ve 

Eski Konya Milletvekilleri Mustafa 
Akış ve Ayşe Türkmenoğlu Hu-
kuk Politikaları Kurulu üyelikleri-
ne, son olarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı 
görevini yürüten Refik Tuzcuoğlu 
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu 
üyeliğine, AFAD Başkanı Mehmet 
Güllüoğlu, ise Sosyal Politikalar 
Kurulunda yer aldı. KTO-Karatay 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Çelik ise Bilim, Tek-
noloji ve Yenilik Politikaları Kuru-
lu üyeliğine atandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, 
yeni hizmet binası projesi, yeni hiz-
met binası projesi de ertelendi. Şe-
hir Hastanesi civarında yapılacak 
olan Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
hizmet binasının proje çalışmaları-
nı yakın zamanda tamamlanmış-
tı.  Konyalı vatandaşların merakla 
beklediği emniyet binası hizmet 
binası Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan’ın açıklaması ile bazı 
kamu yatırımları durdu. Bu kap-
samda projesi tamamlanan Konya 
İl Emniyet Müdürlüğünün projesi 
de askıya alındı. Projelerin yeni-
den başlaması ile birlikte Konya İl 
Emniyet Müdürlüğünün de hiz-
met binası inşaatına başlanılması 
bekleniyor.
n ONUR KALKAN

Meram Belediyesi tarafından Yenice Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mehmet Ali Özbuğday 
Gençlik Merkezi açılıyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, tüm Konya’yı açılışa davet etti

Meram’dan Mehmet 
Ali Özbuğday’a vefa

Meram Belediyesi tarafından 
Yenice Mahallesi’nde yapımı ger-
çekleştirilen ve merhum avukat 
Mehmet Ali Özbuğday’ın adının 
verildiği gençlik merkezi bugün hiz-
mete açılıyor. Meram Belediyesi  34 
yaşında vefat eden Genç MÜSİAD 
5. Dönem İl Başkanı, Önceki dönem 
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Meh-
met Ali Özbuğday’ın ismini Yenice 
Mahallesinde yapımı tamamlanan 
gençlik merkezine verdi. Merhum 
Mehmet Ali Özbuğday, 34 yaşında 
olmasına rağmen, kısa ömrüne bir 
çok çalışma, dostluk ve arkadaşlık 
sığdırdı. Daha küçük yaşta hafız 
olan ve başarılı bir eğitim hayatı 
olan merhum Özbuğday, iş haya-
tında da oldukça başarılıydı. Küçük 
yaşlarda tanıştığı Anadolu Gençlik 
Derneği (AGD)’de çok sayıda faali-
yete katılarak, sivil toplum hayatına 
başlamış olan merhum Özbuğday, 
iş hayatına atıldıktan sonra bunu 
artırarak sürdürdü. Genç MÜSİAD 
Konya Şubesi olmak üzere bir çok 
sivil toplum kuruluşunda faaliyetler 
yürüten merhum Özbuğday, Genç 
MÜSİAD Konya Şubesi’nin 5. Dö-
nem başkanıydı. Merhum Özbuğ-
day yaptığı çalışmalarının yanında, 
kişiliği ile de büyük takdir toplayan 
bir kişiydi. “Kur’an-ı Kerim ve sün-
nete göre yaşayan örnek bir genç” 
tanımına uygun bir hayat süren 
Merhum Özbuğday, yufka yürekli, 
samimi ve dost canlısı olarak da bi-
liniyordu.   

Meram Belediyesi tarafından 
Yenice Mahallesi’nde kazandırı-
lan Mehmet Ali Özbuğday Gençlik 
Merkezi açılıyor. 10 Ekim Çarşam-
ba günü saat 10.30’da düzenlene-
cek törenle hizmete girecek olan 
merkez, gençliğin fiziki, kültürel ve 
sosyal anlamda ihtiyaç duyabile-

ceği birçok alanda hizmet verecek. 
Gençliğe gerçek anlamda örnek bir 
hayat yaşamış ve inandığı değerler 
ve ‘Büyük Türkiye’ hedefi yolun-
da çalışırken genç yaşta hayatını 
kaybetmiş Konya’nın sevilen isim-
lerinden Avukat Mehmet Ali Öz-
buğday’ın isminin verildiği merkez, 
toplantı salonları, derslikler, kütüp-
hane, dinlence ve eğlence alanlarıy-
la göz dolduruyor.

TESİS GENÇLERİN GELİŞİMİNE 
KATKIDA BULUNACAK

Gereksinimler doğrultusunda 
ilçenin dört bir köşesine tesisler ka-
zandırmaya devam ettiklerini belir-
ten Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Mehmet Ali Özbuğday Genç-
lik Merkezi’nin gençlerin eğitimine 
katkı sunacağını, sosyal yaşamlarına 
renk katacağını ve hayatlarını hare-
ketlendireceğini kaydetti. Mehmet 
Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nin 
fonksiyonel olarak hizmet vereceği-
ni kaydeden Toru, “Burada toplantı 
salonları, derslikler, kütüphane, din-

lence ve eğlence alanlarıyla beraber 
gençliğimizin ihtiyaç duyabileceği; 
fiziken, sosyal ve zihinsel olarak ge-
lişimlerine katkıda bulunacak tüm 
donatılar yer alıyor. Tabii bununla 
birlikte onların istişare mekanizma-
larını çalıştırmaları, eğitim almaları-
na vesile olacak altyapıyı da burada 
onların hizmetine sunmuş olacağız. 
Meram Belediyesi olarak hem fiziki 
hem de sosyal ve kültürel beledi-
yecilik anlamında çocuklarımız ve 
gençlerimize yaptığımız yatırımlar 
bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da son hızıyla devam edecek” 
diye konuştu.
MERKEZE, ÖRNEK KİŞİLİK MEHMET 

ALİ ÖZBUĞDAY’IN İSMİ VERİLDİ
Görevi sürdürdüğü 4.5 yılı aşkın 

süre içinde fiziki belediyecilik çalış-
malarının yanında sosyal, kültürel 
ve spor alanında Meram’ın büyük 
atılımlar yaşadığına dikkat çeken 
Başkan Fatma Toru, esas itibariyle 
yaptıkları her bir icraatın geleceğin 
Meram’ı için olduğunu ifade etti. 

Gençlik Merkezi’ne tüm Konya’nın 
sevdiği saydığı ve kısacık hayatına 
büyük başarılar sığdırmış bir gencin 
ismini verdiklerini hatırlatan Toru 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Gençlik 
Merkezine Konya’nın yetiştirdiği, 
örnek hayatı ve kişiliği ile tüm genç-
lerimize örnek bir şahsiyetin ismini 
verdik. İnandığı değerler ve Büyük 
Türkiye hedefi yolunda verdiği mü-
cadele sebebiyle genç yaşta hayatını 
kaybeden Mehmet Ali Özbuğday 
kardeşimizin ismi burada yaşaya-
cak. Ve o gençlerimize yol göster-
meye örnek olmaya devam edecek. 
Yaklaşık 1,5 milyon TL’ye mal ola-
cak gençlik merkezi; bodrum, zemin 
ve birinci kattan oluşuyor. İçerisinde 
mescit, kantin, kafeterya gibi sosyal 
alanların dışında, kütüphane ve 
muhtelif büyüklükte 6 adet derslik 
bulunuyor. Ayrıca çeşitli toplantıla-
rın gerçekleştirilebileceği sedirli bir 
oda da, merkezin müştemilatları 
arasında yer alıyor. Tüm gençleri-
mizi kendilerine sunulan bu imkanı 
değerlendirmeye, tüm Konya’yı da 
gerçekleştireceğimiz açılışa davet 
ediyorum”

TESİSİN KÜTÜPHANESİNE DE 
BİTLİS ŞEHİDİNİN İSMİ VERİLDİ
Meram Belediyesi açtığı kütüp-

hanelere şehitlerin ismini verme 
geleneğini Mehmet Ali Özbuğday 
Gençlik Merkezi’nde de sürdürdü. 
Merkezin kütüphanesine Bitlis’te 
şehit düşen Jandarma Uzman Ça-
vuş Şükrü Çakar’ın ismi verildi. Bu 
şekilde şehitlerimizi unutmadığı-
nı ve unutturmayacağını gösteren 
Meram Belediyesi, daha önce açılan 
tesisler ve kütüphanelere 15 Tem-
muz’da, Afrin’de yada Anadolu’nun 
diğer şehirlerinde bu vatan uğruna 
şehit düşenlerin isimlerini vermişti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mehmet Genç

Fatma Toru

Ayşe Türkmenoğlu

Mustafa Akış

Refik Tuzcuoğlu

Mehmet Güllüoğlu



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 30 Muharrem 1440  -  Rûmî: 27 Eylül 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:26 06:46 12:43 15:55 18:28 19:43
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   10 °C   24 °C

Karaman             9 °C 23 °C 

Aksaray               10 °C  24 °C

Ankara                 9 °C 23 °C
10 EKİM 2018

Eğitim-Bir-Sen Karatay’da seçim heyecanı
Memur-Sen’e bağlı Eğitimciler 

Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 
Karatay Şubesi’nde haftasonu se-
çim heyecanı yaşanacak. Sendika 
üyeleri 13 Ekim Cumartesi günü 
başkanlarını belirlemek üzere Mer-
kez İmam Hatip Lisesi’nde sandık 
başına gidecek. 

Eğitim-Bir-Sen Karatay Şubesi 
Başkan Adayı Mehmet Çorak, güç-
lünün değil haklının yanında yer 
alabilmek adına bu yola çıktıklarını 
belirtti. ‘Yola çıkmak var olmanın 
gereğidir’ diyen Mehmet Çorak, 
“Bize düşen yola çıkmaktır. Çıktı-
ğımız bu kutlu davada, siz değerli 
tüm üyelerimizin desteğine ve du-
alarına talibiz. Güçlünün yanında 
değil, haklının yanında olmak için; 
onurlu bir hayat mücadelesinde 
var olmak için;  şahısların değil, 
değerlerin ön planda tutulduğu;  

söylemi ve eylemi bir olan; ve ni-
hai amacı, Rıza-i İlahi olan dava 
arkadaşlarım ile birlikte bu kutlu 

bayrağı dört yıl taşımak için bir 
yola çıktık. Rabbim utandırmasın 
inşallah” dedi.

Çalışma prensiplerini de anla-
tan Mehmet Çorak, “Tüm üyeleri-
mize adil davranarak haklarını ko-

rumak temel çalışma prensibimiz 
olacaktır. Üyelerimizin sorunlarını 
hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak 

için çalışacağız. Tüm çalışmaları-
mızı üyelerimiz ve temsilcilerimiz 
ile birlikte yürüteceğiz. Temsil-
cilerimiz ve üyelerimizle düzenli 
olarak bir araya geleceğiz. Okul ve 
kurumlarımızın ziyaretleri birinci 
önceliğimiz olacaktır. Bayan üye-
lerimize özel programlar organize 
edilecektir. Kültürümüze ve Kara-
tay’ımıza katkı sağlayacak kültürel 
ve sosyal etkinlikler düzenleyece-
ğiz. Sendikamızı bir adım ileriye 
götürecek her türlü düşünce ve 
öneriye açık olacağız” ifadelerini 
kullandı. 

Eğitim-Bir-Sen Karatay Şu-
besi Başkan ve yönetim kurulu 
aday listesi şu isimlerden oluşuyor: 
Mehmet Çorak, Gülbahar Yüksel, 
Murat Alan, Yusuf Özcan, Vahit 
Gedik, Müslüm Yurtman, Hüseyin 
Şenol Doğru.  n MEVLÜT EGİN

Doğrul: Memur ve emekli maaşları eridi SMMMO nitelikli muhasebeci eğitiyor
Türkiye Kamu-Sen Konya İl 

Temsilcisi Veli Doğrul, yıllık enflas-
yonun yüzde 24,5’e yükselmesiyle 
memur maaşlarının son üç ayda 
yüzde 6,4 oranında eridiğine dik-
kat çekti. Vatandaşın alım gücünde 
yaşanan düşüşün durdurulmama-
sı halinde bu durumdan çıkmanın 
mümkün olmayacağını ifade eden 
Veli Doğrul, memur ve emekli ma-
aşlarına acilen iyileştirme yapılması 
gerektiğini söyledi. Kahveci, yerli 
üretimden alınan vergilerin düşü-
rülmesi yoluyla ülkemizde üretilen 
ürünlerin desteklenmesi ve paramı-
zın ülke içinde kalması gerektiğine 
vurgu yaptı.

ASIL TEHLİKE 
ŞİRKETLERİN KAPANMASI

Kamu-Sen Konya İl Temsilci-
si Veli Doğrul, “Eylül ayı enflasyon 
rakamları, ülkemizin nasıl bir paha-
lılıkla karşı karşıya kaldığının işare-
ti oldu. TÜFE yalnızca eylül ayında 
yüzde 6,3 oranında artarken yıllık 
enflasyon da yüzde 24,5’e yükseldi. 
Eski adı toptan eşya fiyatları olan 
ÜFE’nin de yıllık yüzde 46,1’e çık-
ması, toptan eşya fiyatlarının önü-
müzdeki dönemde perakende fiyat-
larına yansıyacak olması nedeniyle 
yüksek enflasyonlu dönemlere yeni-
den dönüş tehlikesini ortaya çıkar-
dı. Hatırlanacağı gibi 2018 yılı için 

kamu görevlilerinin maaşlarına ocak 
ayında yüzde 4, temmuz ayında da 
yüzde 3,5 zam yapılmış, temmuz 
ayında ayrıca yüzde 5,15 oranında 
enflasyon farkı ödemesi yapılmıştı. 
Böylelikle 2018 yılının tamamı için 
memur maaşları yüzde 13 oranında 
yükselmişti. Şu anda yılın ilk dokuz 
ayı itibarı ile enflasyon yüzde 24.5 
oldu. Dolayısıyla memurların ka-
yıpları şimdiden yüzde 6,4’e yük-
seldi. Bir tarafta maaşlar erir, alım 
gücü düşerken diğer tarafta bütün 
ürünlere fahiş oranda zam gelmesi 
vatandaşlarımızı alışveriş yapamaz, 
çarşıya pazara çıkamaz hale getirdi. 
Ekonomiyi asıl tehlikeye sokacak 
gelişme, yüksek enflasyondan ziya-

de alım gücündeki kayıplar nede-
niyle piyasa çarklarının durması ve 
şirketlerin kapanmasıdır” dedi.

Enflasyon ve durgunluk daha 
fazla kronik bir hal almadan çarşı 
pazarın yeniden hareketlendiril-
mesi, şirket kapanmalarının önüne 
geçilmesi için kamu görevlileri ve 
emeklilere iyileştirme adı altında 
ek bir ödeme yapılması gerektiğini 
söyleyen Doğrul, “Bununla birlikte 
ülkemizde üretilen ürünlerin tercih 
edilmesi için yerli ürünlerden alınan 
vergilerin düşürülmesi önerimiz 
de mutlaka hayat bulmalıdır. Ya-
pılacak maaş iyileştirmesi ile kamu 
çalışanlarının ve emeklilerin alım 
gücü yükseltilirken vergi indirimi, 
piyasalardaki paranın yurt içinde 
üretilen ürünlere yönelmesini sağ-
layacak ve böylelikle çift yönlü bir 
kazanım oluşturacaktır. Tekraren 
ifade ediyorum ki, en büyük tehlike 
enflasyon ve durgunluğun bir arada 
kronik bir hale dönüşmesidir. Bu 
tehlikenin bertaraf edilmesi ise alım 
gücünün yükseltilmesinden dolayısı 
ile memur ve emeklilere iyileştir-
me zammı verilmesinden ve yerli 
üretimin teşvik edilmesinden geç-
mektedir. Aksi halde yaşanan dur-
gunluğun sürekli bir krize dönüşme 
ihtimali büyüktür” diyerek sözlerini 
tamamladı. n HABER MERKEZİ

Konya Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası (SMMMO)’nda 
Uygulamalı Muhasebe Meslek Ele-
manı Kursu mülakatları yapıldı. 
SMMMO sosyal sorumluluk kapsa-
mında, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞ-
KUR destekli Uygulamalı Muhasebe 
Meslek Elemanı Kursu düzenliyor. 
15 Ekimde başlayacak kursa başvu-
ru yapan kursiyerler Konya SMMM 
Odası Hizmet Binasında SMMMO 
Personeli ve İŞ-KUR yetkilileri ara-
cılığıyla mülakata tabi tutularak se-
çildi. 

Konya SMMMO Başkanı Seyit 
Faruk Özselek, Uygulamalı Muha-

sebe Meslek Elemanı Kursu’nun 
mali müşavirlik ofisleri ve işletme-
ler için nitelikli muhasebe meslek 
elemanı yetiştirmeyi ve bu yöndeki 
gençlere yol açmayı hedeflediğini 
belirterek, “Bu kursumuzu düzen-
lememizin amacı muhasebe mesle-
ğinde ilerlemek ve yapmak isteyen 
adaylarımıza gerekli temel bilgilerle 
beraber uygulamalı bir şekilde mes-
leğimizin öğretilmesidir. Düzenle-
diğimiz kursu Milli Eğitim Bakanlığı 
ve İŞ-KUR işbirliği ile düzenlediği-
miz için katılan adaylarımız burada 
hem meslek öğrenirken kursa katıl-
dıkları her gün için 35 TL ücret ala-

caklardır. Kurslarımızı 12’şer kişilik 
gruplar halinde düzenlemekteyiz 
ve bu sayede derslerin kursiyerler 
için daha verimli olacağı düşünce-
sindeyiz. Kursumuza yoğun talep 
olmuş ve yüzden fazla aday başvu-
ru sağlanmıştır. Bizler kursumuzun 
devamlılığının sağlanması ve baş-
vuru yapan bütün adaylarımızın 
eğitimlere katılması için çalışacağız. 
Bu eğitimlerin mesleğimiz, meslek-
taşlarımız ve adaylarımız açısından 
yararlı olacağını düşünmekteyiz” 
diyerek kurs ve mülakatlar hakkın-
da bilgi verdi.
n HABER MERKEZİ

Üretim maliyetlerinin her geçen gün artmasına karşılık ürünün para etmediğini söyleyen Çumra Ziraat Odası Başkanı Süleyman 
Akbaş, “Çiftçiden alınırken fiyatlar dibe vuruluyor. Marketlerde ise aynı ürün afaki fiyatlara satılıyor. Çiftçi günah keçisi oluyor” dedi

Çiftçi dert küpü oldu!
Geniş ürün yelpazesine sahip 

olan Konya Ovası’nda tarımsal ürün 
çeşitliliğinin artmasına bağlı olarak 
Haziran ayında başlayan hasat Ekim 
ayının sonuna kadar devam ediyor. 
Bu 5 aylık süreçte hububat ürünle-
ri, bahçe tarımı ürünleri, meyve ve 
sebze çeşitleri, mısır ve ayçiçeği gibi 
yağlık ve tohumluk ürünler ile no-
hut, fasulye gibi kuru bakliyat ürün-
lerinin hasadı yapılıyor. Ancak çiftçi-
ler özellikle bu yıl neredeyse üretimi 
yapılan ürünlerin tamamında fiyat-
ların beklentilerin altında kaldığını 
belirterek, yerli çiftçinin ve üreticinin 
desteklenmesi gerektiğini söylüyor. 

‘ODAMIZIN 
TELEFONLARI SUSMUYOR’

Dönemsel olarak tarım ürünle-
rinin her yerde aynı zamanda hasat 
edilmediğini dile getiren Çumra Zi-
raat Odası Başkanı Süleyman Akbaş, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ta-
rım ürünlerinin Konya Ovası’ndan 
yaklaşık bir ay önce hasat edildiğini 
söyledi. İlk hasadı yapanların daha 
kârlı bir şekilde ürünlerini sattığını 
dile getiren Akbaş, “Güneydoğu’da 
hasat başladığında daha taban fi-
yatlar dahi açıklanmamış oluyor. 
Örneğin, sezonun başında Güney-
doğu Anadolu’da mısırın tonu bin 
250 liradan satıldı. Konya’da da 
tonu ortalama bin 100 lira civarın-
da satılıyordu ancak şimdilerde 750 
liraya kadar düştü. Yani Türkiye’nin 
önemli bir tarım üssü olan Konya’da 
çiftçiler mağdur ediliyor. Odamızın 

telefonları hiç susmuyor. Çiftçileri-
miz haklı olarak sorunlarını, dert-
lerini dile getirmek için odamızın 
kapısını çalıyor. Üretim maliyetlerini 
ortaya koyuyorlar. Ürettikleri ürün-
lerin fiyatı ile karşılaştırıyorlar. İşin 
içinden çıkamıyorlar. Biz de sorun-
larımızı içerisinde çözüm önerileri-
mizin de bulunduğu bir rapor haline 
getirip üst makamlara hızlı bir şekil-
de ulaştırıyor ve çözümünü bekliyo-
ruz” diye konuştu. 

TABAN FİYATI GİBİ MARKET 
FİYATI DA BELİRLENSİN

Üretilen tarım ürünlerinin bir-
çoğunun paketlenerek rafa koyul-
duktan sonra 3-4 katı fiyatlarla son 
tüketiciye ulaştığına dikkat çeken 
Çumra Ziraat Odası Başkanı Süley-
man Akbaş, “Bugün çiftçiden 4-5 
liraya alınan fasulye, paketlenip rafa 
koyulduktan sonra 10-12 liradan 
tüketiciye ulaşıyor. Komisyoncu ki-

losunda 1 lira kazansa, paketlemeye 
1 lira harcansa, market de 1 lira kâr 
koysa, yine son tüketiciye ulaşana 
kadar 8 lirayı geçmez fiyatı. Devlet, 
nasıl ki çiftçinin ürettiği ürünlere 
taban fiyatı açıklıyorsa, ürünün mar-
kete gidiş sürecindeki maliyetleri 
hesap ederek bir de tavan satış fiyatı 
koymalı, marketler bu fiyatın üstüne 
çıkamamalıdır” dedi. 

‘İTHALATA GİDEN PARA 
MEZARA GİDEN ÖLÜ GİBİDİR’ 
Yerli üreticinin korunması ve 

çiftçinin üretiminin desteklenmesi 

gerektiğini kaydeden Çumra Zira-
at Odası Başkanı Süleyman Akbaş, 
“Bir de ürünlerdeki fiyat artışını 
dengelemek için ithalat yoluna baş-
vuruluyor. Zaman zaman belli başlı 
tarım ürünlerinde devlet ithalata yö-
neliyor. Halbuki ithal edilen ürünün 
karşılığı iç piyasada var. Ama ithal 
olana ayak uydurmaya çalıştığımız 
için ister istemez yerli üretimde de 
fiyat düşüyor. Biz diyoruz ki, ithal 
etmeyin. Yerli üreticiyi destekleyin. 
Üretici ayakta kalsın, üretimine de-
vam etsin. Aracıları ve marketleri 

denetleyin. İthalata para vermeyin. 
İthalata verilen para, mezara giden 
ölü gibidir. Paramız cebimizde kal-
sın” ifadelerini kullandı. 
ÇUMRA KAVUN VE KARPUZU BİTİYOR

Özellikle son yıllarda çiftçinin 
ürettiği ürünleri çeşitlendirdiğini 
ancak fiyat istikrarsızlığı nedeniyle 
yeniden kabuğuna çekilmeye baş-
ladığını kaydeden Süleyman Akbaş, 
“Birçok çiftçimiz bugünün mısır, 
nohut ve fasulye fiyatlarına bakarak 
önümüzdeki yıl bu ürünleri ekmeyi 
düşünmediğini söylüyor. Bir dönem 

Çumra, kavun ve karpuzu ile meş-
hurdu. Şimdi Çumra’da kavun ve 
karpuz üretimi eskiye nazaran yüz-
de 10’a kadar düştü. Neden? Çünkü 
kavun ve karpuzda da bugün yaşa-
dığımız sorunlar yaşanmıştı. Çiftçi 
üretir, üretirken de para kazanmaya 
bakar. Kavun ve karpuzda fiyat istik-
rarı sağlanamayınca Çumra çiftçisi 
bu ürünlerden neredeyse tamamen 
vazgeçti. Korkarım, mısır, nohut ve 
fasulyenin de kaderi aynı olacak” di-
yerek sözlerini tamamladı. 
n SAMİ KAYALAR

Çumra Ziraat Odası Başkanı
Süleyman Akbaş

Türkiye Kamu-Sen
Konya İl Temsilcisi Veli Doğrul

Konya’daki ziraat odalarının başkanları çiftçinin sorunlarına 
yönelik hazırladıkları raporları TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar’a sundu.

Çiftçi, girdi maliyetlerinin her geçen gün artmasına karşılık 
ürettiği ürünü istediği fiyata satamamaktan dert yanıyor. 
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Çumra Müftülüğü, Çumra 
Belediyesi, Çumra Diyanet vakfı 
üyeleri ve Çumra halkı tarafından 
Çumra yeni Yatılı Kız Kur’an Kur-
su kazandırılıyor. Yapılacak olan 
kurs için Konya İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu, Çumra Belediye Başka-
nı Dr.Mehmet Oğuz, İlçe Müftüsü 
Bekir Yücel ve Çumra’nın ileri ge-
lenleriyle birlikte Çumra Belediyesi 
Konferans Salonunda bir tanıtım 
organizasyonu düzenlendi.  Çum-
ra Belediyesi Konferans salonunda 

düzenlenen organizasyon Kur’an-ı 
Kerim okunmasıyla başladı. Kür-
süye ilk olarak Çumra İlçe Müftüsü 
Bekir Yücel geldi. Yücel konuşma-
sında yapılacak olan Kurs hakkında 
bilgiler verdi ayrıca destekleri ve 
teşvikleri için Çumra Belediye Baş-
kanı Dr.Mehmet Oğuz olmak üze-
re tüm katılımcılara teşekkür etti.  
Çumra Belediye Başkanı Dr.Meh-
met Oğuz ise konuşmasında gö-
reve geldikleri süre zarfında gerek 
sivil toplum kuruluşlarıyla gerekse 

belediye bütçesinden yeni öğrenci 
yurtları ve camilerin kazandırıldığı-
nı söyledi ve Çumra Belediyesi ola-
rak alınan tüm arsalarımızla ve büt-
çemizle her zaman müftülüğün ve 
Çumra’ nın yanında olacağını ifade 
etti. Başkan Oğuz son olarak Öğret-
menlerimiz her zaman bizlere Allah 
sana hayır yapmayı kolaylaştırsın 
derdi bizlerde elimizden geldiğince 
bu yolda çalışmaya devam edeceğiz 
dedi. 

Kürsüye son olarak Konya İl 

Müftüsü Ahmet Poçanoğlu geldi. 
Poçanoğlu kürsüde kısa bir konfe-
rans verirken hayır yapmanın dini-
mizdeki yeri nedir ne kazandırır ko-
nusunda bilgi verdi ve Çumra’mıza 
kazandırılacak olan bu eserin hayır-
lı olmasını temenni ederek destek 
verenlerden Allah razı olsun dedi.  
Program sonunda destek vermek 
isteyen vatandaşlar için iletişim 
numaraları ve hesap numaraları 
paylaşıldı.
n HABER MERKEZİ

Başkan Bektaş’tan,  
Ersöz’e ziyaret

‘Yapılandırmada peşin
ödemeler daha avantajlı’

Konya Vergi Dairesi Başka-
nı Musa Kazım Ünver, Anadolu 
Aslanları İşadamları Derneği(AS-
KON) Konya Şubesi’ni ziyaret etti. 

Başkan Yakup Yıldırım ve 
ASKON yönetimi tarafından kar-
şılanan Ünver, 18 Mayıs 2018 
tarihli ve 30425 sayılı Resmi Ga-
zete’ de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 7143 sayılı Vergi ve Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandı-
rılmasın ilişkin kanun gereğince, 
yapılandırılan borçların peşin öde-
me veya 1. taksit ödemeleri için 
sürenin 15 Ekim 2018 tarihine 
kadar uzatıldığını ifade etti.  Kon-
ya Vergi Dairesi Başkanı Musa 
Kazım Ünver, Kanun kapsamında 
yapılandırılan borçların tamamı-
nın 15 Ekim 2018 tarihine kadar 
ödenmesi halinde katsayı uygu-
lanmayacağını, Yİ-ÜFE oranları 
üzerinden hesaplanan tutardan 
yüzde 90 oranında ve idari para 
cezalarının aslından da yüzde 25 
indirim yapılacağını söyledi. Peşin 
ödemelerin daha avantajlı olduğu-

nu söyleyen Ünver, kanunun ge-
tirdiği imkanlardan yararlanmaya 
devam edilmesi için ilk iki taksitin 
süresinde ödenmesi gerektiğine 
dikkat çekerek, 15 Ekim 2018 tari-
hine kadar ödemelerin yapılması-
nı istedi.  Toplumun her kesimini 
ilgilendirebilecek nitelikteki yeni 
yapılandırmadan yararlanmak için 
15 Ekim 2018 tarihine uzatılan 
sürede son günün beklenilmeme-
si gerektiğini dile getiren ASKON 
Konya Şube Başkanı Yakup Yıl-
dırım da, bir an önce ödemelerin 
yapılması ve imkânlar dâhilinde 
peşin ödemelerin seçilmesinde 
çok büyük avantajlar olduğunu 
vurguladı. Yıldırım, Kanun’un çok 
kapsamlı ve avantajlı olduğunu 
belirterek hem Devletin, hem va-
tandaşın lehine olan kanunla gelen 
bu fırsatın kaçırılmamasını istedi.   
Ödeme süresinin 15 Ekim 2018 
tarihine uzatıldığının hatırlatıldığı 
açıklamada fırsatın kaçırılmaması 
istendi. 
n HABER MERKEZİ 

‘Akşehir Belediyesi 
engellilerin yanında’

Gönül Gözü Kültür ve Yardım-
laşma Derneği Genel Başkanı Dev-
riş Ahmet Şahin, Akşehir Belediye 
Başkanı Dr.Salih Akkaya’yı maka-
mında ziyaret etti. Şahin, ziyarette, 
7 yılı aşkın süredir Konya ve taşra 
ilçelerinde başta engelliler olmak 
üzere sosyal ve kültürel alanda 
çeşitli aktivitelerde bulunduklarını 
belirterek amaçlarının “Engelsiz 
Bir Konya” olduğunu söyledi. Der-
nek olarak Akşehir’e temsilcilik 
açtıklarını  söyleyen Başkan Şahin 
bundan sonra Akşehir merkezli 
olarak bölgede daha kapsamlı ça-
lışmalar yapacaklarını belirtti. Ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Akşehir Belediye Başkanı 

Salih Akkaya ise belediye olarak 
her daim engellilerin yanında ol-
duklarını, “Engelsiz Yaşam Merke-
zi” ile  engellilere sosyal, kültürel 
ve sportif faaliyetlere imkan  sağ-
ladıklarını,Engelsiz Taksi ile engel-
lilerin hastane ve şehir içi ulaşımla-
rını kolaylastırdıklarını ifade ederek 
son 4 yılda belediye olarak 300 ün 
üzerinde ihtiyaç sahibine akülü ve 
tekerlekli sandalye hediye ettikleri-
ni belirtti. Ziyaret Gönül Gözü Der-
neği Genel Başkanı Devriş Ahmet 
Şahin’in yeni çıkan kitabı Derviş-
name’yi  Akşehir Belediye Başkanı 
Dr Salih Akkaya’ya takdim etmesi 
ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

CHP İl Başkanı Barış Bektaş, 
kamu kurumlarına ziyaretleri-
ni sürdürüyor. Son olarak CHP 
Konya İl Başkan yardımcısı Bekir 
Yaman ve CHP Selçuklu İlçe Baş-
kanı Ali Naci Çobanoğlu ile bir-
likte Gençlik Hizmetleri ve Spor 
il Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret 
ederek, çalışmalar hakkında bilgi 
aldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor il 
Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaretin-
de gençlik hizmetlerinin önemi-
ne değinin CHP Konya İl Başkanı 
Barış Bektaş, “ Konya’da kamu 
kurumlarımızı ziyaretlerimiz çer-
çevesinde Gençlik Hizmetleri ve 
Spor il Müdürlüğünü ziyaret ettik. 
Gençlerimizin bedenen ve ruhen 

gelişimi önemlidir. Bu anlamda 
Gençlik Hizmetleri ve Spor il mü-
dürlüğümüzün çalışmaları genç-
lerimize çok şeyler katıyor. Ça-
lışmalarında başarılar diliyoruz” 
dedi.  Gençlik Hizmetleri ve Spor 
il Müdürü Ömer Ersöz yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgi vererek, 
“Şehrimizde sportif faaliyetle-
rin gelişmesi ve yaygınlaştırması 
anlamında çalışmalar yapıyoruz. 
Bu çalışmalarımızda esas amaç 
gençlerimizin bedenen ve ruhen 
gelişimini sağlarken, sportif faali-
yetlere katılımını sağlamaktır. Zi-
yaretinizden dolayı teşekkür ede-
riz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Şeker pancarı üretiminin önemine dikkat çeken PANKOBİRLİK, uyarıda bulunarak, “Kendimiz 
üreteceğiz, dışarıya bağlı olmayacağız ve karnımız tok başımız dik duracağız” açıklaması yaptı

İthal değil üretim!
Pancar ve şeker üretimi ile il-

gili önemli bir açıklamada bulunan 
PANKOBİRLİK, “Üretim” çağrısı 
yaptı. “Sektörün mevcut sorunların 
çözümüne odaklanması gerekirken, 
yeni sorunlara yol açacak talep ve 
beklentiler yüzünden sektör vakit 
kaybetmektedir” denilen açıklama-
da, özelleştirilen fabrikaların ham 
kamış şekeri ithal edip, rafine şeker 
üretme konusunda çalışma yap-
tıkları yönündeki duyumların pan-
car üretimini sekteye uğratacağına 
dikkat çekildi. Sanayicinin ihtiyaç 
duyduğu şekerin yerli üretimden 
karşılanması imkânı varken, 2018 
yılı başından bugüne kadar 140 bin 
ton civarında şeker ithal edilmesinin 
izahı zor olan bu durum olduğunun 
belirtildiği açıklamada şunlara dik-
kat çekildi, “Ülkemiz şeker sektörü 
gerek yapısal ve gerekse özelleş-
tirme süreci nedeniyle hızlı bir de-
ğişim yaşamaktadır. Değişimin ve 
yeniden yapılanmanın getireceği 
olumsuz etkilerin bertaraf edilme-
si ve sektörde rekabetçi bir yapının 
ortaya konulabilmesi de pancarın 
tarlaya ekilmesinden, şekerin sof-
raya gelinceye kadar ki tüm üretim 
aşamalarının sıkı takibinin ve de-
netiminin yapılmasıyla mümkün 
olacaktır.  Sayın Tarım ve Orman 
Bakanımızın da ifade ettiği gibi “Şe-
kerpancarı ve şeker üretimi ülkemiz 
için milli ve stratejik bir sektördür.” 
Bu açıdan öncelikli husus şeker pan-
carı üretiminde sürdürülebilirliğin 
sağlanmasıdır. Özelleştirme ihale 
şartnamesinde yer alan ve şirket-
lerin fabrika hinterlandı dışından 
da pancar teminini mümkün kılan 
hüküm, pancar çiftçisinin bölgesel 
pazar güvencesini ortadan kaldır-
makta bu durumda tarımsal üretim-
de sürdürülebilirlik açısından tehdit 
oluşturmaktadır. Şirketlerin bu hük-
me dayanarak, kendi bölgelerinde 
eksik hammadde üretimi olması 
halinde kota doldurma zorunluluğu 
sebebiyle diğer fabrika hinterlandla-
rındaki üreticilerden pancar temini, 
başka fabrika hinterlandındaki C ko-
tası ürünün A kotasında kullanılmak 
üzere A Kotası Pancara göre düşük 
maliyetle alımı, kamu şeker fabrika-
ları ile bazı özel fabrikalarca avans 
uygulamalarıyla üretim aşamasında 
desteklenmiş şeker pancarının fır-
satçılık yapılarak başka şeker fabri-
kalarına hammadde olarak nakli gibi 
yollara tevessül etmeleri ihtimal da-
hilindedir ve böylesi bir gelişmenin 
tüm sektörü olumsuz etkileyeceği, 
tarımsal üretimle sanayi sürecini 
entegre biçimde yürüten sağlıklı 
işletmeleri de olumsuz etkilerken, 
tarımsal üretimde sorun yaşayabi-
lecek fabrikalara komşu fabrika hin-
terlandlarından başlamak üzere tüm 
üretim bölgelerinin üretim desenini 
ve münavebe disiplinini bozacağı 
açıktır. Şeker pancarı üretiminde 
münavebe disiplininin bozulması 
ciddi sonuçları olan ve sektörde asla 
istenmeyen bir durumdur. Müna-

vebe disiplinin bozulması demek, 
toprağın yorulması, pancar üreti-
minde hastalık ve zararlıların baş 
göstermesi, geçmiş yıllarda sıralı 
ekime uyulmadığı için patates üreti-
minde bazı bölgelerimizde yaşanan 
ve toprağın hastalanmasına sebep 
olan olumsuzlukların orta ve uzun 
vadede şeker pancarında yaşanması 
demektir ve bu risk ülkemiz açısın-
dan göğüslenebilir bir risk değildir.”

ETKİN DENETİM ŞART! 
Sektörün geleceği açısından 

önemli bir sorunun da üretimin ve 
pazarın etkin olarak denetlenmesi 
olduğunun vurgulandığı açıklama-
da, şirketlere yurt içi ihtiyaç kadar 
şeker üretim ve pazarlama kotası ve-
rilmesine rağmen, pazarlama yılı so-
nunda şeker stoku oluşmasının sek-
törün pazarlama ve denetim ile ilgili 
önemli sorunlarının olduğunu işaret 
ettiği belirtildi. Açıklamada şunlara 
yer verildi, “Sektörün mevcut so-
runların çözümüne odaklanması ge-
rekirken, yeni sorunlara yol açacak 

talep ve beklentiler yüzünden sektör 
vakit kaybetmektedir. Özelleştirilen 
fabrikaların ham kamış şekeri ithal 
edip, rafine şeker üretme konusun-
da çalışma yaptıkları yönündeki du-
yumlar pancar üretimini sekteye uğ-
ratacaktır. Durum bu kadar açıkken 
hiç kimsenin kolaycılığa kaçıp bu tür 
heveslere kapılmamasını, karar alı-
cıların ise sektörün hayrına olmayan 
bu tür talepleri dikkate almamaları-
nı öneriyoruz. Ayrıca sınırlarımızdan 
kaçak şeker girişinin önlenememesi 
ve Suriye başta olmak üzere komşu 
ülkelere ihraç edilmek amacıyla ithal 
edildiği beyan edilen ve ülkemiz li-
manlarına indirilen kamış şekerinin, 
ihraç mı edildiği veya iç piyasaya mı 
verildiği konusu belirsizliğini koru-
maktadır.  2017/2018 pazarlama 
yılında, üretim ve verimin yüksek 
gerçekleşmesi ve önemli miktarda 
C şekeri stoku oluşmasına rağmen, 
aynı zamanda ihracata yönelik üre-
tim yapan sanayicinin de ihtiyacı 
duyduğu şekerin yerli üretimden 

karşılanması imkânı varken, 2018 
yılı başından bugüne kadar maalesef 
140 bin ton civarındaki şeker ithal 
edilmesi izahı zor olan bu durum-
dur. Birliğimiz söz konusu durumla 
ilgili oluşacak sıkıntıları önceden 
görmüş, ithalatın engellenmesi ve 
yerli üretim C şekerinin kullanılma-
sına yönelik ilgili bakanlıklar başta 
olmak üzere, tüm kurumları gerek 
yazışma ve gerek görüşmeler yo-
luyla bilgilendirmiş, uyarı görevini 
yerine getirmiştir. Sorunun çözü-
mü amacıyla “ekim ayı ile sınırlı ol-
mak üzere şeker üreticisi şirketlere 
10.000 ton, ihracatçı firmalara ise 
2.000 tonu aşmamak kaydıyla şeker 
ihraç etme” izni verilmiştir. Son ola-
rak 5 Ekim tarihinde Resmî Gazete 
de yayınlanan “İmalatçı ve İhracat-
çıların C Şekeri Taleplerinin Yurt 
İçinden Karşılanması Şartları ve Uy-
gulama Esaslarına Dair Tebliğ” ile 
ihracatçıların yerli üretim C Şekeri 
kullanmaları sağlanmıştır.   Sonuç 
olarak bir kez daha hatırlatıyoruz ki; 
Pancar üretiminden vazgeçersek ve 
biz şeker üretemezsek, o şeker dün-
yanın her tarafında pahalı olur. Bu 
nedenle kendimiz üreteceğiz, dışa-
rıya bağlı olmayacağız ve karnımız 
tok başımız dik duracağız. Dile ge-
tirdiğimiz sektörün geleceğini olum-
suz etkileyen konularla ilgili gerekli 
çalışmaların ve müdahalelerin vakit 
geç olmadan yapılmasının zaruret 
arz ettiğini kamuoyu nezdinde ifade 
ediyor, ülkemiz menfaatleri ve 1,5 
milyona yakın çiftçi ortağımız adına 
bir görev olarak görüyoruz.”
n SAMİ KAYALAR

Çumra’ya yatılı Kur’an Kursu kazandırılıyor

PANKOBİRLİK, şeker pancarı üretiminin stratejik bir ürün olduğuna vurgu yaparak, 
üretimin artırılması ve ithalata son verilmesi gibi önemli konularda uyarılarda bulundu.



HAZIRLAYAN
RASİM ATALAY

10 EKİM 2018
BEYSEHIR

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün misafiri olarak Konya’ya gelen bazı Körfez ülkelerinin Arap 
yabancı tur operatörleri, Beyşehir ilçesini de ziyaret etti. Tur operatörleri Beyşehir’de hayran kaldı

Körfez ülkelerinin tur 
operatörleri Beyşehir’de

Körfez ülkelerinin yabancı tur 
operatörleri Beyşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde Beyşehir’i gezdi. 
Konya İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü’nün misafiri olarak Konya’ya 
gelen bazı Körfez ülkelerinin Arap 
yabancı tur operatörleri, Beyşehir 
ilçesini de ziyaret etti.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri-
nin rehberliğinde ilçenin tarihi ve 
turistik mekanlarını ziyaret eden tur 
operatörleri Beyşehir’e hayran kaldı.

Tur operatörleriyle Beyşehir Be-
lediyesi Sosyal Tesisleri’nden Taş-
köprü Aile Çay Bahçesi’nde biraraya 
gelen Belediye Başkanı Murat Özal-
tun da, yabancı misafirlerine ilçenin 
zengin tarihi, kültürel potansiyelin-
den söz etti.

Tur operatörlerine hitaben bir 
konuşma yapan Özaltun, Selçuklu 
Sultanı Alaaddin Keykubat’ın; ‘Cen-
net ya burasıdır, ya da buranın altın-
da’ dediği Beyşehir’in, güneşin neşe 
ile doğduğu hüzünle battığı adeta bir 
yeryüzü cenneti coğrafya olduğunu 
söyledi. Beyşehir’in dünyaca ünlü 
günbatımını anlatan ve bu güzel an-
ları ölümsüzleştirebilmek için yılın 
365 günü fotoğrafçı akınına uğra-
yan bir ilçe olduğunu da vurgulayan 
Özaltun, Beyşehir’in tarihi Eşrefoğlu 
Camisi, kazı çalışmalarının devam 
ettiği Kubadabad Sarayları, tarihi Ef-
latunpınar Anıtı ve Havuzu, Fasıllar 
anıtları gibi pekçok tarihi ve kültürel 
mirasa sahip olduğunu vurguladı. 
Bunlardan tarihi Eşrefoğlu Cami-
si ile Eflatunpınar’ın Unesco’nun 
dünya kültür mirası geçici listesinde 
yer aldığını ve bir süredir asıl listeye 
girebilmeyi beklediğini dile getiren 
Özaltun, Beyşehir’in ayrıca sakin bir 
şehir konumunda olduğunu anlattı.

Turizm noktasında Beyşehir’in 
Anadolu bölgesinde yayla özelliği 
ile farklı bir konuma sahip olduğu-
nu da dile getiren Özaltun, Akdeniz 
ve Ege denizi kıyılarındaki deniz ve 
kum turizminin günümüzde artık 
son demlerini yaşadığını, Türki-
ye’ye gelen yabancı ziyaretçiler ile 
yerli turistlerin tatil için Beyşehir 
gibi daha doğal yerlerin arayışında 
olduğunu ifade etti. Özaltun, “Artık 
insanlar yeşilin bol olduğu, sakin ve 
kafa dinleyebileceği tatil alanları is-
tiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Tür-
kiye’de bu konuda isim yapan bazı 
yerler var. Ama, bir bakıyorsunuz 
Beyşehir bu isim yapan yerlerden 
belki 100 katı daha güzel alanlara, 
zenginliklere sahip. Coğrafi alanı 
daha da geniş. Beyşehir, aslında 
saatlerce anlatılacak, sadece tarihi, 
kültürel, turizm değerleri ile do-
ğal güzellikleri değil birçok önemli 
yönü ile de ön plana çıkıyor. İşte on-
larca kuş türünün yaşadığı, değişik 
tatlı su balığı türlerinin bulunduğu 
Türkiye’nin en büyük tatlı su gö-

lüne sahiptir. Gölün içerisinde 33 
adası vardır. Biz gölümüze, ‘deniz’ 
demekteyiz. Gölün etrafı milli park 
olduğu için çevresinde yapılaşma 
da yasaktır. Yine, sanayisiyle, tarı-
mıyla, hayvancılığıyla da konuşu-
labilecek nadir yerlerden birisidir. 
Özellikle silah sektörü konuşula-
cakların en başında gelir. Konya’da 
bir söz vardır, ‘Gez dünyayı, gör 
Konya’yı’ diye… Benim de Beyşe-
hir için bir sözüm var; ‘Ömrünüzde 
Beyşehir’i bir defa görün, ikinciyi is-
ter görün ister görmeyin.’ Zaten bir 
kez Beyşehir’i gördüğünüzde ikinci 
kez görmek isteyeceksiniz. Çünkü, 
Beyşehir bağımlılık yapacaktır. Bey-
şehir bir günde gezilecek bir ilçe de 
değildir. Yaklaşık 120 kilometrelik 
bir çapta olduğumuzdan dolayı bir-
birinden kilometrelerce uzaklıkta 
yer alır tarihi değerlerimiz. Karade-
niz’deki gibi ormanlarımız vardır. 
Dolayısıyla, Akdeniz, Karadeniz ve 
Ege bölgesinden esintilerin oldu-
ğu, bu bölgelerin karışımı bir ilçe-
yiz aslında. O yüzden, Beyşehir’in 

turizme kazandırılması noktasında 
dışarıdan gelen misafirlerimizi çok 
önemsiyoruz. Her mevsim ziyaretçi 
çeken bir ilçeyiz ama bunu yeter-
li görmüyoruz. İlçemizin daha çok 
tanınmasını, ziyaretçi çekmesini is-
tiyoruz. Bu anlamda dünyanın farklı 
noktalarından gelecek tüm misa-
firlerimize Beyşehir olarak sonuna 
kadar kapımızı açtık” diye konuştu.

Buradaki programın ardından 
tur operatörleri Beyşehir Gölü Milli 
Parkı ve Yaka Manastır Tabiat Alanı 
ile Beyşehir’in bazı tarihi mekanları-
nı ziyaret etti, göl üzerinde düzenle-
nen tekne turuna katıldı.

Beyşehir ziyaretlerini değerlen-
diren Kuveytli tur operatörü Abi-
ril Asbat, kendisinin Bayreynli bir 
meslektaşı ile birlikte daha önce 
de Konya’ya geldiğini hatırlatarak, 
“Bu ziyaretin ardından Konya’ya 
resmen aşık olduk. O yüzden, Abu 
Dabi’den, Dubai’den, Suriye, Filistin 
ve Ürdün’den de gelen meslektaşla-
rımızla birlikte bu güzel il olan Kon-
ya’yı bir kez daha görmek istedik. 
Konya ziyaretimizle birlikte güzel 
ilçesi Beyşehir’i de görme imkanı 
bulduk. Öncelikle belediye başka-
nımıza bu güzel misafirperverliği 
ve karşılamadan dolayı teşekkür 
ediyoruz. Bundan sonraki ziyaretle-
rimize başka arkadaşlarımızı da ge-
tirmeye devam edeceğiz. Beyşehir’i 
biz gerçekten çok güzel bulduk, çok 
beğendik. Ama, tanıtımı konusun-
da eksiklikleri var. Bence yeterince 
tanınmıyor ve buna ihtiyacı var. Bu 
güzelliği herkes görsün istiyoruz. Biz 
de gittiğimiz yerlerde bu güzel ilçe-
nin tanıtımını yapacağız. Konya’ya 
ve ilçenize ülkelerimizden insanların 
daha çok gelmesi için de çaba göste-
receğiz” ifadelerini kullandı.

Beyşehir’in dış mahalleleri
Çanakkale’yi ziyaret ediyor

Beyşehir Belediyesi en güzel
fotoğrafları ödüllendirecek

Beyşehir Belediyesi’nin “Bey-
şehir ecdadla buluşuyor” sloganıy-
la başlattığı Çanakkale ziyaretleri 
devam ediyor. Beyşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğü’nün ücretsiz olarak organize 
ettiği gezi programları kapsamın-
da Beyşehir’in dış mahallelerinde 
ikamet eden vatandaşlar Çanakka-
le’yi ziyaret etme fırsatı buldu.

Çanakkale’de şehitlikleri ve ta-
rihi yarımadayı rehberler eşliğinde 
gezen dış mahalle sakinleri, kah-
raman ecdadın orada yazdığı des-
tansı zaferi yeniden yaşadı, ziyaret 
ettikleri şehitliklerde dualar etti. 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
dış mahallelerdeki vatandaşların 
yoğun taleplerinin ardından, im-

kanı olan veya olmayan tüm hem-
şehrililerimizi ecdatla buluşma 
programlarını düzenleme kararını 
aldıklarını söyledi.

Yapılan programın sıkıntısız bir 
şekilde işlediğini dile getiren Özal-
tun, Çanakkale gezisinin on birinci 
etapla beraber birçok vatandaşın 
katıldığını ve tarihe tanıklık ettiğini 
belirtti.

Özaltun, Çanakkale programı 
kapsamındaki turların vatandaş-
lardan talep geldiği sürece devam 
edeceğini sözlerine ekledi. Geziye 
katılan mahalle sakinleri de ken-
dilerine böyle bir imkanı sağlayan 
Beyşehir Belediyesi’ne düzenlediği 
bu organizasyondan dolayı teşek-
kür etti.

Beyşehir Belediyesi ile Beyşe-
hir Kültür ve Turizm Derneği Fo-
toğraf Kulübü işbirliğinde 4 Ekim 
Dünya Hayvanları Koruma Günü 
kapsamında düzenlenen para ve 
kedi-köpek mama ödüllü fotoğraf 
yarışması düzenleniyor.

Beyşehir Belediyesi’nden ko-
nuyla ilgili yapılan açıklamada, 
“hayatı paylaşmalıyız” konulu fo-
toğraf yarışmasına katılacakların 
fotoğraflarını Beyşehir Fotoğraf 
Kulübü’nün facebook sayfasında 
son başvuru gününe kadar pay-
laşması gerektiği belirtilerek, şu 
ayrıntılara yer verildi:

“4 Ekim Dünya Hayvanla-
rı Koruma Günü kapsamında 
hayvan-insan ilişkilerine dikkat 
çekmek amacıyla internet orta-

mında düzenlediğimiz fotoğraf 
yarışmasına dünyamızı paylaştığı-
mız hayvanları konu etmek iste-
dik. Böylece bugünün de önemine 
vurgu yaptığımızı düşünüyoruz. 
Yarışmacılarımız, katılacakları fo-
toğrafları 5 Ekim 2018 günü saat 
23.00’e kadar ilgili ortamda payla-
şabilecektir. Ardından seçici kuru-
lumuz değerlendirmesini yapacak 
ve 10 Ekim 2018 tarihinde ise ya-
rışma sonuçları kamuoyu ile payla-
şılacaktır. 24 Ekim 2018 günü saat 
20.30’da yapılacak ödül töreninde 
ise ilk üç dereceye girenlere ödül-
leri verilecektir. Yarışmayla ilgili 
olarak Beyşehir Belediyesi Kültür 
ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulü-
bü’nden ayrıntılı bilgiler alınabile-
cektir”

Beyşehir’de halk günü toplantıları sürüyor

Beyşehir İlçe Belediyesi’nde gele-
neksel hale gelen halk günü toplantı-
ları devam ediyor. Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, makamında 
düzenlenen halk günü toplantısında 
vatandaşlar ile biraraya geldi.

Başkan Özaltun, halk günü 
toplantısında buluştuğu Beyşehir-
li vatandaşların aktardığı sorun ve 

talepleri dinledi. Belediyenin birim 
müdürleri, meclis üyeleri ile AK 
Parti İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de 
katıldığı toplantıda, vatandaşlardan 
gelen istekler istişare edilerek de-
ğerlendirildi ve makul bulunan ta-
lepler ilgili birimlere kısa süre içeri-
sinde yerine getirilmesi için talimatı 
verildi.

Haftanın bir gününü halk top-
lantılarına ayıran ve makamının 
kapılarını randevusuz olarak vatan-
daşlara açtıklarını belirten Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, göreve gel-
dikleri günden itibaren vatandaşlar 
ile toplumun her kesimi ile iç içe 
olan, onların isteklerini de dinleye-
rek projeler üreten bir hizmet an-

layışı geliştirdiklerini vurgulayarak, 
“Halk günü toplantıları da bunlar-
dan sadece birisi. Bu toplantılara 
katılan hemşerilerimize gösterdiği 
yoğun ilgiden dolayı teşekkür edi-
yorum. Makamımızda misafir ettiği-
miz vatandaşlarımızı bu buluşmala-
rımızda tek tek dinleyerek dertlerine 
derman olmaya çalışıyoruz. Halk 

günlerimizde vatandaşlarımızla bi-
rebir görüşerek onların sorunlarını 
dinliyor, çözüme kavuşması için de 
adeta bir ekip ruhu içerisinde çaba 
ve gayret gösteriyoruz” dedi.

Bu arada, halk gününde sıkın-
tılarını ve isteklerini yerine getiren 
vatandaşlar ise belediyenin ilçe ge-
nelinde yürüttüğü çalışmalarından 

dolayı memnun kaldıklarını dile ge-
tirerek Belediye Başkanı Murat Özal-
tun’a teşekkür etti.

Halk günü toplantısına katılan 
bazı mahalle muhtarları ile vatan-
daşlar da yaşadıkları mahallelerine 
yapılan hizmetlerden dolayı Belediye 
Başkanı Murat Özaltun’a teşekkür 
plaketi takdim etti.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
10 Ekim 2018 Çarşamba  • Yıl: 11 • Sayı: 3462

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Ilgın’da annesiyle birlikte ya-
şayan İlkay Eser (64), evinin garaj 
kısmını barınak haline getirip, ya-
ralı kedi ve köpekleri tedavi ediyor, 
besleyip doğaya bırakıyor. Bugüne 
kadar hayvan beslediği için komşu-
ları tarafından dövüldüğünü, tehdit 
edildiğini, üzerine araç sürüldüğü-
nü ileri süren Eser, yine de yılmayıp 
hayvanlara bakmaya devam ettiğini 
söyledi.  Eser, “Onların hiç suçu yok. 
Onlar masum. Ben bu canlara baka-
bilmek için sigortaya prim borcumu 
bile ödemedim” dedi.

Felçli annesi ile birlikte yaşayan 
ve 6 yıl önce Ilgın ilçesi Esentepe 
mevkiinden ev alıp yerleşen İlkay 

Eser, biri yavru dört köpeğini eve 
getirmeden komşularının tepkisiy-
le karşılaştığını söyledi. Eser, “6 yıl 
önce Ilgın’a geldik. Biri yavru dört 
köpeğim vardı. Daha köpeklerimi 
bile getirmeden buradaki bütün 
komşular üzerime geldiler. Ben de 
hayırlı olsuna geldiler zannettim. 
Bana, ‘burada hayvan besleyemez-
siniz’ dediler. Belediyeye gittim. 
Belediye de bana ‘bu köpekleri 
evinizde besleyebilirsiniz’ dedi. Ya-
nımdaki komşularımdan biri ken-
disi caminin hocası olur arabayla 
üzerime yürüdü. Belediyeye şikayet 
etti. Kızının fobisi var diye kedileri 
bile şikayet ettiler. Bahçelerine girdi 

diye bir tane kedimin kafasına kü-
rekle vurup ağır yaraladılar. Sokak-
taki hayvanlara mama verdim diye 
beni burada taşladılar. Hepsini dava 
ettim. Hukuka başvurup hakkımı 
aradım” dedi. 

EVİ SATIŞA ÇIKARDI
Dayak yediğini, tehdit edildiğini 

ve iftiralara maruz kaldığını belir-
ten Eser, “Ben tek başıma her tür-
lü iftiraya her türlü kötülüğe göğüs 
gerdim. Darp edildim, hastanede 
yattım, felç geçirdim. Bir ölmedi-
ğim kaldı. Artık hayvan severlere 
sesimi duyurmak istiyorum. Özür-
lü annemin maaşıyla geçiniyorum. 
Prim borcumu ödeyemediğim için 

emekli olamadım. Hayvanlar aç 
vaziyette. Hayvanlar açlıktan ölü-
yor. Ben burada tek başıma müca-
dele ediyorum. Bir mama yok bir 
şey yok. Yüzlerce hayvana baktım. 
Hakkımda 8 tane dava açıldı. Darp 
edildim, dövüldüm. ‘Buradan gide-
ceksiniz’ denildi. Sokağa çıktığımda 
beni vuracaklar mı, öldürecekler 
mi? korkusuyla dolaşıyorum. Bun-
lar bir gariban. Bunların kimi kim-
sesi yok. Ama ne olursa olsun ben 
bu hayvanlara yine de bakıyorum 
ve bakacağım” diye konuştu. Ar-
tık baskılara dayanamadığını ifade 
eden Eser, evini de satışa çıkardığını 
söyledi. n DHA

Üzerine dolap kapağı düşen
çocuk hayatını kaybetti

Otomobil bariyerlere
çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da üzerine elbise dola-
bının kapakları düşen 3 yaşında-
ki çocuk yaşamını yitirdi. Merkez 
Meram ilçesi Hatıp Mahallesi Gür-
menekşe Sokak’taki bir binanın 
giriş katındaki dairede yaşayan 
Mehmet ve Leyla Gövdetaşan çif-
tinin çocukları Sare Nur’un üzeri-
ne, yatak odasında bulunan elbise 
dolabının kapakları düştü. Anne ve 

babası tarafından ağır yaralı halde 
kapakların altından çıkartılan Sare 
Nur, kaldırıldığı Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde hayatını 
kaybetti. Gövdetaşan ailesinin ola-
yın yaşandığı daireye yaklaşık bir 
ay önce taşındığı öğrenildi. Olay 
yerinde inceleme yapan polisin so-
ruşturması sürüyor.
n AA

Ilgın’da otomobilin bariyere 
çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi 
yaralandı. Sürücüsü henüz öğreni-
lemeyen 42 AAF 669 plakalı oto-
mobil, D-300 karayolunun Selçuk 
Üniversitesi Ilgın Meslek Yüksek 
Okulu mevkisinde bariyere çarp-
tı. Kazada araçtaki İsa Gözlüdağ 
(29) ile Yusuf Çilova (30) yaralan-
dı. İhbar üzerine olay yerine polis, 

itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri 
sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı-
lar, Konya Büyükşehir Belediyesi 
itfaiye ekipleri tarafından uzun 
uğraşlar sonucu çıkartıldı. Yaralılar 
ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Il-
gın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Yaralılardan Yusuf Çilova yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kurta-
rılamadı. n AA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün Eylül ayı verileri açıklandı. 
Rapora göre Konya Havaalanı’nda Eylül ayı boyunca 96 bin 717 kişiye uçuş hizmeti verildi

Eylül’de Konya’da
96 bin 717 kişi uçtu

Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 
tarafından açıklanan 2018 yılı Ey-
lül Ayı Havalimanı İstatistiklerine 
göre; Eylül ayında Konya Hava-
limanı’nda toplamda 96 bin 717 
kişiye uçuş hizmeti verildi. Açık-
lanan rapora göre Konya Havali-
manı’nda iç hat trafiği 87 bin 955 

kişi; dış hat trafiği ise 8 bin 762 
kişi şeklinde oldu. 

2018 Eylül ayında Konya Ha-
valimanı’na iç hat iniş-kalkış ya-
pan uçak trafiği 629 oldu. Dış hat-
lar uçak trafiği 74 olmak üzere, 
toplam uçak trafiği 703’e ulaştı.

2018 Yılı Eylül ayında Konya 
Havalimanı Yük (kargo-posta-ba-

gaj) trafiği ise toplamda bin 27 
ton olarak gerçekleşti.

YILIN 9 AYINDA 
1 MİLYON YOLCUYA YAKLAŞILDI

Hazırlanan raporda Konya Ha-
vaalanı’ndaki 2018 yılının 9 aylık 
periyodunda toplam ne kadar 
yolcu taşındığı, uçak trafiğindeki 
yoğunluk ve uçak adedi ile yük 

(kargo-posta-bagaj) trafiği hak-
kında da bilgi verildi. 2018 yılının 
geride kalan 9 aylık periyodunda 
(ekim rakamları hariç) toplamda 
866 bin 376 yolcu uçuş hizmeti 
aldı. hizmet verilen toplam uçak 
trafiği 6 bin 704’e, yük trafiği ise 
8 bin 686 tona ulaştı. 
n HABER MERKEZİ

Evinin garajını hayvan hastanesi yaptı

İki katlı bağ evi yangında
kullanılamaz hale geldi

Korkutan yangında binanın 
çatısı alevlere teslim oldu

Konya’da iki katlı bir bağ evi 
alev alev yandı. Yangın, itfaiye 
ekipleri tarafından güçlükle sön-
dürülürken ev kullanılamaz hale 
geldi. Yangın, merkez Meram ilçe-
si Karahüyük Mahallesi Karatepe 
Sokak üzerinde çıktı. Edinilen bil-
giye göre, sokak üzerindeki sahibi-
nin ismi öğrenilemeyen arazi içeri-
sindeki iki katlı bağ evinde henüz 
belirlenemeyen bir sebeple çıkan 
yangın, kısa sürede tüm binayı 
sardı. Alevleri gören çevredeki 
vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine çok sayıda itfaiye ve polis 
ekipleri sevk edildi. Kısa sürede 
olay yerine ulaşan ekipler, binayı 
saran alevlere müdahale ederek 
yangını yaklaşık yarım saatte kont-
rol altına aldı ve söndürüldü. İki 
katlı evin yazlık olarak kullanıldığı 

için yaşayan kimsenin bulunmadı-
ğı öğrenildi. Yangın sonucu ev ve 
içerisindeki eşyalar yanarak kulla-

nılamaz hale geldi. Yangının çıkış 
nedeni araştırılıyor.
n İHA

Öğlen saatlerinde Selçuklu il-
çesi Yazır Mahallesi’nde bulunan 
bir binanın çatı katından yükselen 
dumanlar çevre sakinlerine korku 
dolu anlar yaşattı. Selçuklu İlçesi 
Yazır Mahallesi’nde bulunan bir 
sitenin çatı katında henüz belirle-
nemeyen bir nedenle çıkan yangın 
kısa sürede büyüyerek binanın çatı 
katını sardı. Gülbahar Sitesi’nde 
çıkan yangını gören çevredeki va-
tandaşlar durumu hemen itfaiye 
ve polis ekiplerine bildirdi. Diğer 
yandan site sakinlerine de haber 
verilerek, sitenin boşaltılması sağ-
landı. Hızla olay yerine gelen itfaiye 
ekipleri yangına güçlükle müdaha-
le etti. Uzun süren uğraşlar sonucu 
yangın kontrol altına alındı. Yangı-
na ilişkin geniş çaplı araştırma baş-
latıldı. n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ
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Okul servis araçları denetleniyor
Okul servislerini internet üze-

rinden sorgulama uygulamasını 
hayata geçiren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, öğrencilerin huzur ve 
güvenliği için Konya genelinde okul 
servis araçlarını da denetliyor. İl 
Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği ya-
pan Büyükşehir Trafik Zabıta Ekip-
leri, servisleri çalışma izin belgeleri, 
şoförlerin ehliyeti ve ruhsatların yanı 
sıra araç güvenliği ile temizliği gibi 
birçok konuda kontroller yapıyor. 

Yeni eğitim-öğretim dönemi-
nin başlaması ile birlikte servis 
araçlarına yönelik denetimleri-
ni sıklaştıran Konya Büyükşehir 
Belediyesi Trafik Zabıta Ekipleri, 
araç ve personelle ilgili kontroller 
yapıyor.  Öğrencilerin huzur ve 
güvenliği için denetim yapan ekip-
ler özellikle okul servis araçlarının 
çalışma belgeleri, şoförlerin ruh-
sat ve ehliyetleri, araçların yolcu 

kapasitesi, temizliği, rehber per-
sonelin olup olmaması, emniyet 
kemerleri, yangın söndürücü bu-
lunup bulunmaması gibi kuralları 
kontrol ediyor.  Konya Büyükşehir 
Belediyesi Trafik Zabıta Ekipleri, 
İl Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği 
içinde yapılan denetim ve kont-

roller sonucunda 50 servis aracı 
hakkında tutanak tutarak eksiklik-
lerini gidermesi konusunda uyarı 
yaptı. 

OKUL SERVİSLERİ İNTERNETTEN 
SORGULANABİLİYOR 

Geçtiğimiz hafta okul servisle-
rini internet üzerinden sorgulama 

uygulamasını hayata geçiren Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi, çocukları 
okula giden velilerin servis şofö-
rünü, servis aracını, güzergâhı ve 
ücreti www.konya.bel.tr ile atus.
konya.bel.tr adresleri üzerinden 
sorgulama hizmeti sunuyor.
n HABER MERKEZİ

TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destek 
Programları Başkanlığı tarafından 
düzenlenen Üniversite Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Konya Bölge Ya-
rışması Sergisi Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde 
açıldı.  Yarışmanın Konya Bölge Ko-
ordinatörü ve NEÜ Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş, bel-
li bir zaman sonra bu sergilerin bir 
proje pazarına dönüşeceğini söyledi. 
Erişmiş: “Bu sergiler genç beyinlerin 

fikirlerini hem akademiye hem sana-
yiye hem de arkadaşlarına aktardık-
ları, ilham oldukları aynı zamanda da 
kendilerine güzel bir kariyer yapmak 
için iyi bir başlangıç yaptıkları harika 
bir proje pazarına dönüşecek. Bunun 
umudu içindeyiz.” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen NEÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Emin Aydın öğrencilerin bu tür et-
kinliklerle teşvik edilmesinin önemli 
olduğunu belirtti. Aydın: “Öğrencile-

rimizin kendi fikirleri ile ortaya koy-
dukları projeleri diğer arkadaşlarına, 
proje değerlendirici ekibe gösterme-
leri ve onay almaları da önemli. Üni-
versitelerimizde özellikle mühen-
dislik fakültelerinde eğitim-öğretim 
süreci boyunca zaten birçok proje 
yapılıyor ama diğer fakültelerde de 
öğrencilerimizin bu tür proje yarış-
maları hakkında bilgilendirilerek 
daha çok öğrencimizin başvurmasını 
daha çok katılımcı ile proje yarışma-

larının yapılmasını gönlümüz arzu 
ediyor.” dedi.

Daha sonra Konya Teknik Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Emin Aydın ve diğer 
protokol üyelerinin katılımı ile Üni-
versite Öğrencileri Proje Yarışması 
Konya Bölge Sergisi Ahmet Keleşoğ-
lu Eğitim Fakültesinde açıldı. Heye-
tin projeleri incelemesinin ardından 
program sona erdi. n HABER MERKEZİ 

Girişimcilerin projeleri 
KOP’la hayat bulacak 

Minibüsçüler aşurede
biraraya geldi

KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi, 
Konya Teknokent ve Girişimci İşa-
damları Vakfı Konya Şubesi iş bir-
liğiyle hazırlanan KOP’ta Girişim 
Programı Lansman toplantısı ger-
çekleştirildi.  KOP’ta Girişim Prog-
ramı Lansman toplantısına KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkan 
Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, 
Konya Teknokent Genel Müdür 
Yardımcısı Yeliz Erenler, işadam-
ları, öğretim üyeleri ve öğrenciler 
katıldı. Programın açılış konuş-
masını gerçekleştiren KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkan Yardım-
cısı Halil İbrahim Tongur, “KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
olarak 2011 yılından beri bölge-
nin kalkınması için çeşitli proje-
ler ve desteklemeler yapıyoruz. 
Ama bölgede tarımdan sulamaya, 
enerjiden eğitime kadar olan bu 
desteklerde bölgede bir sorunun 
olduğunu gözlemledik. Bunlardan 
birisi de girişimcilik, bölgede bu-
nunla ilgili fikirlerimiz var. Ama bu 
girişimciliği nasıl ortaya çıkaraca-
ğız, nasıl hayata geçireceğiz. Bu-
nun bir bilgisi ve yol haritası yoktu. 
Önce KOP bölgesinde girişimcilik 
haritasını belirlemek üzere bir gi-
rişimcilik projesi yürüttük. Burada 
bölgenin sorunlarını ihtiyaçlarını 
masaya yatırdık.  Daha sonra Sel-
çuk Üniversitesi, Konya Teknokent 
ile beraber böyle güzel bir projeyi 
hayata geçirdik. İnşallah buradan 
güzel şeyler ortaya çıkacaktır. Sizin 
fikirleriniz hayata geçecektir. Bu 
projenin öncelikle sizlere, bölgemi-
ze ve ülkemizin yerli ve milli üre-
timine katkı sağlamasına temenni 
ediyorum” diye konuştu. 

İLK 5 GİRİŞİMCİYE 
ÖDÜL VERİLECEK

Ödüllü KOP’ta Girişim Prog-
ramıyla ilgili bilgi veren Konya 
Teknokent Genel Müdür Yardım-
cısı Yeliz Erenler, “Teknoloji Arge, 
inovasyon ya da tasarım içeren ha-
yata geçmeyi bekleyen iş fikri olan, 
ürününü geliştirmiş prototipi hazır 
olan ve yatırımcı arayan girişimler, 
yaratıcı iş fikirleri ya da ürünleriyle 
kendi işini kurmak isteyenler gi-
rişimci olmak isteyen ama iş fikri 
olmayanlar, sosyal sorumluluk içe-
ren iş fikri olanlar bu projeye katıla-
bilir.  Desteklerimizden söz edecek 
olursak; girişimci yatırım fonları ve 
melek yatırım fonlarından destek 
alma fırsatı, yatırımcılarla birebir 
görüşme ve sunum yapma fırsatı, 
1 yıl süre ile kuluçka programına 
girme hakkı, pazara en yakın olan 
iş fikirlerine olası müşterilerine eri-
şebilme ve ticarileştirme fırsatı, gi-
rişimcilik eğitimleri mentör iş reh-
beri desteği, iş plan hazırlama ve 
geliştirme diyebiliriz. Haziran ayın-
da bir ‘Demoday ve Ödül Töreni’ 
düzenlenecek. Projelerle başvuran 
girişimci adayları bir eğitimden 
programından geçecek 3 elemeli 
bir değerlendirme komisyonundan 
da geçtikten sonra en başarılı 5 
girişimci adayı demodaya katılma 
hakkı kazanacak” diye konuştu.

Ödüllü KOP’ta Girişim Prog-
ramı için başvurular 9 Ekim- 15 
Ocak tarihleri arasında www.kop-
tagirisim.com adresinden yapılabi-
lecek. Programda, Girişimci Mer-
kezi Yönetici ortağı Taner Baltacı 
“Yeni Ekonomide Girişimcilik ve 
İş Fikri Trendleri” sunumunu ger-
çekleştirdi. n HABER MERKEZİ

Yerli otomobil konusunda önemli açıklamalarda bulunan SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Yerli otomobil çalışmaları göreve 
geldiğimiz günden beri en büyük hedefimizdir. Tasarım kısmı dahil bütün çalışmaları üniversite olarak biz yapacağız” dedi

‘Yerli otomobil üretimi 
en büyük hedefimizdir’

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Üniversite 
Televizyonu’nda (ÜNTV) yayınlanan 
Yasemen Göksügür ve Muhammet 
Ali Kazanlı’nın hazırlayıp sunduğu 
‘Güncel’ programınakonuk oldu. 
Selçuk Üniversitesi’nin yeni akade-
mik yılda öncelik verdiği alanlara 
dair açıklamalarda bulunan Rektör 
Şahin, üniversitenin yerli ve milli 
ilaç üretiminden nükleer enerji ça-
lışmalarına, savunma sanayi çalış-
malarından yerli otomobil üretimine 
kadar pek çok soruyu yanıtladı.

“YERLİ AŞI ÜRETİMİ İLE İLGİLİ 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NDE 

BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR”
Türkiye’nin ihtiyacı olan ve bir-

çok farklı alanlarda büyük hamleler 
yapmaya çalıştıklarını ifade eden 
Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, bir 
ilaç mükemmeliyet merkezi kur-
duklarını belirtti. Yerli aşı üretimi ile 
ilgili, Selçuk Üniversitesi’nin büyük 
bir potansiyelinin olduğunu kayde-
den Rektör Şahin, Türkiye’de üreti-
len hayvansal aşıların yüzde 28’ini 
Selçuk Üniversitesi’nin ürettiğini 
dikkat çekti. İnsan aşılarının üretimi 
noktasına da değinen Rektör Şahin, 
“Sadece kullanılacak makine ve teç-
hizatın daha yüksek teknolojiye dö-
nüşmesi halinde insan aşılarının da 
üretilebileceği anlamına gelir. Geç-
mişte de ülkemiz Hıfzıssıhha saye-
sinde bunları üretti. Aynı zamanda 
da Dünya Sağlık Örgütünün ’de BJG 
aşısı dediğimiz bir aşı siparişi var. 
Bununda alt yapısını oluşturmalıyız” 
diye konuştu.

“ÜNİVERSİTE OLARAK KİMYASAL
 VE BİYOLOJİK SALDIRILARLA İLGİLİ 

ÇOK HIZLI ADIMLAR ATTIK”
Kimyasal ve biyolojik saldırılara 

karşı Selçuk Üniversitesi olarak bir 
çalışma başlattıklarını ifade eden 
Rektör Şahin; “Üzerinde durdu-
ğumuz diğer önemli alanlardan 
biri de KBRN kavramıdır. Nedir bu 
kavramın açılımı ‘Kimyasal, Biyo-
lojik, Radyoaktif ve Nükleer’savaş 
teknolojileri. Dünya genelinde çok 
yaygın olarak kullanılıyor. Örneğin 
şu şarbon süreci... Bizim bunlara 
karşı bir hazırlığımız yok. Radyoak-
tif ve Nükleer kısmına bir şey diye-
miyorum. Bu konu bizi aşıyor an-
cak kimyasal ve biyolojik saldırılara 
karşı Selçuk Üniversitesi olarak bir 
çalışma başlattık. Bu konuda gö-
rüştüğümüz gruplar var. B2 düze-
yinde biyolojik silahların tanınması 
ve tedbir alınması ile ilgili bir labo-
ratuvarın hibe sözünü aldık. Bunu 
da önümüzdeki günlerde üniversi-
temize kurduracağız. Şarbon var, 
domuz gribi var, çeşitli virüsler var, 
bakteriler var bunların hepsi biyo-
lojik silahtır. Bunlar laboratuvarda 

üretilmiş olan zararlılardır. Bun-
lara yönelik tedbir alınması lazım. 
Bunun yanı sıra kimyasal anlamda 
saldırının olup olmadığının erken 
tespit ve bu tespitin bertaraf edil-
mesiyle ilgili alt yapı oluşturuyo-
ruz. Üniversite olarak kimyasal ve 
biyolojik saldırılarla ilgili çok hızlı 
adımlar attığımızı söyleyebilirim” 
diye konuştu.

 “NÜKLEER ENERJİ TEKNOLOJİSİNİN 
TÜRKİYE’YE KAZANDIRILMASI 

NOKTASINDA DA 
ADIMLAR ATIYORUZ”

Akkuyu Nükleer Sanayi ile ya-
kın temaslarının olduğunu belirten 
Rektör Şahin, “Bu noktada iki Rus 
üniversitesiyle bağlantı kurduk. 
Akademisyenlerimizi gönderip, ora-
da eğitim almalarını sağlayacağız ve 
nükleer enerji teknolojisinin Türki-
ye’ye kazandırılması noktasında da 
adımlar atıyoruz. ” dedi.  

“YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ 
EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR”

Yerli otomobil konusuna da de-
ğinen Rektör Şahin, “Yerli otomobil 
çalışmaları göreve geldiğimiz günden 
beri en büyük hedefimizdir. Bu kap-
samda İtalya’ya da gittik yatırımcılar-
la görüştük. Zira üniversite bünyesin-
de kurduğumuz bir merkez var ve bu 
merkezde tasarım kısmı dahil bütün 
çalışmaları üniversite olarak biz yapa-
cağız. ” dedi. n HABER MERKEZİ

Konya Minibüsçüler Odasının 
Karatay Sosyal tesislerinde aşure 
ikram edildi.  Aşure ikramında ko-
nuşan Konya Minibüsçüler Odası 
Sosyal Tesisler Sorumlusu Muam-
mer Avcı, “Muharrem orucu ve 
aşure günü hepimiz için müstesna 
bir yere sahip olup, bu ay Rabbimi-
zin izzet ve ikramının boşlaştığı bir 
aydır. Hepimizin bildiği gibi, Pey-

gamberimizin torunu Hz. Hüseyin 
ve ehlibeytin kerbelada şehit edil-
diği aydır. Hepimizin ortak acısıdır.  
Aşuremizin dostluğa, kardeşliğe, 
birlik ve beraberliğimize hayırlar 
getirmesini diliyorum” dedi. 

Konuşmanın ardından Muam-
mer avcı sosyal tesislerdeki mini-
büsçülere ve vatandaşlara aşure 
ikram etti. n HABER MERKEZİ

‘Sergiler bir proje pazarına dönüşecek’

Prof. Dr. Mustafa Şahin 
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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 - 40 
yaş aralığı vasıfsız 

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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Çocuklarımız, ailelerin olduğu ka-
dar ülkelerin de geleceğinin güvence-
sidir. Çocuklarımızın yetişmesi toplum 
tarafından kabul görünür bir noktaya 
gelmesi için tabi ki en başta ailelere 
büyük görev ve sorumluluklar düş-
mektedir. Bu yüzden anne ve babaların 
içinde bulundukları ruh hali, yaşadıkları 
ortam derken bu tip durumlar çocuğun 
gelişimini derinden etkileyerek bir rol 
model almasına neden olabiliyor. An-
cak çocuklarımızın başarılı ve sağlıklı 
bir birey olarak yetişebilmeleri için bas-
kı ve stresten uzak bir ortamda yetişme 
gereksinimi olduğunu unutmamalıyız. 
Günümüze bakacak olursak anne ve 
babaların ağırlık olarak çalışma tempo-
suna yenik düştüğünü görebiliriz. Özel-
likle çocuğundan uzak kalarak çalışma 
zorunluluğu içerisinde olan Annelerin 
sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna 

yaşam idame zorunluluğu 
da diyebiliriz. Dolayısıyla 
toplumumuza baktığımız 
zaman genelinde çocuk 
bakımından anneler kadar 
babalarda sorumludur. 
Yine aynı şekilde annenin 
de ekonomik özgürlüğe 
sahip olması aile yapısını 
köklü olarak değiştirmekte 
ve çocuk gelişim sürecine 
doğrudan etkili olmaktadır. Ancak gü-
nümüzde aile ve çocuk etkileşimin en 
derinden etkileyen bir unsur var ise o 
da maalesef aile içi şiddet. Bununla 
birlikte şiddet sadece aile içini değil 
toplumu da derinden etkileyen bir ey-
lemdir. Özellikle aile içi şiddet ise gün-
den günde yükselerek ciddi boyutlara 

ulaşmaktadır. Bu şiddet 
olaylarını sadece dayak 
ve benzeri olaylar ile sı-
nırlandırmamak lazım. 
Günümüzde biraz ha-
berleri ve çevremizi takip 
edersek farklı boyutlarda 
şiddete maruz kalan 
kişi sayısı bir hayli fazla 
olarak kayıtlara geçmiş 
durumda. Şiddet uygu-

layanların ise %95’i erkek olmasıyla 
birlikte maruz kalanlarında %90’dan 
fazlası ağırlık olarak kadın ve çocuklar. 
Bu şiddet silsilesi de en fazla çocukları 
etkilemektedir. Çocuklarımız doğduğu 
günden itibaren sizlerin de gözlemledi-
ği gibi çevresine asla duyarsız kalamı-
yor. Hareketlerinden onunla konuşma-

nıza kadar size tepki gösteriyor. İşte bu 
doğrultuda şiddet ortamında yetişen ve 
sürekli şiddet gören bir çocuk zamanla 
saldırgan ve kendine güveni olmayan 
bir birey duruma gelebilmektedir. Uz-
manlarında dediği gibi davranış bo-
zuklukları 0-6 yaş döneminden itibaren 
ortaya çıkmaktadır. Tüm bu olayların 
tam zıttı ile davranış gören sevgi saygı 
ortamında büyüyen çocuklar ise cesa-
retli ve özgüvenli olabiliyor. Ancak bu 
olayı fazlasıyla abarttığınız durumda ise 
şımarık bir çocuk profili oluşabiliyor. 
Burada unutmamamız gereken tek 
konu çocuklarımızın rol model olarak 
bizleri alması. Eğer bu rol model du-
rumu farklı noktalara çekilirse çocuk-
larımızdan bir başarı yada doğru bir 
kişilik modeli beklememiz saçma olur. 
Değerlerimize büyük bir değerle sahip 
çıkmamız gerekiyor.

KÜLTÜREL MİRASA ÖNEM VERELİM

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Konya’da, Akınsoft yazılım firmasınca kurulan “AkınRobotics” fabrikasında üretilen ve adım atarak yürüyebilen 
“insansı” robot Akıncı-4, üstün yetenekleriyle Türkiye’nin robot teknolojisi alanında ulaştığı noktayı gösteriyor

Yürüyen robot görücüye çıktı
Konya’da, Akınsoft 

yazılım firmasınca ku-
rulan “AkınRobotics” 
fabrikasında üretilen ve 
adım atarak yürüyebilen 
“insansı” robot Akıncı-4, 
üstün yetenekleriyle 
dikkati çekiyor. İnsansı 
robot olarak tasarlanan 
Akıncı-4’te 37 eklem 
noktası bulunuyor. Ta-
mamen yerli yazılım-
larla çalışan, üç dil bilen Akıncı-4, 
yapay zeka ve görüntü işleme yazılı-

mı ile konuşabiliyor, 3D 
görebiliyor, insanları ta-
nıyor, öğrendiği bilgileri 
yorumluyor, yaş ve cin-
siyet analizi yapabiliyor.  
Derin öğrenme özelliği-
ne sahip Akıncı-4, farklı 
sektörlerde görev alacak 
şekilde programlanabi-
liyor.

Akınsoft Yönetim 
Kurulu Başkanı Öz-

gür Akın, 9 yıldır robotik sistemler 
üzerine çalıştıklarını söyledi. Akın, 

geçmişte ürettikleri Akıncı 1, 2 ve 3 
robotlarının ardından, adım atarak 
yürüyebilen ve yapay zekaya sahip 
Akıncı-4’ü geliştirdiklerini belirte-
rek, şöyle konuştu: “Akıncı-4’ün 10 
tanesi parmaklarda olmak üzere 37 
eklem noktası var. Akıncı-4’ün tüm 
motorlarını, devrelerini ve anakar-
tını tamamen kendi fabrikamızda 
ürettik. Mühendislerimiz tarafından 
tamamen yerli olarak üretilen yazı-
lımımız sayesinde robotu istediğiniz 
göreve programlayabiliyorsunuz. 
Üzerinde bulunan sensörler saye-
sinde tatma duyusu hariç dört du-
yuyu (konuşma, duyma, koklama ve 
görme) çok rahat şekilde kullanabi-
liyor. Akıncı-4, yapay zekaya sahip, 
insanları görüp tanıyor, tanıştığı ki-
şiyi unutmuyor, bir sonraki seferde 
hatırlıyor. Görüntü işleme yazılımı 
ve insan tanıma sistemi sayesinde 
3 milyonun üzerinde kişiyi tanıya-

rak hafızasına kaydediyor. Örneğin 
bir alışveriş merkezinde güvenlik 
görevlisi olarak kullanıldığında in-
sanları çok rahat bir şekilde tarayıp 
tanıyabiliyor.”

“TÜRKÇE, İNGİLİZCE VE 
ARAPÇA KONUŞABİLİYOR”

Akın, robotun dronelar ile eş-
leştirilebildiğine de dikkati çekerek, 

şunları kaydetti: “Ses yapısı şu an 
üst düzey çünkü Türkçe, İngilizce ve 
Arapça konuşabiliyor. Rusça’da da 
çalışmalar bitmek üzere. Yani kısa 
bir süre sonra onu da konuşabilecek. 
Ellerindeki basınç sensörleri ile iste-
diğini çok rahat şekilde tutabiliyor. 
Yine koku sensörleriyle birçok ko-
kuyu algılayacak seviyeye getirdik. 

Yaş ve cinsiyet analizi yapıyor, isim 
tanıma özelliğine sahip. Sensör-
ler vasıtasıyla sizden aldığı bilgileri 
kendi ‘kütüphane bilgisi’ dediğimiz 
internet bilgisiyle kıyaslayarak yo-
rum yapabiliyor. Derin öğrenme 
sistemiyle öğrettiğiniz birkaç bilgiyi 
sentezleyerek yeni bilgi üretebiliyor. 
Henüz bu özelliklerde Türkiye’de bir 
robot yok.”  

Robotun çeşitli alanlarda kulla-
nılabileceğine işaret eden Akın, “Bu 
robot uluslararası alanlarda ve hava-
limanlarında daha güçlü olabilme-
mizi sağlayacak. 4 dil olarak hava-
limanlarında kullanılabilecek. Yine 
güvenlikte ve hizmet sektöründe de 
kullanılabilecek. Akıncı-4 dünyadaki 
insansı robotların belki çok daha az 
gerisinde ama yakın zamanda dünya 
standartlarını yakalayacağımızdan 
şüphemiz yok.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 
88 76
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Konya’nın tanınmış
işadamlarından merhum,

Özgür SEVENCAN’ın
 

ağabeyi Mali Müşavir

Turgay 
SEVENCAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Atiker Konyaspor Kulübü
eski başkanlarından,

Numan ERKAN’ın
 

ağabeyi 
Bozkır Soğucak eşrafından

Hüseyin ERKAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavir Caner Sevencan’ın babası ve 
Eski Kamer Holding Yönetim Kuru-
lu Başkanı  merhum Özer  Seven-
can’ın  abisi  Turgay Serencan 57 
yaşında vefat etti. Merhum Turgay 
Sevencan’ın cenazesi dün öğlen na-
mazına müteakip Külahçı caminde 
kılınan cenaze namazının ardından 
sevenlerinin omuzlarında taşınarak 
dualar eşliğinde Hacı Fettah Mezar-
lığı’ndaki aile kabristanına defnedil-
di. Sevencan ailesini acı günlerinde 
Konya Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası (SMMMO) Baş-
kanı Seyit Faruk Özselek,  KONYA 
Muhasebe Hukuk Eğitim Ve Kültür 
Derneği (KONMUHDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı Celal Emiroğlu ile 
Sevencan ailesinin yakınları ve se-
venleri de yalnız bırakmatı. Merhum 
Turgay Sevencan’a Allahtan rahmet 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Turgay Sevencan dualarla defnedildi 
Atiker Konyaspor Kulübü eski 

başkanlarından  Numan Erkan’ın 
abisi, Bozkır İlçesi Soğucak mahal-
lesi eşrafından Hüseyin Erkan 73 
yaşında Hakk’a yürüdü.  Merhum 
Hüseyin Erkan dün  ikindi namazı-
na müteakip Hacı Fettah Cami’nde 
kılınan namazın ardından Hacıfettah 
Mezarlığına defnedildi. Erkan aile-
sini acı günlerinde CHP Konya Eski 
Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Atiker  
Konyaspor Kulübü Eski Başkanla-
rından Mustafa Bayram, Erkan ai-
lesinin sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Merhum Hüseyin Erkan 
1 kız, 1 erkek olmak üzere 2 çocuk 
babasıydı. Yenigün Gazetesi olarak 
merhuma Allahtan rahmet, yakınla-
rına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Hüseyin Erkan Hakk’a yürüdü
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Dünyada mevcut düzen içinde ra-
hat ve huzur içinde yaşamak neredey-
se bir sanat dalı olma yolunda. Nasıl ki 
resim, müzik, edebiyat, heykeltıraşlık, 
mimarlık ve daha birçok dalı olan sa-
natsal faaliyetleri icra etmek için bir ye-
tenek gerekiyorsa eğer, “yaşamak” da 
artık sanatın bir parçası olacak ve sanat 
dalları sıralanırken mutlaka “yaşamak” 
da bu dalların içinde sayılmaya başla-
nacaktır.

Yaş kemale ermeden yani kaza de-
nilen olaylarla gelen ölümler hep cahil-
lere mahsus bir olay olarak da tanımla-
nacak zamanla. Hatta o zaman tam da 
bu zamandır belki de.  Sanatkârlıktan 
nasibini alamamış, yani uzunca bir 
süre yaşamayı sağlayamayan, canları 
korumak için yeterince bir çaba içinde 
olmayan insanlar, bir köşeye oturmuş, 
ölümü bekleyen miskinler kategorisin-
de izah edilecek zaman gelecek…

Sabah evinden çıkıp işine gitmek 
isteyen bir insanın kaldırımda yürürken 
bir aracın gelip kendisine çarpması 
sonucu ölümüne neden olmasını nasıl 
izah edebiliriz ki?

Ben kendimce izah etmeye çalış-
tım buna benzer bazı durumları. Azcık 

da ironik davranarak…
Yoldan geçen onca aracın hemen 

yanında uzanan kaldırımda yürüyen 
ve her an oradan son sürat geçmesi 
muhtemel bir aracın yolunu şaşırıp 
kendisine gelip çarpma ihtimalini 
hesap edemiyorsa evinden dışarıya 
çıkmasın o zaman.  Üstelik de sık sık 
yaşanan ölümlü kaldırıma çıkan araç 
haberlerine rağmen… Yollardan son-
ra kaldırımlar da kanun tanımaz, kural 
bilmezlere kaldı zira. Kaldırımları oto-
park olarak kullanan şehir zorbaları da 
cabası…

Yine benzer bir şekilde bir düğü-
nü düşünün. Her tarafta rengârenk(!) 
havai fişekler eller tetikte ardı ardına 
patlayan tabancalar, pompalı tüfek-
ler, mavzerler, keleşler gırla gidiyor 
her an etrafa ölüm kokusu yayılması 
muhtemelken siz kalkıp o düğünün bir 
parçası olmak üzere yola koyuluyor ve 
eğlenmeye, neşelenmeye, huzur bul-
maya gidiyorsunuz… Hâlbuki o kadar 
tehlikenin içine kendinizi atmaya ve göz 
göre göre kurşun yemeye bu kadar he-
vesli olmamalısınız. Şimdi ne demek 
istediğimi yani bu dünyada uzun yaşa-
manın formülünü bilen sanatkâr ruhlu 

insanların neden daha 
fazla yaşıyor olduklarını 
anlamış olmalısınız. Ma-
dem hemen her düğün-
de magandalıklar gırla 
gidiyor, o halde siz de 
o düğünün bir parçası 
olmayıverin. Ölmek için 
bir düğüne gitmeye bu 
kadar hevesli olunabilir 
mi?  Düğün eğlencele-
rinin de ölüm mekânları 
haline geldiğini kabul edelim artık. 
Düğün konvoylarında ölen damatlar 
ve gelinlerin olduğu bir dünyada yaşı-
yoruz maalesef…

Memleketimizin her bir yanı ma-
şallah şantiye gibi... Her taraf gökde-
len inşaatlarıyla donatılmış. İskeleler 
kurulmuş, vinçler yükselmiş havaların 
katına kadar. Ama siz ne yapıyorsu-
nuz? Bu şartlarda dahi evinizden çıkıp 
caddelerde sokaklarda yürüme gafleti-
ne düşüyorsunuz.  Başınıza her an bir 
iskele demiri ya da bir tuğla parçasının 
düşebileceğini önceden nasıl tahmin 
edemezsiniz, anlaşılır gibi değil (!) 

Eğer firma sahipleri tedbir 
almamakta direniyorlar-
sa ne olur yani tedbirleri 
kendiniz alsanız da pisipi-
sine ölmekten kurtarsanız 
kendinizi ve sevdiklerinizi?

Kalabalıklar içine ka-
rışmanın tehlikelerinden 
de haberdar değilsiniz 
maalesef. Her an bir te-
rör tehlikesiyle baş başa 
kalabilirsiniz. Şehirlerde 

kalabalıklar içinde böyle risklere maruz 
kalmaktansa, geri dönün köylerinize ve 
bol bol temiz hava alın. Organik tarım 
ürünleri falan yetiştirin. Tehlikenin gö-
beğine göbeğine kendi ayaklarınızla 
kendinizi niçin gönderiyorsunuz ki?

Etrafınızda ne idiğü belirsiz bir sürü 
adam kılıklılar dolaşıyor ve siz savun-
masız evlatlarınızı kapınızın önündeki 
parka kaydırak binmeye ya da bahçe-
ye erik toplamaya gönderiyorsunuz.  
Göndermeyin kardeşim, evden dışarı-
ya çıkarmayın çocuklarınızı. Hem böyle 
tehlikelerden haberdar olup hem de 
çocuklarınızı parklara bahçelere oyun 

oynamaya göndermek de ne oluyor? 
Hatta gerekirse kapatın odalara, vurun 
üzerlerine kilidi hayatları garanti altında 
olsun(!).

Size bir şey diyeyim mi? Okulların 
etrafında; uyuşturucu, esrar bağımlıları 
fink atıyorlar. Allah muhafaza…  Siz 
iyisi mi çocuklarınıza kendi evinizde 
aldırın eğitimlerini.

Aracınıza binip çarşıya pazara ih-
tiyaçlarınızı görmeye gideceksiniz öyle 
mi? Bu cesareti nereden alıyorsunuz 
Allah aşkınıza? Gerçekten size ne diye-
ceğimi bilemiyorum. Caddeler, bir sürü 
sihirbaz usta sürücüyle doluyken ve 
marifetlerini sergilemeye meyilli,  usta 
(!) sürücüler varken siz yarım yamalak 
sürücülük yeteneklerinizle trafiğe çıkı-
yorsunuz. Üstelik kimse kurallara uy-
mazken siz kuralları uygulama derdine 
düşüyor ve “kırmızı da dur, yeşilde 
geç” oyunları oynuyorsunuz. Kendinizi 
düşünmüyorsunuz bari aracınıza aldı-
ğınız sevdiklerinizi düşününüz. 

Dedim ya “sanattır kardeşim, 
yaşamak bir sanattır.” Ben etrafımda 
sanatçı ruhlu adamlar görmek isterim. 
Gerisinden bana ne. Onlar ölmeyi hak 
ediyorlar fazlasıyla(!)…  Hak etmeseler 

evlerinde oturur, resim yaparlar, mü-
zik dinlerler, şiir yazar, balkonlarından 
manzara seyrederler. 

Yalnız balkonun dışına fazla sark-
mazlar onlar. Allah muhafaza, bir ser-
seri kurşununun gelip kendilerini bula-
bileceğini çok iyi bilirler. 

Elbette doğrulara, dürüstlere, 
suçsuzlara, tertemiz bir yaşamı tercih 
edenlere, hilesiz, hurdasız, herkesin 
hakkına, hukukuna riayet eden, saygı 
gösteren, kendi hakkını da kimseye 
yedirmeyen devletin koyduğu kurallara 
da son noktasına kadar uyan insanlara 
ihtiyacımız var. İşte o zaman sağlıklı, 
huzurlu ve mutlulukla uzun yaşamanın 
sırlarını keşfetmiş oluruz.

Kurallara sadece bizlerin uyması 
yetmiyor. Öncelikle devletin kendisi-
nin  koyduğu kurallara, vatandaşlarının 
uymasını temin etmesi gerekir. Kural-
larına halkını uyduramayan bir devlet, 
devlet olmaktan, koyulan kurallara 
uymayan bir millet de millet olmaktan 
çıkmış demektir. 

Unutmayalım ki, kuralsız nizam 
olmaz.  

Herkese, tesadüfe dayanmadan 
sürüp giden hayırlı ömürler diliyorum.

KURALSIZ NİZAM OLMAZ

Toyota, dövizin yükseldiği, fiyat-
ların arttığı, otomobil satışlarının ise 
düşüşte olduğu bir dönemde sadece 
Ekim ayına özel bir kampanya baş-
lattı. Bu kampanya ile sektöre canlı-
lık getirmeyi hedefleyen Toyota, 94 
bin 900 TL’den satışa sunulan Co-
rolla 1.6 Life MT modelinde 10 bin 
200 TL indirim yapıyor. Toyota Co-
rolla’nın tüm 1.6 benzinli modelleri-
nin anahtar teslim fiyatlarında da 10 
bin 200 TL’ye varan indirimler bulu-
nuyor. Bunun yanında hurda teşviği 
kapsamında özellikle Corolla sahibi 
olmak isteyenler çok daha avantajlı 
fiyatlar ile bu olanağa “KONYA’da 
hizmet veren Toyota Plaza “OTO-

JEN”’de kavuşuyorlar. Toyota Plaza 
“OTOJEN”’nin kampanya avantaj-
ları yalnızca Corolla ile sınırlı kalmı-
yor. Auris’in 1.6 benzinli modelleri 
ile Auris Hybrid ve Auris TS Hybrid 
modelleri 5.000TL’ye varan indi-
rimler ile kampanyaya dahil oluyor. 
Yaris’in 1.0 versiyonu hariç diğer 
versiyonlarında da indirim 5.000 
TL’ye ulaşıyor.   RAV4’ün Hybrid 
Advance 4x2 modeli dışındaki tüm 
RAV4 Hybrid modelleri de 15.000 
TL’lik indirim ile ekim kampanyasını 
çok avantajlı kılıyor. 

108 BİN 700 TL’LİK 
COROLLA 86 BİN 900 TL’YE

Corolla başta olmak üzere bir-

çok Toyota modeli için geçerli ola-
cak kampanyada Eylül ayı başında 
108.700 TL ‘ye satılmakta olan Co-
rolla 1.6 Life modeli Ekim ayında 
94.900 TL liste fiyatı ile sunulacak. 
Hurda araçlarını vererek yeni bir Co-
rolla almak isteyenler ayrıca 8.000 
TL’lik ek indirim ile bu otomobile 
86.900 TL’ye sahip olabilecekler.  

ÖZEL FAİZ DE DEVAM EDİYOR
Toyota Plaza “OTOJEN”’nin 

Ekim ayı kampanyasında;  2018 
model tüm Auris, Auris Hybrid, Ya-
ris, Yaris Hybrid ve RAV4 Hybrid 
modellerinde 25.000 TL’ye, 12 ay, 
yüzde 0,93 faiz avantajı da devam 
ediyor. Bunun yanında ayrıca ekim 

ayında perakende satış faturası ke-
silen tüm 2017 Model Yılı otomo-
billerin metalik renk fiyat farkı da 
Toyota Plaza “OTOJEN” tarafından 
karşılanıyor. Yüzde 3.03’den başla-
yan faiz oranları ve her bütçeye göre 
şekillendirilebilen 48 aya varan vade 
seçenekleri ile Toyota Plaza “OTO-
JEN”’in ekim kampanyasından ya-
rarlananlar, diledikleri takdirde öde-
melerine 2019 yılının nisan ayında 
başlayabiliyorlar. Bunun yanında, 
markası ne olursa olsun eski araçla-
rını değiştirip yeni bir Toyota almak 
isteyenler için Toyota Plaza “OTO-
JEN”’de “takas” imkanı da bulunu-
yor.  n HABER MERKEZİ

AK Parti Yalvaç Kadın 
Kolları Konya’yı gezdi

Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Kadın Meclisi, Isparta Yalvaç 
AK Parti İlçe Kadın Kollarını mi-
safir ederek; Belediye çalışmaları 
ile ilgili istişarelerde bulundu ve  
Konya’nın tarihi turistik yerlerini 
tanıttı. Mevlana Müzesi, Şehitlik, 
Karatay Belediyesi Şehir Parkı ve 
Hayvanat Bahçesi, Japon Parkı, 
Kelebekler Vadisi, Akyokuş ve Sil-
leyi kapsayan geziden çok mem-
nun kalan AK Parti Yalvaç İlçe Ka-
dın Kolları; Konya’nın tarihi, doğal 
güzelliklerine ve Konya’ya kazan-
dırılan parklara hayran kaldı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi 
Başkanı Aynur Avşar, Konya’nın 
her köşesinin ayrı güzelliklere sa-
hip olduğunu belirterek; AK Parti 
Yalvaç İlçe Kadın Kolları’nın ziya-
retinden büyük bir memnuniyet 
duyduklarını dile getirerek teşek-
kür etti. AK Parti Yalvaç İlçe Ka-
dın Kolları Başkanı Nursel Küçük 
kendilerini ağırlayan ve Konya’nın 
tarihi ve turistik yerlerini tanıma 
imkanı tanıyan başta Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli 
olmak üzere Kent Konseyi Kadın 
Meclisi’ne misafirperverlikleri için 
teşekkür etti. 

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Karatay’ın 316 Bin 
nüfusa ve 2.722 kilometrelik alana 

sahip olduğunu dile getirerek; baş-
ka illerde 90-100 km gidildiğinde 
şehir değiştirildiğini belirtti. Baş-
kan Hançerli Konya’da bu mesa-
felerde sadece ilçe değiştirmenin 
mümkün olduğunu vurgulayarak 
hizmet ağının genişliğine dikkat 
çekti. Başkan Hançerli Karatay’ın 
ülkemizin borçsuz belediyelerin-
den biri olduğunu belirterek; Bele-
diye olarak kendi öz kaynakları ile 
pek çok projeyi hayata geçirdikle-
rini söyledi. Başkan Hançerli bu 
durumun Hazreti Mevlana’nın 
diyarı Karatay’ın bereketinin bir 
göstergesi olduğuna dikkat çekti. 
Karatay’ın çok eski bir yerleşim 
merkezi olduğunu söyleyen Baş-
kan Hançerli, Çatalhöyük’ten 900 
yıl daha eski bir yerleşim merkezi 
olan Boncuklu Höyük’ün Kara-
tay’da olduğunu belirtti.

Başkan Hançerli, AK Parti Ka-
ratay İlçe Kadın ve Gençlik Kol-
larının, Karatay Belediyesi Kent 
Konseyi Kadın ve Gençlik Meclis-
leri ile birlikte gerçekleştirdiği ça-
lışmalarla vatandaşların hüznünü 
ve sevincini paylaşarak her zaman 
yanlarında olduklarını vurguladı. 
Başkan Hançerli, AK Parti Yalvaç 
Kadın Kollarına gerçekleştirdikleri 
ziyaret için teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Eğitime destek veren Karatay Belediyesi 120 civarında okulu eğitime hazırladı. 
Başkan Mehmet Hançerli, eğitim yatırımlarının süreceğini söyledi

Karatay Belediyesi 120 
okulu eğitime hazırladı

Selçuklu’nun 2019 bütçesi 545 milyon lira

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Konya Anadolu İmam 
Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleşti-
rilen asfalt yama ve düzenleme ça-
lışmalarını inceledi. Başkan Hançerli, 
Karatay’daki 120 civarı okulun bah-
çelerinde yabani ot temizliği, buda-
ma, bankların tadilatı ve boyanması, 
temizlik ve parke-bordür asfalt ve 
basketbol potası montajı çalışmaları 
gerçekleştirerek eğitim öğretim yı-
lına hazır hale getirdiklerini belirtti. 
Başkan Hançerli, çalışmaların ilçe 

merkezinde olduğu gibi merkeze 
uzak mahallelerdeki okullarda da 

gerçekleştirildiğini vurguladı. Okul-
ların bahçelerinin düzenlenmesinin 

Karatay Belediyesi, okul binalarının 
içinin fiziki düzenlemesinin Milli Eği-
tim Müdürlüğü tarafından gerçekleş-
tirildiğini belirten Başkan Hançerli, 
göreve geldikleri 2004 yılından bu 
yana Karatay’a 24 okul 5 kapalı spor 
salonu, 27 suni çim saha kazandır-
manın mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade etti. Başkan Hançerli, Kara-
tay’da zaten yüksek olan eğitim ka-
litesini daha da yükseklere taşımanın 
gayreti içinde olduklarını söyledi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi’nin 2019 yılı 
bütçesi 545 milyon TL olarak kabul 
edildi. 

Selçuklu Belediyesi, Ekim ayı 
Meclis toplantısında 2019 yılı büt-
çesi görüşüldü. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın 
başkanlığında toplanan mecliste, 
2019 yılı bütçesi 545 milyon TL ola-
rak belirlendi.

Selçuklu Belediyesi meclis sa-
lonunda toplanan meclis üyeleri 
müdürlük bütçe kalemlerini tek tek 
görüşerek oyladı.  2019 bütçe kale-
minde en büyük pay 80 milyon TL 
ile Fen İşleri Müdürlüğüne ayrılır-
ken Kentsel Tasarım Müdürlüğüne 
63 milyon TL,  Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü de 55 milyon TL bütçe  
belirlendi. Bütçede 2019 yılında ser-
maye giderleri yaklaşık 199 milyon 
TL olarak öngörüldü.

2019 bütçesinin hayırlı olması 
temennisinde bulunan  Selçuklu Be-

lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
2019 yılının Selçuklu Belediyesi için 
verimlilik ve tasarrufu ön planda 
tutarken aynı zamanda hizmetle-
rin de artarak devam edeceği bir yıl 
olacağını ifade etti. Pekyatırmacı,” 
Selçuklu’da 2019 yılında da fiziki ya-
tırımlarımızın yanı sıra eğitim, kül-

tür, sağlık ve diğer alanlardaki yatı-
rımlarımıza devam edeceğiz.  Hem 
hükümetimizin yayınladığı genelge-
ler doğrultusunda hem de belediye-
mizin aldığı kararlar doğrultusunda 
tasarruf tedbirlerini de uygulayarak 
ve verimliliği arttırıcı tedbirleri de 
almak suretiyle 2019 yılı içerisinde 

çok daha iyi bir yatırım dönemini ge-
çirmeyi arzu ediyoruz. Bununla ilgili 
verdiğiniz destekten dolayı da tüm 
meclis üyesi arkadaşlarımıza ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum, 2019 büt-
çemizin Selçuklu’ya hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Avantajlı fiyatlar Toyota Plaza Otojen’de

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Ahmet Pekyatırmacı
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Obruğa düşen tilki sonunda kurtarıldı
Karapınar’da pazar günü yakla-

şık 30 metre derinliğindeki obruğa 
düşen tilki, AFAD ekibi tarafından 
iğneli tüfekle uyuşturularak obruk-
tan çıkarıldı.

İlçeye bağlı Sırnık mevkiinde 
pazar günü 30 metre derinliğin-
deki obruğa düşen ve çalışmalara 
rağmen kurtarılamayan tilkinin 
çıkarılması için bu sabah, bölgeye 
AFAD ekibi sevk edildi. İçi su dolu 
obruğa, vinç yardımıyla önce bot 
indirildi. Obruk içindeki küçük bir 
toprak parçası üzerinde duran tilki, 
ürküp ekiplerden kaçmaya başladı.

Obruğun kenarlarına tırmanan 
tilki, bir süre sonra tüfekle uyuştu-
rucu iğne atılarak yakalandı. Tilki, 
daha sonra özel torbaya konulup 
obruktan çıkarıldı. Herhangi bir 
yarası olmadığı tespit edilen tilki, 
uyuşturucu iğnenin etkisi geçtikten 

sonra doğaya bırakıldı.
AFAD Konya İl Müdürü Yıldız 

Tosun, obrukta çökmeler devam 

ettiği için kurtarma çalışmalarında 
zorlandıklarını belirtti. Uzun sü-
ren çalışmalar sonucunda, AFAD 

ekiplerinin başarılı bir operasyonla 
tilkiyi sepetle çıkardığını ifade eden 
Tosun, “Tilkiyi çıkarmadan önce 
uyuşturucu iğne yardımıyla bayılt-
tık. Sonra ekiplerimiz iple tilkinin 
bulunduğu bölgeye inerek, tilkiyi 
sepete aldı ve çıkardı.” dedi.

Tosun, sağlık durumunun iyi 
olduğu tespit edilen tilkinin doğaya 
bırakıldığını bildirdi. Konya’nın Ka-
rapınar ilçesinde, yaklaşık 30 met-
re derinliğindeki obruk içine pazar 
günü düşen tilki, AFAD, Orman 
Bölge Müdürlüğü ve Karapınar Be-
lediyesi ekiplerinin, dün yaklaşık 3 
saat süren çalışmalarına rağmen 
kurtarılamamıştı. Obruğa halatlarla 
özel kapan indirilmiş, saatler süren 
bekleyişe rağmen tilkinin kapana 
girmemesi üzerine kurtarma çalış-
malarına ara verilmişti. 
n AA

Ereğli Belediyesi’nin düzenlediği 
Türk Yıldızlar Gösteri programının 
ardından Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Ereğli Kampüsü öğrencileri 
alandaki çöpleri toplayarak örnek bir 
davranışa imza attı. 

Duyarlılıkları ve örnek davra-
nışlarından dolayı gençleri tebrik 
eden Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven, “Gençlerimizi böyle 
anlamlı ve duyarlı bir uygulama 
yaparken görmek bizleri çok mutlu 
ediyor. İnşallah tüm gençlerimiz ve 
vatandaşlarımız bu duyarlılığı gös-
terirler. Gençlerimiz bizim gelece-
ğimiz, onları bu tür uygulamalarla 
görmek geleceğimizin emin ellerde 

olacağı hissini bize veriyor. Yaşadığı-
mız çevreyi koruyup, temiz tutmak 
hepimizin görevidir. Belediye ola-
rak elbette temizlik hizmetlerimizi 
eksiksiz olarak gerçekleştiriyoruz. 
Ancak en güzel temizliğin kirletme-
mek olduğu bilincini kazanmak ve 
tüm vatandaşlarımızın bu noktada 
duyarlı olmaları çok önemlidir” ifa-
delerini kullandı.  Başkan Özgüven, 
“Güzel bir programın ardından 
böyle anlamlı bir davranışı görmek 
mutluluğumuza mutluluk kattı. Bu 
duyarlılığı gösteren Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Ereğli Kampüsü 
öğrencilerimizi tek tek tebrik ediyo-
rum” dedi. n İHA

Ereğli Belediyesi öğrencilere
‘sağlıklı gıda’ ikram ediyor

Ereğli Belediyesi, sabahın er-
ken saatleriyle birlikte 15 Tem-
muz Demokrasi ve Şehitler Parkı 
önünde tüm vatandaşlara süt, 
okul bahçelerinde de çocuklara 
meyve ikramı yapıyor. Tarım ve 
hayvancılık şehri olan Ereğli’miz-
de meyve ve süt kültürü kazan-
dırıyoruz diyen Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven: “Sabahın erken 
saatleriyle birlikte ekiplerimiz 15 
Temmuz Demokrasi ve Şehitler 
Parkımızda süt ve okullarımızda 
ise meyve ikramı gerçekleştiriyor.  
Değerlerimize sahip çıkma ve 
sosyal sorumluluk bilinci amacıy-
la yürüttüğümüz bu hizmetimizle 
birlikte erken yaşlardan itibaren 
meyve ve süt kültürü kazandır-

mayı amaçlıyoruz. Ereğli Beledi-
yesi olarak fiziki, sosyal ve kültürel 
Belediyecilik kapsamında ilkleri 
gerçekleştirmeye ve önemli hiz-
metleri hemşehrilerimize sunma-
ya devam ediyoruz. Bu kapsamda 
şehrimizde ilk olan bu hizmet 
ile de Ereğli’mizin önemli geçim 
kaynağı olan tarım ve hayvancı-
lığı ön plana çıkarıyoruz. Bilindiği 
üzere Ereğli’miz süt üretiminde 
TUİK verilerine göre Türkiye’de 
1. sırada yer alıyor, meyvecilikte 
de önemli bir yere sahiptir. Bizler 
üretimin ve üreticinin yanında ol-
mayı kendimize prensip ediniyor 
ve bu doğrultuda hizmetlerimizin 
planlamasını yapıyoruz” ifadeleri-
ni kullandı. n HABER MERKEZİ

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umreye gidecekler için 2018-2019 yılı umre 
programları belli oldu. Diyanet, Kudüs bağlantılı umre ve Kudüs turları da düzenleyecek

Diyanet’in 2018 - 2019
umre ücretleri belli oldu

Konya İl Müftülüğü 2018-2019 
Umre Organizasyonu bilgilen-
dirme toplantısını gerçekleştirdi. 
Toplantıda konuşan Konya İl Müf-
tüsü Ahmet Poçanoğlu, umre bilgi 
ve rehberliğe dayalı bir ibadettir. 
Alanlarında yetkin ve yetenekli gö-
revlilerimiz ile birlikte umre yolcu-
larımıza hizmet etmek temel düstu-
rumuzdur dedi.

İLK KAFİLELER R 1-3 KASIM 
TARİHLERİ ARASINDA 

Konya İl Müftülüğü 2018-2019 
Umre Organizasyonu bilgilendirme 
toplantısını Bayır Diamond Otel’de 
gerçekleştirdi. Müftü Ahmet Poça-
noğlu, “Umre kelimesi, imar, ömür 
ve tamir kelimesi ile aynı köktendir. 
Umre; Kalbi imar etme, kalbin yıp-
ranan yönlerini tamir etme yolculu-
ğudur. İbadet olarak ise İhrama gi-
rerek tavaf ve sa’y yaptıktan sonra, 
tıraş olup ihramdan çıkmaktan iba-
rettir. Hanefi mezhebine göre umre 
müekked sünnet, Şafii mezhebine 
göre ise farzdır. Hac yapmadan önce 
Umreye giden bir kimseye, şartları-
nı taşımıyorsa yaptığı bu Umreden 
dolayı kendisine hac farz olmaz. 
Kur’an-ı Kerim’de Umre ile ilgili 
olarak şöyle buyurulur “Haccı da, 

Umreyi de sırf Allah için tam olarak 
yerine getiriniz.” (Bakara, 2/196) 
Umre ibadetini gerçekleştirenler 
için ise Sevgili Peygamberimizden 
şu müjde bildirilmiştir : “ Umre iba-
deti, daha sonraki bir umreye ka-
dar işlenecek günahlara kefarettir. 
Makbul Haccın karşılığı ise, ancak 
Cennettir.” Umre kayıt fiyatları Ri-
yal (SAR) cinsinden belirlenmiştir. 
Umre fiyatları kategorilerine göre 
3.250 RİYAL (SAR) ile 6.650 RİYAL 
(SAR) arasında değişmektedir. Baş-
kanlığımız bu hizmeti dini esaslara 
uygun ve ülkemizin onuruna yakı-
şır bir tarzda yerine getirmeye özen 
göstermektedir. Umre fiyatlarına 
Uçak bileti, Umrecinin bulunduğu 
İl’den, hareket edeceği İl’in havaa-
lanına kadar ki otobüs-uçak ücreti, 
kalınacak otel, sabah kahvaltısı, 
öğle kumanyası ve akşam yemeği, 
Mekke ve Medine’deki ziyaret yer-
leri vb. hizmetler dahildir. İlk tur 
umre çıkışları takriben 01-03 Kasım 
2018 tarihlerinden itibaren başlaya-
caktır” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL YARIYIL 
TATİLİ UMRE PROGRAMI

Diyanet İşleri Başkanlığı öğren-
ciler, öğretmenler ve veliler için ise 

yarıyıl tatilinde 11 günlük özel umre 
programı düzenlendiğini ifade eden 
Poçanoğlu, “Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı öğrenciler, öğretmenler ve veliler 
için ise yarıyıl tatilinde 11 günlük 
özel umre programı düzenlemekte-
dir. Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 
öğretmenler ve veliler istedikleri 
takdirde 11 günlük umre programı-
na kaydını yaptırarak umre ibadeti-
ni yerine getirebileceklerdir. Yarıyıl 
umre programı için en düşük ücret 
3.250 Riyal olarak belirlenmiştir. 
Başkanlığımız son iki yıldır üniversi-
te öğrencilerimize yönelik 6-7 gün-
lük Umre programı düzenlemekte-
dir. Bu sene de yine öğrencilerimize 
yönelik programımız devam ede-
cektir. Henüz bu Tur’da da fiyatlar 
belli olmamıştır” dedi

KUDÜS BAĞLANTILI UMRE TURU
2015 yılından itibaren devam 

ettirdiği Kudüs bağlantılı Umre tu-
runu bu senede düzenleceğini ifade 
eden Poçanoğlu, “  Başkanlığımız 
2015 yılından itibaren devam ettir-
diği Kudüs bağlantılı Umre turunu 
bu senede düzenlemektedir. Bu tur 
3 gün Kudüs, 3 gün Medine ve 10 
gün Mekke olmak üzere toplam 16 
günlük bir programdır. Bu prog-

ramda 3 Mescitte (Kudüs, Mekke ve 
Medine) Cuma namazı kılınacak şe-
kilde planlama yapılacaktır. Henüz 
Fiyatlar açıklanmamıştır” ifadelerini 
kullandı. Kayıt İşlemleri hakkında 
da bilgi veren Poçanoğlu, “Umre-
ye gitmek isteyenler, 2018-2019 
umre organizasyonu kapsamında 
ilan edilen umre konaklama türle-
rinden tercih ettiği türe ve tura ait 
banka kodu ile anlaşmalı bankala-
ra açtırılan umre kurumsal tahsilât 
hesabına ücretini peşin olarak ya-
tırdıktan sonra kayıtlarını kendisine 
en yakın İl veya İlçe müftülüğüne 
müracaat ederek yaptırabilecekler-
dir. Vatandaşlarımız umre ücretleri-
ni; T.Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım 
Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Ziraat 
Katılım Bankası, T. Halk Banka-
sı, Albaraka Türk Katılım Bankası, 
Kuveyt Türk ve Türkiye Finans ku-
rumlarına ödeyebileceklerdir. Diya-
net İşleri Başkanlığı 2018-2019 yılı 
Umre organizasyonu ile ilgili olarak 
İl ve İlçe Müftülüklerimizden ay-
rıntılı bilgi alınabilir. Bütün umreye 
gidecek kardeşlerimize hayırlı yol-
culuklar diler, umrelerinin makbul 
olmasını Yüce Allah’tan niyaz ede-
rim” dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yola çıkan ve uçamayan
puhuyu ezilmekten kurtardılar

Konya’da yola çıkan puhu ku-
şunu araçlar tarafından ezilmekten 
milli parklar görevlileri kurtardı. 
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koru-
ma ve Milli Parklar 8.Bölge Mü-
dürlüğüne bağlı koruma ekipleri, 
av koruma faaliyetlerini icra etmek 
için sorumluluk mıntıkasındaki 
bölgeye hareket etti. Ekipler, ka-
rayolunda seyir halindeyken asfalt 
üzerine çıkan ve hareketsiz duran 

bir kuşun olduğunu fark etti. Gö-
revliler, araçlarını durdurarak ku-
şun yanına gelirken, puhu kuşu 
olduğunu belirledikleri türün hasta 
olduğunu ve uçamadığını belirle-
di. Puhu kuşunu araçlarına alan 
görevliler, hayvanın tedavisi için 
Karatay Hayvanat Bahçesine tes-
lim etti. Puhu kuşunun tedavisinin 
ardından yeniden tabiata doğal ya-
şamına salınacağı belirtildi. n İHA

Üniversite öğrencilerinden örnek davranış 
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Gündüz: taraftarları statlara çekecek özellikle bir maç izledik
Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcü-

sü Erdal Gündüz, geçen hafta 4-4 berabe-
re kaldıkları DG Sivaspor müsabakasının 
her şeyiyle tarihe geçtiğini kaydetti. 

E. Y. Malatyaspor Basın Sözcüsü Er-
dal Gündüz, İHA’ya yaptığı değerlendir-
mede Süper Lig’in 8. haftasında sarı-kır-
mızılıların sahasında 4-4 berabere kaldığı 
DG Sivasspor müsabakanın kendileri açı-
sından çok iyi bir sonuçla bitmemesine 
rağmen, sergilenen oyun olarak taraftarı 
statlara çekecek bir karşılaşma özelliği 
aldığını belitti. 

İki kez 2 farklı yenik duruma düşme-
lerine rağmen maçı çevirmenin önemli 
olduğunu belirten Gündüz, “Öncelikle 
sergilenen oyun ve heyecandan ötürü iki 
takımın futbolcularını da tebrik ediyorum. 
Futbolumuzun marka değerine katkı su-
nan ve içerisinde futbola dair aranan her 
şeyin olduğu bir 90 dakika izledik. Maça 
1-0 önde başlayıp rahatladıktan sonra 5 

dakika içerisinde 3 gol yemenin izah edilir 
tarafı elbette yoktur. Savunma anlayışımı-
zın kaybolduğu, futbolcularımızın rakipten 
bazı oyunculara önlem alamadıkları bir ilk 

yarı izledik. İkinci yarı ise sanki her şeyin 
yeni başladığını gösteren bir görüntüde 
başladı. Gol atıyorsun, gol yiyorsun, rakip 
kırmızı görüyor, penaltı kaçırıyor ve sen 

pes etmeyip skoru eşitliyorsun. Böyle bir 
maçı daha önce izlediğimi hatırlamıyo-
rum. Her şeyiyle tarihe geçen bir müsa-
baka oldu. Bizim için çok da iyi bir sonuçla 
bitmemesine rağmen, sergilenen oyun ve 
heyecan bakımından taraftarları statlara 
çekecek özellikle bir 90 dakika izledik” 
dedi. 

“SAKAT OLAN OYUNCULARIMIZIN 
İYİLEŞEREK TAKIMA 

KATILMALARINI BEKLİYORUZ” 
Gündüz, lige verilen milli takım ara-

sında Antalya’da kısa bir kamp yapacak-
larını açıklayarak, şunları söyledi: 

“Sivasspor maçının ardından takımı-
mıza perşembe gününe kadar izin verdik. 
Ligin 9. haftasında oynayacağımız Anka-
ragücü maçına burada hazırlanacağız. 
Daha sonra maçtan bir gün önce başkente 
geçeceğiz. Bu süre içerisinde sakat olan 
oyuncularımızın da iyileşerek takıma ka-
tılmalarını bekliyoruz.”  n İHA

Hüseyin Çimşir: Fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor
Trabzonspor Teknik Diröktürü 

Ünal Karaman’ın yardımcısı Hüseyin 
Çimşir, kulüp olarak fabrika ayarları-
na geri dönmeleri gerektiğini belirte-
rek, “Tüketen bir kulüp haline geldik, 
kendi kimliğimize bürünüp üreten bir 
kulüp haline gelmemiz gerekiyor”de-
di. 

Trabzon kentinin ve Trab-
zonspor’un yetiştirdiği futbolculardan 
Hüseyin Çimşir, şimdi antrenör olarak 
bordo-mavili takımın teknik direktörü 
Ünal Karaman’ın yardımcılığını yapı-
yor. 

Trabzonspor’dan Mayıs 2009’da 
futbolcu olarak ayrılan, Mayıs 
2018’de ise antrenör olarak geri ge-
len Çimşir, Kulüp dergisine verdiği 
röportajda 9 yıllık bir ayrılığın ardın-
dan tekrar Trabzonspor’a döndüğünü 
belirterek, “ Bu sürede futbolculuk 
ve sonrasında antrenörlük yaşantım 
oldu. Tekrar kendi şehrime, kendi 

takımıma döndüğüm için çok mutlu 
ve heyecanlıyım. Dışarıdaki antrenör-
lük yaşantımdan sonra takdir alarak, 
tercih edilerek buraya gelmek çok 
güzel. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, 
inşallah bu mutluluğumuz benim de 
katkılarımla sonuçlara yansır ve güzel 
günler yaşarız” dedi. 

“ÜNAL HOCA BİZDEN BİRİSİ” 
Tüm gençliğinin Trabzonspor’da 

geçtiğini söyleyen Hüseyin Çimşir, 
“Benim tüm gençliğim burada, Trab-
zonspor’da geçti. Ünal hocam belki 
Trabzonlu değil ama bizden birisi 
oldu. Hem duruşuyla, hem yaşantı-
sıyla Trabzon’a yürekten bağlıdır. Ku-
lübü bilmenin, şehri bilmenin bizim 
için çok yararı olduğunu ve önemli 
bir avantaj olduğunu düşünüyorum. 
Ne olduğumuzu, nereden geldiğimi-
zi, nereye gideceğimizi bilmek çok 
önemli. Kulübümüzün geçmişini, 
köklerini bilmenin planlama yaparken 

bize büyük katkıları olacaktır. Bu aidi-
yet inşallah takıma ve yapılanmaya 
da katkı verecek” ifadelerini kullandı. 

“MUTLAKA NÜFUS 
KAĞIDINDA TRABZONLU 

YAZACAK DİYE BİR ŞEY YOK” 
Trabzonspor’un alt yapıdan üst 

yapıya ulaşan bir sistem oluştura-
mamasıyla ilgili olarak ise Çimşir, şu 
ifadeleri kullandı: 

“Biz günlük yaşıyoruz, tüketmeye 
alıştık. Üretmekten ziyade tüketmeye 
gittik. 30 yıldır sürekli transfer eden, 
dışarıdan alan bir kulüp haline geldik. 

Altyapıyı dışarı ittik. Gerçekten kulü-
bün kendi kimliğinden farklı bir yöne 
gittik. Bu farklılaşma bize kar getir-
medi ve zarara doğru devam ediyor. 
Bunun bilincine ne zaman varacağız? 
Taraftar farkına varacak, yönetim far-
kına varacak, bizler farkına varacağız. 
Kendimizi, gerçeğimizi bilmemiz 
lazım ve bu gerçekten hareket etme-
miz lazım. İstanbul’un yaptığı tüketim 
kültürüne karşı çıkmamız lazım. Bu 
anlamda ‘hiç olmasın’ veya ‘illa Trab-
zonlu olsun’ demiyorum. Kulübümüze 
aidiyet hisseden, milleti, dini, dili, ırkı 
ne olursa olsun kulübümüze hizmet 
edecek oyuncuları bir araya getirmek 
zorundayız. Mutlaka nüfus kağıdında 
‘Trabzonlu’ yazacak diye bir şart yok. 
Dışarıdan gelip de Trabzonspor’a 
aidiyet hisseden çok ağabeyimiz, 
arkadaşımız var. En az benim kadar 
belki de benden daha çok sahiplenen 
oyuncu grubu yetiştirdik. Daha da ye-

tiştirmeli ve kazandırmalıyız.” 
“FABRİKA AYARLARINA 
GERİ DÖNMEMİZ LAZIM” 

‘Kulüp olarak ve imkan olarak 
büyüyoruz ama eski ruhumuzu, coş-
kumuzu ve heyecanımızı kaybettik’ 
diyen Hüseyin Çimşir, şu ifadeleri 
kullandı: 

“İç sahada oynadığımız son iki 
maçta yaşanan coşku çok güzeldi. 
İnşallah bu artarak devam eder ama 
genel itibariyle sanki kulübümüze 
aidiyet duygusunda biraz eksilme 
oldu. Kulübümüzün imkanları artıyor, 
personel sayısı artıyor, çehresi deği-
şiyor, stadyum değişiyor, sponsorluk-
lar artıyor ama biraz sanki özümüzü 
kaybettik. Özümüze, fabrika ayarla-
rımıza dönmemiz gerekiyor. Tüketen 
bir kulüp haline geldik, kendi kimliği-
mize bürünüp üreten bir kulüp haline 
gelmemiz gerekiyor.” 
n İHA

Bursaspor’a 
hep ‘VAR’

Süper Lig’de geride kalan 8 haftada Video Yardım-
cı Hakem (VAR) kararlarının en fazla etkilediği takım 
Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlıların VAR yardımıyla tam 
5 golü iptal edildi. Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’de 
geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 ye-
nilgi sonucu topladığı 8 puanla 14. sırada yer alıyor. Söz 
konusu periyot içinde beklenen performansı göstermekte 
zorlanan Bursa temsilcisi, tüm bunların yanında bir de 
VAR kararları ile mücadele ediyor. Bursaspor, 8. haftaya 
kadar VAR tarafından yapılan değişikliklerden en fazla et-
kilenen takım oldu. Bursaspor, oynadığı 8 karşılaşmada 
rakip ağlara 5 gol bıraktı. Ancak Bursaspor’un bir o kadar 
golü de VAR kararıyla iptal edildi. Yeşil-beyazlıların attığı 
5 gol, VAR uyarıları sonrası geçersiz sayıldı. Bu gollerin 
3’ünde ise Sakho imzası vardı. Ayrıca bir penaltısı VAR 
ile iptal edilen Timsah’ın, aleyhine bir defa da penaltı 
kararı verildi.  n İHA

Phillip Cocu’nun 
60 dakika takıntısı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, geride 

kalan 8 haftada sarı-lacivertlilerin oynadığı karşılaşma-
lardaki oyuncu değişikliklerinin çoğunu 60. dakikadan 
önce yapmıyor. 

Sezon başında Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü 
olarak göreve başlayan Phillip Cocu, şu ana kadar saha-
ya istenen futbolu yansıtamadı. Süper Lig’de 8 haftanın 
sonunda 15. sırada yer alan Cocu yönetimindeki sarı-la-
civertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 
Hollandalı teknik adam, oynattığı kötü futbolun yanı sıra 
yaptığı oyuncu değişiklikleri ile de dikkat çekti. Fenerbah-
çe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekibin ba-
şında çıktığı 12 müsabakanın 9’unda 60. dakikadan sonra 
oyuncu değişikliği yaptı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, sadece 
Beşiktaş karşısında 56. dakikada Mehmet Topal-Eljif 
Elmas, Rizespor maçında 46. dakikada Aatif-Frey ve 
Başakşehir müsabakasında da 59. dakikada Frey-Benzia 
değişikliklerini yaptı. Cocu bu maçlar dışında hiçbir şekil-
de 60. dakikadan önce oyuna müdahale etmedi.  n İHA

Türk hakemlere 
UEFA’dan görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy ile 
Spor Toto Süper Lig yardımcı hakemlerinden Ali Saygın 
Ögel’i 19 Yaş Altı UEFA Avrupa Şampiyonası Elemele-
ri’nde görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonundan 
yapılan açıklamada, Alper Ulusoy ile Ali Saygın Ögel, 
10-16 Ekim tarihleri arasında İsviçre’de düzenlenecek 19 
Yaş Altı UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 12. Grup 
müsabakalarında görev yapacak. Bugün oynanacak Be-
larus-İsviçre müsabakasında dördüncü hakem olacak 
Alper Ulusoy, 13 Ekim Cumartesi günü İspanya-Belarus 
ve 16 Ekim Salı günü oynanacak Andorra-Belarus karşı-
laşmalarında düdük çalacak. Ali Saygın Ögel ise bu iki 
karşılaşmalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.
n AA

Uluslar Ligi kısa yol!
Bosna Hersek ile Rize’de oynanacak olan özel maç ve 14 Ekim’de Rusya’da oynanacak UEFA Uluslar Ligi 

için Riva’da toplanan A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. A Milli Futbol Takımı’nın 
gurbetçi oyuncusu Yunus Mallı, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yunus 

Mallı, Bosna Hersek ile oynanacak olan özel karşılaşmanın iyi bir sınav olacağını ifade etti

A Milli Takım’ın gurbetçi yıldızların-
dan Yunus Mallı, antrenman öncesinde 
açıklamalarda bulundu. Bosna Hersek 
ile oynanacak olan özel karşılaşma ve ar-
dından Rusya ile oynanacak olan müca-
dele öncesinde soruları yanıtlayan Mallı, 
“Önümüzde iki önemli maç var. Önce 
Bosna Hersek ile özel maç oynayacağız, 
daha sonra Uluslar Ligi maçımız var. Bu-
gün toplanıyoruz, ilk idmanımıza çıkıyo-
ruz. Kendimizi her zaman olduğu gibi iyi 
hazırlamak istiyoruz. Bosna Hersek iyi bir 
sınav olacak. Ardından Rusya’ya karşı de-
vamını getiririz inşallah. İsveç maçında 3 
puan almak moral açısından çok önem-
liydi. İnşallah devamını getiririz” dedi. 

“ULUSLAR LİGİ, KISA BİR YOL” 
Uluslar Ligi’yle ilgili olarak da konu-

şan Mallı, “Yeni turnuva sistemi oldukça 
güzel. Avrupa Şampiyonası’na gitmek 
için daha kısa bir yol diyebiliriz. Hepimiz 
bu turnuvaya çok önem veriyoruz. Grubu 
lider bitirmek için hala fırsatımız var. Bu-
nun için Rusya’da galibiyete ihtiyacımız 

var. Özel maçların sayısını azaltmak ve 
resmi maçların sayısını artırmak için gü-
zel bir yol. Pazar günü elimizden geleni 
yapacağız. İyi hazırlanıp başarılı olmaya 
çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı. 

İSVEÇ MAÇI ÇOK GÜZEL GEÇTİ
A Milli Takım kadrosunda yer alan 

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, ant-
renmandan önce soruları yanıtladı. Ömer 
Bayram, başarıya aç bir takım olduklarını 
ifade etti. Bayram ayrıca takım arkadaşı 
Nagatomo’dan da çok şey öğrendiğini 
ifade etti. Bosna Hersek ve Rusya kar-
şılaşmaları öncesinde Riva’da toplanan 
A Milli Futbol Takımı’nda Galatasaraylı 
futbolcu Ömer Bayram, idman öncesinde 
basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 
Başarıya aç ve yetenekli bir takım olduk-
larının altını çizen 27 yaşındaki futbolcu, 
“İsveç maçı çok güzel geçti. Tüm Türki-
ye’yi umutlandırdık ve inanılmaz bir geri 
dönüşümüz oldu. Ama o maç geride kaldı. 
Şimdi önümüzde Bosna ve tekrar bir Rus-
ya maçı var. Bosna maçıyla başlamamız 

gerekiyor çünkü ocak ayından bugüne ka-
dar Bosna Milli Takımı’nın yenilgisi yok. 
Bizim için güzel bir test olacak. Burada iyi 
yolda olduğumuzu göstermeliyiz. Yeni bir 
takımız. Başarıya aç ve yetenekli ayakla-
ra sahip bir takımız. Nerede olduğumuzu 
görebilmek için Bosna maçı bizim için 
çok güzel bir test olacak ve artık galibiyet 
serisi yakalamamız gerek diye düşünü-
yorum. Herkesi yenebilecek bir takım ol-
duğumuzu düşünüyorum. Rusya maçına 
baktığımızda son oynadığımız maçı telafi 
etmemiz gerekiyor. Trabzon’da gerçekten 
iyi oynadık ama skoru bulamadık. Rus-
ya’da şimdi bunu telafi edip UEFA Uluslar 
Ligi’nde puanımızı 6 yapmak istiyoruz” 
açıklamasında bulundu. 

“DÜNYA KUPASI’NDA 
OYNAMAK İSTİYORUM” 

Galatasaray’daki takım arkadaşı Yuto 
Nagatomo ile çok iyi bir arkadaşlıkları-
nın olduğunu söyleyen Ömer Bayram, 
“Aradan 4-5 hafta geçti. İyi bir takım 
olabilmek için devamlı birlikte olmamız 

gerekiyor. Takımda da hava gerçekten 
çok güzel, arkadaşlık olsun, aile olsun ve 
gerçekten bir aile gibiyiz. Benim için çok 
güzel tekrar burada olmak. Demek ki per-
formansımdan mutlular. Son maçta tabii 
ki iyi bir performans sergiledim ve bunun 
bir tesadüf olmadığını göstermem gereki-
yor. Nagatomo tabii ki dünyada isim yap-
mış, çok kariyerli ve örnek bir futbolcu. 
Ondan çok şey öğreneceğim. Nagatomo 
ile sürekli iletişim halindeyiz. Bana çok 
yardımcı oluyor. Sonuçta 4’üncü Dünya 
Kupası hedefi var ve kendisinin yaşı 32. 
Benim yaşım 27 yani bu ne demek oluyor, 
benim de kesinlikle 1 Dünya Kupası oyna-
mam gerek. Dediğim gibi başarıya açım 
ve Nagatomo’dan çok şey öğreniyorum. 
Benim performansım ne kadar iyi olursa 
Nagatomo’nun da performansı artacaktır. 
Bu da Galatasaray’a bir avantaj olacaktır. 
Şampiyonluk yolunda beraber çok güzel 
işler yapacağımıza inanıyorum” ifadele-
rini kullandı. 
n İHA
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Start Konya’dan verildi!
54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Konya – Konya etabı tamamlandı

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu’nun Konya – Konya etabı dün ta-
mamlandı. Konya’nın en iyi şekilde ev 
sahipliği yaptığı turun ilk etabını Quıck 
Step Takımı’ndan Rıcheze Maximilia-
no Ariel kazandı. Son saniyeleri nefes 
nefese geçen bisiklet turuna Konyalı 
vatandaşların ilgisi yoğundu

54’üncü Cumhurbaşkanlığı Tür-
kiye Bisiklet Turu (Tour Of TURKEY) 
Konya’da başladı. 150  kilometrelik 
Konya-Konya etabını Quıck Step ta-
kımından Richeze Maximilian Ariel 3 
saat 29 dakika 14 saniye ile kazandı. 
Saat 10.00’da Mevlana Meydanı’nda  
Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Cum-
hurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa 
Akış, Genel Müdürü Mehmet Baykan 
ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol 
Küçükbakırcı’nın damalı bayrağı sal-
lamasıyla 20 ülkeden, 138 bisikletçi 
yarışa başladı. Toplam uzunluğu 
952.2 kilometre olan yarış 14 Ekim 
Pazar günü Sultanahmet Meydanı’n-
da sona erecek.

GENEL KLASMANDA ZİRVEDE
Bu yıl 54. kez organize edilen 

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu’nun,148,4 kilometrelik Kon-
ya-Konya etabını 3 saat  29 dakika 14 
saniyede bitiren Maximiliano Richeze 
birinci oldu. Sprint bitişine sahne olan 
etapta, Bora-Hansgrohe takımından 
Sam Bennett 2’nciliği, BMC takımın-
dan Jean Pierre Drucker ise 3’üncülü-
ğü elde etti. Bu sonuçla Maximiliano 
Richeze, genel klasmanda zirveye 
çıkarak turkuaz mayoyu giydi.  35 ya-
şındaki bisikletçi, aynı zamanda sprint 
klasmanında da ilk sıraya yerleşti. 
Türkiye Milli Takımı’ndan Onur Bal-
kan da Türkiye güzellikleri klasmanın-
da zirvede yer aldı. Öte yandan ana 
grup, bitişe 3,5 kilometre kala şehir 
merkezinde talihsiz bir olay yaşadı. 
Yarışmanın favorilerinden Quick-Step 
Floors  takımından Fernando Gaviria 
Rendon, takım arkadaşıyla çarpışma-
sı sonucu düştü. Burada sağlık ekiple-

rinin müdahalesinin ardından Gaviria 
Rendon yarışa tekrar katıldı. 

RICHEZE HEM TURKUAZ HEM DE 
YEŞİL MAYONUN SAHİBİ

Konya-Konya etabının finiş sonra-
sı düzenlenen ödül töreninde dereceye 
giren sporculara ve mayo sahiplerine 
ödülleri verildi.  Etap birincisi Riche-
ze’ye ödülünü Konya Valisi Yakup Can 
Polat takdim etti. İkinci Sam Bennett’e 
ödülünü Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Üçüncü 
Drucker Jean Piere’e ödülünü Gençlik 
Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan 
verdi. Turkuaz mayoyu giyecek olan 
Richeze’ye ödülünü Ak Parti il Başka-
nı Hasan Algın ile Ak Parti danışmanı 
Mustafa Akış birlikte verdi. Turkey 
Home’un sponsorluğundaki Türkiye 
Güzellikleri Mayosunu Türk Mili Ta-
kımı’ndan Onur Balkan’a Bisiklet Fe-
derasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 
Türk Hava Yoları Sivas Temsilcisi Ali 
Ensar Kılıçoğlu’da kırmızı mayonun 
sahibi Txoperena Matxıkote Berat’a 
mayosunu giydirdi. Turkuaz mayonun 
sahibi Richeze, aynı zamanda etabın 
sprint birincisi olduğu için yeşil mayo-
yu da taşımaya hak kazandı.

MAYOYU KAYBETMEMEK
 İÇİN ÇALIŞACAĞIM

54’üncü Cumhurbaşkanlığı Türki-
ye Bisiklet Tur’unun 150 kilometrelik 
Konya - Konya etabını birinci olarak 
tamamlayan Quick Step Takımı’ndan 
Richeze Maximiliano Ariel basın top-
lantısında şunları söyledi: “Öncelikle 
takım arkadaşımız Gaviria’nın geçir-
miş olduğu kazadan sonra takım ka-
larak üzüntülü olduğumuzu belirtmek 
isterim. Benim durumuma gelince, 
finişe kadar çok iyi çalıştık. Finişe 
metreler kala arkadaşımdan geçiş 
yardımı aldım. Rahat bir birincilik al-
dığımı söyleyebilirim. Bundan sonraki 
etaplarda Turkuaz mayoyu kaybetme-
mek için çalışacağım.”

ETAP BİRİNCİSİNE 4000 EURO
Bisiklet Federasyonu, bu yılki 

Tur’un ödül yönetmeliğindeki şu şekil-
de açıkladı; Etap birincisi 4.000 Euro 
kazanacak. İkinci ile 20’inci gelen 

bisikletçiler ise 2000 ile 100 Euro ara-
sında değişen para ödüllerine sahip 
olacak. Böylece etap başına 10 bin 
Euro ödül dağıtılmış olacak. Genel 
Ferdi Klasman birincisi ise 14. 000 
Euro ile ödüllendirilecek.

YARIŞIN CEREYANI
Startla birlikte 5 sporcudan olu-

şan bir grup kaçış grubunu oluşturdu. 
Ana grupla fark 2 dakika 20 saniye 
kadar açıldı. Aralarında Türk Milli 
Takımı’dan Feritcan Şamlı’nın da bu-
lunduğu grupta Euskadi Bosque’nin 
Country- Murcia’da takımından Txo-
perena  Matxıkote Benetton ve Bar-
renetxea Uriarte Ander, Sport Vlaan-
deran- Baloise takımından Van Roy 
Kenneth ile BBH- Burgos takımından 
Sessler Nicolaus iyi bir tempo yaka-
ladı.  Uzun süre bu beşli devam etti. 

SPRINT PRİM KAPISI SONUÇLARI
35.2’inci kilometrede etabın ilk 

prim kapısı geçildikten sonra sprint 
primini Sport Vlaanderan- Baloise 
Takımı’dan Van Roy Kenneth kazandı. 
İkinciliği Türk Milli Takımı’dan Ferit-
can Şamlı, üçüncülüğü de Euskadi 
Basque Country -Murias Takımı’ndan 
Benetton elde etti. Yarış beşli prim 
kapısını geçtikten sonra devam etti. 
Havanın aşırı sıcak olmasına rağmen 
bisikletçilerin temposu epey yüksek-
ti. Grup bir saatlik yolu ortalama 46 
kilometrelik bir hızla kat etmiş oldu. 

Ana grubun ise tempoyu artırmasıyla 
beşli grubun arasındaki zaman farkı 
da erimeye başladı. Yeni zaman 1 da-
kika 30 saniye olarak ölçüldü. 60’ıncı 
kilometreye yani tırmanış priminin 
gerçekleşeceği noktaya yaklaşılırken 
grup 1.400 metre irtifaya çıkmak için 
hazırlıklarını tamamladı.

TIRMANIŞ PRİMİ SONUÇLARI
Etabın tırmanış primi 60.4üncü 

kilometrede gerçekleşti. Prim kapı-
sını ilk geçen sporcu Euskadi Basque 
Country-Murias Takımı’ndan Matxıko-
te Berat oldu. İkinciliği Türk Milli Ta-
kımı’ndan Feritcan Şamlı, üçüncülüğü 
de Sport Vlaanderan-Baloise takımın-
dan Van Rooy Kenneth elde etti.

Bu arada tırmanıştan sonra iniş 
sırasında çıkan rüzgar, bisikletçileri 
olumsuz yönde etkilemedi. Tempo 
43-44 kilometre olarak ölçüldü. İlk beş 
ile ana grup arasındaki zaman farkı 2 
dakikanın arasında gitti geldi. Finişe 
47 kilometre kala öndeki beşli ile ana 
grup ilk kez zaman farkını 1 dakikanın 
altına indirdi. Ancak kısa bir süre son-
ra yeniden 1 dakika 20 saniyeye çıktı. 
Ana grupta sürekli Bora Hansgrohe 
Takımı tempoyu ayarlayan ekip olarak 
dikkat çekti.

ETABIN SON TIRMANIŞ
 PRİMİ SONUÇLARI 

108.2’inci kilometre geçilirken 
etabın son tırmanış primi sonuç-

ları da belli oldu. Euskadi Basque 
Country-Murias takımından Matxıko-
te Berat kapıyı ilk geçen sporcu oldu. 
Onu Sport Vlaanderan- Baloise takı-
mından Van Roy Kenneth ve Feritcan 
Şamlı takip etti. Böylece bir sonraki 
yarış olan Alanya-Antalya etabında 
Matxıkote’nın kırmızı mayoyu giy-
mesi kesinleşti. Kapı geçildikten 
sonra Türk Milli Takımı’ndan Mu-
hammed Atalay da büyük bir gayret-
le ön gruba yetişmeye çalıştı. Finişe 
24 kilometre kala ana grupta iyice 
beşli gruba yanaşmaya başladı. Fi-
nişe 13 kilometre kala kaçış grubu, 
ana grupla birleşti.
TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ MAYOSUNU 

ONUR BALKAN GİYECEK
Finişe 10 kilometre kala Turkey 

Home sponsorluğundaki Türkiye Gü-
zellikleri Prim kapısını Türk Milli Ta-
kımı’ndan Onur Balkan ilk sırada geçti 
ve bugünkü Alanya-Antalya etabında 
Beyaz Mayoyu giymeyi hak etti.

FİNİŞTEN ÖNCE TALİHSİZ AN
Finişe 3 kilometre kala Tur’un fa-

vori bisikletçilerinden Quick Step Ta-
kımından Fernando Gavirea düştü. Fi-
nişe metreler kala Richeze atak yaptı 
ve etabı birinci olarak tamamlayarak 
Turkuaz Mayo’yu ilk etap sonunda giy-
meye hak kazandı.

CUMHURBAŞKANI RECEP T
AYYİP ERDOĞAN’IN MESAJI 

Dünya’da Cumhurbaşkanlığı adı-
na düzenlenen tek yarış olan Tour Of 
Turkey’in  başlamasıyla ilgili olarak 
bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “Spor insan-
lığın ortak dilidir. Spor turnuvaları da 
farklı renklerden, farklı inançlardan, 
farklı kültürlerden insanları biraraya 
getirerek dünya barışına büyük katkı-
lar sunar” dedi. Erdoğan, “Bu yıl bü-
yük mütefekkir ve mutasavvıf Hz.Mev-
lana’nın şehri Konya’dan başlayacak 
yarışa katılacak bütün sporcularımıza 
başarılar diliyorum” dedi.

BAKAN KASAPOĞLU’NUN MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu da 54’üncü 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Tur’unun (Tour Of TURKEY) başla-
masıyla ilgili olarak şunları söyledi: 
“Ülkemizin tanıtımına yıllarca büyük 
katkılar sağlayan ve dünya sporunun 
en prestijli spor organizasyonların-
dan olan Tur’umuz bu yılda büyük 
heyecanlara sahne olacak. Finişe 
doğru sporcular İstanbul’a yaklaşırken 
Osmangazi ve Avrasya Tüneli’nden 
geçecek. Böylece dünyanın sayılı pro-
jelerinden olan eserlerimizde bu de-
ğerli organizasyon vesilesiyle ekran-
ları başındaki milyonlarca sporsever 
ile buluşacak. Emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunarım”
BUGÜNKÜ ETAP ALANYA-ANTALYA

54’üncü Cumhurbaşkanlığı Türki-
ye Bisiklet Tur’una bugün koşulacak 
154.1 kilometrelik Alanya- Antalya 
etabı ile devam edilecek. 

KONYALI VATANDAŞLARDAN 
YOĞUN İLGİ

Konya’dan başlayan ve büyük bir 
heyecana sahne olan 54. Cumhurbaş-
kanlığı Bisiklet Turu’na Konyalı vatan-
daşlar da yoğun ilgi gösterdi. Etabın 
sürdüğü güzergahlarda sporcuların 
geçmesini bekleyen Konyalılar, elle-
rindeki Türk bayrakları ile Milli takım 
sporcularına destek verdi. Finişin ya-
pılacağı Kültür Park’ta toplanan spor-
severler büyük bir heyecanla bisiklet-
çilerin gelmesini bekledi. 
n SPOR SERVİSİ



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

En prestijli tura Konya damgası
Bu yıl 54. kez organize edilen 

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu’nun Konya’daki ilk etabı, 20 
takımdan 138 sporcunun katılımıyla 
tamamlandı. 

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 
(TBF) 1963 yılından bu yana her yıl 
geleneksel olarak düzenlediği ve 
Türkiye’nin dünya çapındaki en pres-
tijli spor organizasyonları arasında 
yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu, bu yıl 54. kez start aldı. 
2017 yılında dünyanın en önemli ya-
rış kategorisi olan “UCI World Tour” 
kapsamına alınan yarışın ilk etabı 
tamamlandı. 
KONYA’NIN DEĞERLERİ TANITILDI 

Bisikletçiler, Konya etabı kapsa-
mında 149.7 kilometre pedal çevirdi 

ve dünya genelinde canlı yayınlanan 
yarış boyunca Konya’nın tarihi, kül-
türel ve sosyal birçok değeri tanıtıldı. 
Zorlu etabın sonucunda da Arjantinli 
Maximiliano Richeze, Konya etabını 
lider tamamlarken, İrlandalı sporcu 
Sam Bennett ikinci, Lüksemburglu 
bisikletçisi Jean-Pierre Drucker ise 
üçüncü oldu. Konya etabında genel 
klasman lideri olan Maximiliano Ric-
heze bu başarısıyla bugünkü turun 2. 
etabı olan Alanya-Antalya yarışında 
Turkuaz mayoyu giyme hakkı elde 
etti. Dereceye giren sporcular için 
düzenlenen madalya töreninde etap 
üçüncüsü sporcunun madalyasını 
Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan 
verirken, etap ikincisinin madalyasını 
da Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay verdi. Birinci 
olan sporcu ise madalyasının Konya 
Valisi Yakup Canbolat’tan aldı. 
TUR İSTANBUL’DA TAMAMLANACAK 

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Tu-
ru’nun 2. Etabı bugün Alanya-Antalya, 
3. etap Fethiye-Marmaris arasında 
gerçekleştirilecek. Marmaris-Selçuk 
arasındaki 4. etabın ardından Sel-
çuk’tan başlayacak 5. etap Manisa’da 
tamamlanacak. Turun son etabı ise 
Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’dan 
start alacak ve üç imparatorluğa 
başkentlik yapmış İstanbul’daki bü-
yük finişle, yaklaşık 950 kilometrelik 
dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu 
tamamlanmış olacak. Tura 20 takım-
dan 138 sporcu katılıyor.
n İHA

Atiker Konyaspor 
PFDK’ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig’in 8. Haftasında Beşiktaş ile 2-2 
berabere kalan Atiker Konyaspor karşılaşma nedeniyle 
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Türkiye 
Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Atiker 
Konyaspor Kulübü’nün 07.10.2018 tarihinde oynanan 
Atiker Konyaspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter 
Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve 
kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. 
maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disip-
lin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ‘6 futbolcusunun 
sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe 
aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. 
maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifa-
delerine yer verildi. n SPOR SERVİSİ

Çaykur Rizespor’da 
kadro sıkıntısı  

Atiker Konyaspor’un Spor Toto Süper Lig’in 9. Hafta-
sında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor kadro 
sıkıntısı yaşanıyor. Son oynadıkları Kayserispor maçında 
sakatlanarak oyundan çıkan Aminu Umar’ın tedavisine 
başlandığı Konyaspor maçında oynamasının zor olduğu 
belirlendi. 

Yine aynı maçta gördükleri kartlar sebebiyle cezalı 
duruma düşen Saadane ve Samidio’dan yoksun olan 
Çaykur Rizespor’da teknik direktör Okan Buruk’un Kon-
yaspor karşısında kadro oluşturmakta zorlanacağı düşü-
nülüyor. n SPOR SERVİSİ

RPS

Konyasporlu taraftarlardan U21 takımına moral ziyareti
Atiker Konyaspor U21 takımı ile Be-

şiktaş U21 takımı arasında geçtiğimiz 
Pazar günü oynanan ve olaylı biten maçın 
yankıları devam ediyor. 3-2 Konyaspor’un 
galibiyet ile sona eren maçın bitmesi ile 
saha içi karışmış ve futbolcular birbirine 
girmişti. Sosyal medyadaki bir videoda 
Beşiktaşlı oyuncuların saldırısına uğrayan 
Konyasporlu futbolcunun yerde kaldığı gö-
rüntülere yansıdı. Bunun üzerine bir grup 
Konyaspor taraftarı, Atiker Konyaspor U21 
takımını antrenmanını ziyaret ederek, 
oyuculara moral verdi. Taraftarlar, futbol-
culara tatlı ikram ederken, takım antrenö-
rü Haldun Üstel’e çiçek verdi. Burada bir 
konuşma yanan Konyaspor taraftarı Av. 
Celal Fedai, Konyaspor armasının oldu-
ğu her yerde desteklerini ifade ederek, 

“Yaşanan olayları üzülerek takip ettik. İlk 
etapta yapılan algı operasyonu ile bizim 
oyuncularımızın Beşiktaşlılara saldırdığı 
iddia edildi. Ama sonradan ortaya çıkan 
görüntülerde ve açıklamalarda aslında 
durumunda böyle olmadığı anlaşıldı. 
Konyaspor yönetimi olaydan sonra Beşik-
taş U21 takımını ziyaret etti ve çiçek verdi. 
Biz taraftarlar olarak kendi takımımızın 
yanında olmak istedik. Ben Konyasporlu 
oyuncu arkadaşlarımıza geçmiş olsun 
demek istiyorum. Moralinizi bozmayın. 
Biz Konyaspor taraftarları olarak bu ar-
manın olduğu her yerdeyiz. Ve sizin de 
yanınızdayız. Maçı kazandığınız için tebrik 
ederim. Bundan sonraki maçlarınızda ba-
şarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

Bu işin ‘ama’sı var!
Atiker Konyaspor U21 takımının Beşik-

taş’ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından ya-
şanan olaylar gündemdeki yerini koruyor. 
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman düzenlediği 
basın toplantısında olaylara değinerek il-
ginç ifadeler kullandı. Orman “Konya’da 
yaşanan olaylar, bunlar altyapı çocukları 
ya! Sporu güzelleştireceğiz, milli takımla-
rımıza kazandıracağız, futbol müsabakası 
bu! Saha içerisinde kavga olur, futbolcular 
kavga eder neyse ama işe görevli perso-
nellerin karışması üzerine en azından bir 
açıklama yapılmasını beklerdim. Eminim 
ki üzülmüşlerdir, ziyarette de bulunmuşlar 
ama yazılı bir açıklama olmasını dilerdim. 
Her açıklamada ‘Ama...’ geliyor, bu işin 
‘ama’sı yok!” dedi.

FEDERASYONU GÖREV ÇAĞIRDI
Fikret Orman olayın savcılıkta olduğunu 

hatırlatarak, “U21 maçıyla ilgili oyuncuları-
mız adına savcılığa suç duyurusunda bu-
lunduk. Konunun arkasını bırakmayacağız. 
Federasyonun da olaya müdahil olmasını 
istiyoruz. Arkadaşlara müdahil olduk, oyun-
cularımız adına savcılıktan suç duyurusun-
da bulunduk ama benim tercihim TFF’nin 
bununla ilgili bir karar alması lazım. Oyun-
cuların olduğu yerde, teknik adamların 
kavgalara dahil olmasının önünü açarsanız 
Yunanistan’da sahaya silahla inme olayı 

gibi, oraya kadar gider bu iş. Kurallar var, 
savcılık nezdinde cezalandırılması haricin-
de futbol yönetimi tarafından cezalandırıl-
ması lazım.” İfadelerinin kullandı.

PEKİ İŞİN ‘AMA’SI NE?
Atiker Konyaspor U21 Takımı’nın Be-

şiktaş’ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından 
yaşananlar amatör bir kamera tarafından 
görüntülenmiş ve görüntüler sosyal med-
yaya düşmüştü. Öncesi olmayan ve kesil-
diği anlaşılan görüntülerde Konyasporlu 
futbolcuların Beşiktaşlı oyunculara saldır-

dığı görülüyordu. Bütün gazete, televizyon 
ve internet siteleri olayı bu görüntüler üze-
rinden haberleştirdi. Ancak olayın aslı daha 
sonra ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler-
de sözde darp edilen mağdur! Beşiktaşlı 
oyuncuların öncesinde galibiyete sevinen 
Konyasporlu futbolculara saldırdıkları, sal-
dırıda yaralanan bir Konyasporlu oyuncu-
nun bayıldığı belirlendi. 

Öte yandan Beşiktaş U21 Teknik Di-
rektörü Yasin Sülün’ün maç içinde ve maç 
sonunda rakibi tahrik etmek için elinden 
geleni yaptığı, olayların onun bu tutumun-
dan kaynaklandığı ortaya çıktı.

GERÇEKLERE KULAKLARINI TIKADILAR
Fakat sesi daha fazla çıkanın daha hak-

lı görüldüğü futbol camiası yine şaşırtma-
dı. Ortaya çıkan bütün gerçeklere rağmen 
Konyaspor’un cezalandırılmasını isteyen 
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olayları 
başlatan isim olan Yasin Sülün ve oyun-
cuları hakkında herhangi bir açıklamada 
bulunmadı.

Konyaspor yönetiminin ise haklı ol-
dukları ortaya çıktığı halde Beşiktaş U21 
takımını ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dile-
ğinde bulunmasına ise anlam verilemedi. 
Konyaspor taraftarı gerçeklerin ortaya çıka-
rılmasını, bu haksız linçin ortadan kaldırıl-
masını istiyor. n SPOR SERVİSİ 

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Konyaspor ile Beşiktaş U21 takımları arasında oynanan maçın ardından yaşananlarla ilgili 
açıklama yaptı ve Konyaspor yönetimini suçladı.  “Her açıklamada ‘Ama...’ geliyor, bu işin ‘ama’sı yok” diyerek olayların 

kendi aksettirdikleri şekilde anlaşılmasını talep eden Orman, federasyonun olaya müdahil olmasını istedi
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