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Ova suya doyacak!
Konya’nın sulama 

yatırımlarını değerlendiren 
AK Parti Konya Milletvekili 

Ahmet Sorgun, “AHİ 
kanalından Hotamış 

Depolaması’na şükürler 
olsun ki su vermeye başladık. 

Ova suya doyacak” dedi

SU TUTATACAĞI 
GÜNÜ BEKLİYOR

Sulama yatırımlarını değerlendiren AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Mavi Tünel 
ve Bağbaşı Barajı tamamlandı. Konya’nın tama-
mına içme ve sulama suyu veriliyor. Şuanda 
Bozkır Barajı’nın gövdesi tamamlandı. Su al-
tında kalacak olan Hadim- Bozkır yolu bitmek 
üzere.  Aynı zamanda Dedemli’de bir kısım 
meskenler sular altında kalacak. Dedemli’de 
sular altında kalacak meskenler için Çarıklar-
da konutların yapımı devam ediyor” dedi.

AHİ’DEN HOTAMIŞ’A 
SU BIRAKILIYOR

AHİ Kanalı’ndan su verilmeye başlandığını dile 
getiren Sorgun, “AHİ Kanalı’ndan kademe ka-
deme Hotamış Gölü’ne su bırakımları devam 
ediyor. Bir taraftan KOS’un sulamasına suların 
verildiğini gördük. Tımraş Obruğu bir krater.  
Tımraş gölüne de belli miktarda su salındı. Bu 
sayede göl ve yer altı beslenmiş oldu.  Yatımla-
rın ne kadar büyük olduğu yatırımları yerinde 
gördüğümüz zaman şahit oluyoruz” ifadelerini 
kullandı. n HABERİ SAYFA 2’DE 

ÖZKAFA, ÇİLEKEŞ 
VE SALİH BİR İNSANDI

SAĞLIK İÇİN UCUZ 
OLANA KAÇMAYIN!

OKUMA ALIŞKANLIĞI
KAZANDIRIYORLAR

Adnan Özkafa babasını anlattı

Kırtasiye ürünlerinde uyarı! 

Selçuklu’dan kütüphane hizmeti 

Konya Aydınlar Ocağı’nın Selçuklu Salı Sohbetle-
ri’nde Süleyman Özkafa Hoca’yı anlatan, Yazar Ad-
nan Özkafa “Babam salih bir insandı. İslam davası-
nın çilesini çekmiş çilekeş bir insandı” dedi.

Kırtasiye ürünlerinde 
kalitenin yanında fiyat 
d veliler için önemli 
etkenlerden biri olarak 
öne çıkıyor. Kırtasiye-
ciler tüm hazırlıkları 
tamamlarken velilere 
öğrencilere kaliteli ürün 
almaları konusunda 
uyarıyor.

Öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendik-
leri Selçuklu Belediyesine ait kütüphaneler,  çocuk-
lara küçük yaştan itibaren en güzel tutku olan oku-
ma alışkanlığını kazandırıyor. Kütüphanede günlük 
ortalama 2 bin kitap değişimi yapılıyor.

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 12’DE

04 Kıbrıslı gaziler ve şehit 
aileleri Konya’yı gezdi 06 Alacak meselesi 

kanlı bitti: 2 ölü 10 Torosların söküğünü 
60 yıllık terzi dikiyor

Uyumlu çalışmalar 
hizmete dönüşüyor

Karatay İlçe Kaymakamlığı tarafından her ay düzen-
lenen Muhtarlar Toplantısı Karatay Belediyesi Sedir-
ler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Programda 

konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
ilçedeki uyumun güzel hizmetlere vesile olduğunu 

söyledi.  n SAYFA  7’DE

Erdoğan Pazar 
günü Konya’da 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 1 Eylül Pazar günü 
saat 14.30’da Mevlana Meyda-
nı’nda Konyalılarla buluşacak. 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
büyük bir coşkuyla karşılama-
ya hazırlandıklarını belirterek, 
büyük buluşmaya bütün Konya-
lıları davet etti..
n HABERİ SAYFA 4’TE

Sanayicilerden 
SOBE’ye tam not

Konya Sanayi Odası Ağustos 
ayı meclis toplantısını SOBE’de 
yaptı. SOBE’yi gezen KSO 
Başkanı Memiş Kütükcü ve 
sanayiciler, SOBE’nin son de-
rece nitelikli bir eğitim kurumu 
olduğunun altını çizdi. 
n HABERİ SAYFA  4’TE

Üretici için 
‘Şeker’ farkı

44 yağlı ayçiçeğine 2 bin 665 
TL veren Konya Şeker şartları 
zorlayarak, üretici ezilmesin 
diye devletin açıkladığı taban 
fiyatın da üzerine çıktı. Başkan 
Konuk, “Üreticimiz için Konya 
Şeker ilavesi yaptık” dedi. 
n HABERİ SAYFA  5’TE

‘Bizim Meram
Kart’ dönemi

İhtiyaç sahiplerinin, bugüne ka-
dar Meram Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 
marketinden yaptıkları alışve-
rişlerin yerini ‘Bizim Meram 
Kart’ alıyor. Bu kartla, anlaşmalı 
alışveriş merkezlerinden alış-
veriş yapılabilecek. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Son güne bırakmayın
2019- 2020 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul formaları satışı 
yapan mağazalarda da hareketlilik başladı. Binlerce öğrenci ve veli 
forma alışverişine çıkarken, satış yapan mağazalar da hazırlıklarını 
tamamladı.

Konya Okul Forma İmalat ve Satıcıları Derneği Başkanı Mehmet 
Serin okul kıyafet alımlarının son güne bırakılmaması konusunda 
uyarılarda bulundu. Serin forma fiyatlarının da enflasyon oranında 
arttığını söyledi.  n HABERİ SAYFA  3’TE
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Konya Ovası’nın su hasretini bitirecek olan baraj ve sulama göleti yatırımlarında gelinen mesafeyi değerlendiren AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, “AHİ kanalından Hotamış Depolaması’na şükürler olsun ki su vermeye başladık. Ova suya doyacak” dedi

Yüzyıllık rüya bitiyor
2. Abdülhamid’in 150 yıl-

lık rüyasının gerçekleştirildiği 
Mavi Tünel Projesi’nde, çalış-
malar devam ediyor.  

Göksu Havzası’ndaki sula-
rın, Bağbaşı, Bozkır ve Afşar 
barajlarında toplanarak Mavi 
Tünel vasıtasıyla Konya Hav-
zası’na aktarılmasının amaç-
landığı Mavi Tünel Projesi ile 
Konya Ovası’na su akarken, 
Konya’da evlerin çeşmele-
ri proje sayesinde tatlı suyla 
buluştu. 

Projenin önemli ayakların-
dan olan Afşar Bağbaşı Hadi-
mi Tüneli ve Konya Ovası’n-
daki 190 bin 850 dekar tarım 
arazisini borulu şebeke sula-
maya kavuşturacak olan KOS 
1.2.3 Sulaması inşaatı aralık-
sız devam ediyor.  

AK Parti Konya Milletve-
kili Ahmet Sorgun, Devlet Su 
işleri (DSİ) 4. Bölge Müdürü 
Birol Çınar ve beraberindeki 
heyet ile birlikte Afşar Bara-
jı sularını Bağbaşı Barajı’na 
ulaştıracak olan 18 bin 136 
metre uzunluğundaki Afşar 
Bağbaşı Hadimi Tüneli inşaa-
tında incelemelerde bulunup, 
şantiye binasında brifing aldı. 
Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun ve beraberindeki he-
yet daha sonra Konya Ova-
sı’ndaki 190 bin 850 dekar 
tarım arazisini borulu şebeke 
sulamaya kavuşturacak olan 
KOS 1.2.3 Sulaması inşaatın-
da incelemede bulundu.  

Yenigün Gazetesi’ne ziya-
ret ile ilgili açıklamalarda bu-
lunan AK Parti Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun, “Devlet 
Su İşleri Bölge Müdürümüz, 
Müdür Yardımcılarımız ve il-
gili arkadaşlarımız ile birlikte 
yine Hadim Belediye Başka-
nımız, AK Parti Hadim İlçe 
Başkanımız, Güneysınır Bele-
diye Başkanımız ve AK Parti 
Güneysınır İlçe Başkanımız 
ile birlikte şuanda Konya’da 
devam eden su yatırımları 
başta olmak üzere tam gün-
lük çalışma ziyareti gerçek-
leştirdik.  Bilindiği üzere üç 
barajımızdan Mavi Tünel ve 
Bağbaşı Barajı tamamlandı. 
Konya’nın tamamına içme ve 
sulama suyu veriliyor. Şuan-

da Bozkır Barajı’nın gövdesi 
tamamlandı. Baraj göl altında 
kalacak olan Hadim- Bozkır 
yolu bitmek üzere.  Aynı za-
manda Dedemli’de bir kısım 
meskenler sular altında ka-
lacak. Dedemli’de sular al-
tında kalacak meskenler için 

Çarıklar’da konutların yapımı 
devam ediyor.  Konutlar bit-
tikten sonra Dedemli’de ev-
leri sular altında kalacak olan 
vatandaşlarımız buralara ta-
şınacaklar. Bu konutlarımıza 
oturan vatandaşlarımıza ta-
rım yapabilecekleri alanlar-

da tahsis edildi.  Bu projeyi 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Büyükşehir Belediyemiz ve 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
yürütüyor” dedi. 

‘YATIMLARIN NE KADAR 
BÜYÜK OLDUĞU YATIRIMLARI 

YERİNDE GÖRDÜĞÜMÜZ 

ZAMAN ŞAHİT OLUYORUZ’
Konya’ya kazandıran su 

yatırımların büyüklüğü ya-
tırımları yerinde inceledik-
lerinde gördüklerini dikkat 
çeken AK Parti Konya Millet-
vekili Sorgun, “Avşar Hadim 
Barajı’nın yine gövdesi ta-

mamlandı. Ancak Hadim Tü-
neli’nin çapı Mavi Tünel’den 
büyük, hem de mesafesi bir 
kilometre daha uzun.  Bu tü-
nelimizde yatay sondajla de-
linmeler devam ediyor. Aynı 
bölgede yine giriş kısmında 
22 kilometre uzunluğunda 
bir tünel var bunun 18 kilo-
metresi sadece tünel. Burada 
da 4 noktada çalışma devam 
ediyor. En büyük çalışma 180 
metre uzunluğunda. Köste-
bek diye adlandıran sondaj 
makinesi ile adeta orada raylı 
sistem üzerinde çalışma yapı-
lıyor.  Bizler tünelin en derin 
noktasına kadar gittik. Şu-
anda tünel günlük 15 metre 
deliniyor. Arazi durumuna 
göre bunu 25 metreye çıka-
rılmaya çalışılıyor. Çalışmalar 
çok düzenli bir şekilde devam 
ediyor. 

Avşar Hadimi Barajı’ndaki 
sular Bağbaşı Barajı’na ak-
tarılacak. Buradan da Konya 
Ovası’na su verilmiş olacak. 
Yine aynı şekilde Bozkır Ba-
rajı’ndan Bağbaşı Barajı’na 
su aktarılacak oradan yine 
su Konya Ovası’na gelecek.  
Yine AHİ Kanalı’ndan kade-
me kademe Hotamış Gölü’ne 
su bırakımları devam ediyor. 
Bir taraftan KOS’un sulama-
sına suların verildiğini gör-
dük. Tımraş Obruğu bir kra-
ter.  Tımraş Gölüne de belli 
miktarda su salındı. Bu saye-
de göl ve yer altı beslenmiş 
oldu.

Yatımların ne kadar büyük 
olduğuna yatırımları yerin-
de gördüğümüz zaman şahit 
oluyoruz.  Bu yatırımlarımızı 
Konya’mıza kazandıran Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a, geçmişte emeği 
geçen bütün bakanlarımıza, 
başbakanlarımıza, Devlet Su 
İşleri yetkilerine ile geçmişte 
ve günümüzde görev yapan 
milletvekillerimize de şük-
ranlarımı sunuyorum.  

Bölgemiz çok çok önem-
li hayati bir yatırım.  Yine 
Devlet Su İşleri Yetkilileri ile 
Konya Ovası’na su aktarılma-
sı konusunu da değerlendir-
dik” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 28 ZİL-HİCCE 1440  -  Rûmî: 16 AĞUSTOS 1435

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:44 06:10 12:56 16:36 19:33 20:53 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   19 °C   31 °C

Karaman             16 °C 31 °C 

Aksaray               17 °C  31 °C

Ankara                 18 °C 31 °C
29 AĞUSTOS 2019

Konya Kitap Kırtasiye Fo-
tokopi ve Matbaacılar Odası 
Başkanı Ramazan Kuşpınar, 
2019–2020 eğitim öğretim yılı 
öncesi velileri ve öğrencileri 
uyararak, kırtasiye alırken, kır-
tasiyecileri tercih etmelerini, 
kanser yapan ucuz malzeme-
lerden uzak durmalarını, TSE 
ve CE ile EN-71 Uluslarara-
sı standart işaretleri taşıyan 
damgalı ürünler tercih edip 
alışveriş yapmaları istedi.

Kırtasiye alışverişi yapar-
ken velilerimizi ve öğrencileri 
bilinçlendirmek görevimizdir 
diyen Konya Kitap Kırtasiye 
Fotokopi ve Matbaacılar odası 
Başkanı Ramazan Kuşpınar, 
Çeşitli ülkelerden kalitesiz it-
hal edilen kırtasiye ürünleri 
ülkemizde pazarlarda, sek-
törümüzle hiç ilgisi olmayan 
muhtelif satış yerlerinde halkı-
mıza ve öğrencilerimize ulaş-
tırılmaktadır. Sözde ucuz diye 
alınan bu ürünlerin kanser 
üreten maddeler içerdiği ya-
pılan denetimlerde tespit edil-
miştir. Konunun ciddiyeti gör-
sel ve yazılı basında sürekli dile 

getirilmektedir. Kırtasiyeci dı-
şında alınan malların denetimi 
imkânsızdır. Onun için kırtasi-
yeciden başka satış yapan esas 
işi kırtasiye olmayan yerlerden 
kesinlikle alışveriş yapılmama-
lıdır. Kesinlikle kırtasiye satın 
alırken, TSE ve CE ile EN-71U-
luşlararası standart işaretleri 
taşıyan damgalı ürünler tercih 
edip alışveriş yapmaları ge-
rekmektedir. Ayrıca kırtasiye 
alırken ambalajlı birden fazla 
bir araya getirilmiş paketlen-
miş ürünlere % 15 daha fazla 
fiyat ödeme yaptıklarını asla 
unutmamalıdır. Öğrencinin ih-
tiyacı 1 kalem ambalajlı şekil-
de 10 kalem satılıyor. İhtiyaç 
fazlası alınan ürünler ilerde 
kuruyup çöpe atılmak zorun-
dadır. Ve bu şekilde yılda çöpe 
giden milli servetin büyüklüğü 
tartışılamaz. Velilerimiz ve öğ-
rencilerimiz en sağlıklı ve en 
hesaplı alışverişleri kırtasiye-
cilerden yapabileceklerini asla 
unutmamalıdırlar. Onun için 
Kırtasiye, Kırtasiyeciden alınır 
diyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

‘Kırtasiyeyi kırtasiyeciden
alın’ uyarısı yapıldı

Kırtasiye ürünlerinde kalitenin yanında fiyat d veliler için önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. 
Kırtasiyeciler tüm hazırlıkları tamamlarken velilere öğrencilere kaliteli ürün almaları konusunda uyarıyor

2019- 2020 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul formaları satışı yapan mağazalarda da hareketlilik başladı. 
Binlerce öğrenci ve veli forma alışverişine çıkarken, satış yapan mağazalar da hazırlıklarını tamamladı

Kırtasiye ürünlerinde 
ucuz olana kaçmayın!

2019-2020 eğitim öğretim yılı 
9 Eylül tarihinde başlayacak. Okul 
alışverişinde kırtasiye ürünleri 
önemli rol oynarken, ürünlerin ka-
litesi ve fiyatları veliler için önemli 
etkenlerin başında geliyor. Kırta-
siyeciler tüm hazırlıkları tamam-
larken velilere öğrencilere kaliteli 
ürün almaları konusunda uyarıyor.   
Kırtasiyeci Hasan Avcıoğlu kırtasi-
ye fiyatlarında geçmiş yıllara göre 
artışlar olduğuna dikkat çekerek, 
“Öğrencilerine kırtasiye ürünü ala-
cak velilerimize öncelikli çağrımız 
alacakları ürünlerin kaliteli olma-
sı. Kırtasiye malzemelerini kırta-
siyecilerden almaları.  Velilerimiz 
kaliteli ürüne  verdikleri paradan 
asla pişman olmazlar.  Kırtasiye 
ürünlerinde geçmiş yıllara göre mi-
nimum yüzde 15 oranında artışlar 
var. Kırtasiye malzemesi alacak 
velilerimizin almış oldukları ürün-
lerde; marka, menşei, imalatçı ve 
ithalatçı firmaların adres bilgileri 
olmalar şart. Türk malı, TSE, CE 

ve N11 belgeleri aramaları şarttır. 
Yani markası belli olmayan, üretici 
firmanın adresi ve ulaşım bilgileri 
belli olmayan ürünleri kesinlikle 
tavsiye etmiyoruz. Alınan ürünler 
bilindik marka olması lazım. Ürün-
lerde kanserojen madde içerme-
yen ve ‘çocukların sağlığına zararlı 

maddeler içermez’ ibareleri olması 
lazım. Bilindik markalar sağlık tes-
tin geçmişlerdir. Bu markalarda ad-
res bilgileri ve uyarılar yer almakta-
dır” dedi.

KIRTASİYE 
KIRTASİYECİDEN ALINIR 

Kırtasiye  ürünlerin kırtasiyeci-

den alınması gerektiğine dikkat çe-
ken Avcıoğlu,  “Güvenli satış nok-
talarında alışveriş yapsınlar. Çünkü 
bu güvenli kırtasiyeler, denetleme 
kurumu tarafından denetleniyor.  
Kırtasiyelerde çocukların sağlığı 
için kanserojen madde içermeyen 
ve tamamen sağlıklı ürünler yer 
alıyor” diye konuştu. Kırtasiye mali-
yetleri hakkında bilgi veren Avcıoğ-
lu kırtasiye giderlerinin 200-300 TL 
arasında velilere mal olacağına da 
dikkat çekti.
KAYNAK KİTAPLARI RAFLARDA 

YERİNİ ALDI
Öğrenci ve öğretmenlerin kul-

landıkları soru bankalarının da raf-
larda yerini aldığını dikkat çeken 
Avcıoğlu, “ 2019-2020 eğitim öğ-
retim yılı öncesinde  kaynak kitaplar 
raflarda yerini aldı. Kaynak kitaplar-
da da geçtiğimiz yıllara göre artışlar 
var. Tüm öğretmen ve öğrencile-
rimize 2019-2020 öğretim yılında 
başarılar diliyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Okul kıyafeti telaşı başladı
Konya’da, 2019-2020 eğitim öğ-

retim yılı öncesinde, okul formaları 
ve önlükler raflardaki yerlerini aldı. 
Binlerce öğrenci ve veli forma satışı 
yapan mağazaların yolunu tutarken, 
fiyatlar ise geçen yıla göre artış ya-
şandı. 9 Eylül Pazartesi günü başla-
yacak olan 2019- 2020 eğitim öğre-
tim yılı öncesinde, okul formaları ve 
önlük satışı yapan mağazalarda da 
hareketlilik başladı. Binlerce öğrenci 
ve veli forma alışverişine çıkarken, 
satış yapan mağazalar da hazırlıkla-
rını tamamladı. Konya Okul Forma 
İmalat ve Satıcıları Derneği Başkanı 
Mehmet Serin okul kıyafet alımları-
nın son güne bırakılmaması konu-
sunda uyarılarda bulundu.

FORMA FİYATLARI ARTTI
Okul Formalarında geçtiğimiz 

yıllara göre makul fiyatta artışlar 
olduğuna dikkat çeken Konya Okul 
Forma İmalat ve Satıcıları Derneği 
Başkanı Mehmet Serin, “ Okul For-
ma fiyatlarında enflasyon oranlarına 
baktığımız zaman makul bir artış 
var. Enflasyon oranında ürünlerimiz-
de artış oldu.  İlkokul öğrencisi bu 
yıl 140-160 TL arasında giyiniyor. 
Ortaokul öğrencisi 140-180 TL ara-
sında,lise öğrencisi ise 180-200 TL 
arasında giyinebiliyor. Ürünler ka-
liteli güzel, renkleri güzel” ifadeleri 
kullandı.

‘SADECE OKUL FORMASI SATAN 
YERLERDEN ALINMALI’

Sektördeki hareketliliğin başla-
dığını ifade eden Konya Okul Forma 

İmalat ve Satıcıları Derneği Başkanı 
Mehmet Serin, “Bizler öğrencilere  
okul kıyafeti alacak velilerimizden 
formaları Konya Okul Forma İmalat 

ve Satıcıları Derneği üyelerinden 
almalarını tavsiye ediyoruz.  Bizler 
sorumluluklarımızı bilerek  hijyen 
spor, kaliteli ve penye ürünler yapı-

yoruz. Velilerimiz OFİD üyesi işyer-
lerinden alışveriş yaparlarsa hem ço-
cukların sağlıklarını korumuş olurlar 
hem de garantili ürün almış olurlar.  

Konya’da Konya Okul Forma İma-
lat ve Satıcıları Derneğine üye 16 
tane işyerimiz var. Veliler genellikle 
şu anda lazım olan yazlık kıyafetleri 
alıyorlar bazıları hepsini aynı anda 
almayı tercih ediyor. Velilere uyarı-
mız okul forması satan yerlerden bu 
kıyafetleri temin etmeleridir Kanse-
rojen madde içeren formalar tenle 
direkt olarak temas ettiği için terle-
me halinde sağlık sorunu oluştura-
biliyor. Bütünlük açısından okullarda 
formaların kullanılması veliler tara-
fından da olumlu karşılanıyor” dedi.

OKUL ALIŞVERİŞİ SON GÜNE 
BIRAKILMASIN

Çocuklarına okul kıyafeti ala-
cak anne ve babalara okul alışve-
rişlerinin son güne bırakılmaması 
konusunda uyarıda bulunan Serin, 
“İşlerimizde yoğunluklar başladı.  
Şuanda mağazalarımızda tüm okul 
kıyafetlerin tüm bendeleri mevcut. 
Fakat buradan velilerimizi uyarmak 
istiyorum. Okul alışverişlerini son 
günlere bırakmasınlar. Aksı takdirde 
bazı okulların formaları tükenebili-
yor. Tükenmeyenler de de aranan 
her beden bulunamıyor” dedi. Se-
rin son olarak 2019-2020 eğitim 
öğretim yılının eğitim camiasına ve 
öğretmenlere, öğrencilere hayırlı ol-
masını diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Okul Forma İmalat ve Satıcıları Derneği Başkanı Mehmet Serin, okul kıyafeti alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Hasan Avcıoğlu
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Konya, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile buluşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan, 1 Eylül Pazar günü 
saat 14.30’da Mevlana Meyda-
nı’nda Konyalılarla buluşacak. 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ı büyük bir 
coşkuyla karşılamaya hazırlan-
dıklarını belirterek, büyük bu-
luşmaya bütün Konyalıları davet 
etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, 31 Mart seçimle-
rinde Büyükşehirler arasında 

en yüksek oyu alan Konya’da 
vatandaşlarla buluşuyor. Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konyalıların 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her 
zaman en yüksek desteği ver-
diğini, bundan sonra da verme-
ye devam edeceğini belirterek, 
“Konyamızın gönlünde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ayrı bir 
yeri vardır. 

Cumhurbaşkanımız da Kon-
ya’ya her zaman ayrı bir önem 
vermiştir. Konyamız, Cumhur-

başkanımızın desteği ile çok sa-
yıda önemli yatırıma kavuşmuş-
tur. İnşallah bu ziyaretlerinde de 
Konyalılara güzel müjdeler vere-
cektir” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ı büyük bir coşkuy-
la karşılamaya hazırlandıklarını 
dile getiren Başkan Altay, 1 Eylül 
Pazar günü saat 14.30’da Mev-
lana Meydanı’nda gerçekleştiri-
lecek büyük buluşmaya bütün 
Konyalıları davet etti.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimler Derneği 
tarafından hazırlanan Ay Yıldız 
projesi kapsamında KKTC Lefko-
şa Şehit Aileleri ve Malul Gaziler 
Derneği üyeleri Konya Valiliği ve 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde Konya’yı gezdi.

İlk ziyareti Türkiye Harp Ma-
lulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği Konya Şubesi’ne yapan 
heyet daha sonra Muharip Gaziler 
Derneği Konya Şubesi’nde Başkan 
Mustafa Buğur tarafından ağırlan-

dı. İstiklal Abidesi Şehitliği, Mevla-
na Müzesi, Kelebekler Vadisi, Sille 
ve Konya’daki diğer tarihi mekan-
ları gezen heyete üç gün boyunca 
Konyalı gaziler ve şehit yakınları 
da eşlik etti.

Proje kapsamında bir değer-
lendirme yapan Türkiye Harp Ma-
lulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği Konya Şube Başkanı Gazi 
Süleyman Ege, “Dünya egemen 
güçlerinin Doğu Akdeniz’de güç 
gösterisi yaptığı bu günlerde Kıb-
rıs Türkleri’nin yanında olduğu-

muzu vurgulamak adına bayrak-
larımızın ortak sembolü olan ay ve 
yıldızı projemize ad seçtik. Ay Tür-
kiye’yi Yıldız ise KKTC’yi temsil 
ediyor ki bizlerde bağımsızlığımı-
zın ve özgürlüğümüzün sembolü 
olan ay ve yıldız gibi ayrılamayız. 
Dünya bir tarafa, Kıbrıs bir tarafa, 
her daim Kıbrıs Türk’ünün yanın-
dayız” dedi.

Proje kapsamında KKTC Baş-
bakanı Ersin Tatar’ında Konya’ya 
gelerek bir konferans vermesi 
bizler içinde ayrıca bir onurdur 

diyen Başkan Ege, projenin ger-
çekleşmesinde ev sahipliği yapan 
Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Konya Valiliği’ne sonsuz şükranla-
rını sunduklarını belirterek  bu ve-
sile ile tüm şehitlerimizi rahmetle 
anarken kahraman gazilerimize 
bir kez daha sağlık temennisin-
de bulunuyorum diyerek bundan 
sonraki süreçte de iki devlet ara-
sında ilişkileri geliştirecek özellikle 
gençleri ön plana çıkaracak proje-
ler geliştirmeye devam edecekleri-
ni ifade etti. n HABER MERKEZİ

Okul yöneticilerine 
eğitim seminer verildi

Çumra Belediyesi asfalt
sezonunu iyi değerlendiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNI-
CEF işbirliği içerisinde yürütülen 
Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul 
Yöneticilerinin Mesleki Gelişim 
Programı kapsamında Konya’daki 
okul müdürü ve müdür yardımcı-
larına yönelik eğitim semineri dü-
zenlendi.

Meram Halk Eğitim Merkezi 
Konferans Salonunda gerçekleşen 
seminerde, Gazi Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Necati Cemaloğlu “Öğretimsel 
Liderlik/ İnsan Kıymetleri Yöneti-
mi” başlıklı bir konuşma gerçek-
leştirdi. Cemaloğlu konuşmasında 
“bilginin yönetilmesi” ve “lider 

özellikli okul müdürünün nasıl olu-
nacağı” konularına dikkat çekti.

Eğitim semineri öncesinde se-
lamlama konuşması yapan İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul 
Yöneticilerinin Mesleki Becerile-
rinin Geliştirilmesi programı kap-
samında çok önemli çalışmaların 
yürütüldüğünü ifade etti. 

Büyük, Prof. Dr. Necati Cema-
loğlu tarafından verilecek bu semi-
nerin de verimli geçmesi temen-
nisinde bulunarak teşekkürlerini 
iletti.
n HABER MERKEZİ

Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz, ilçede devam eden yol asfalt-
lama çalışmalarını yerinde incele-
di. İlçe Belediye Başkanı Halit Oflaz 
konuya ilişkin gazetecilere yaptığı 
açıklamada şunları kaydetti: “İlçe-
mizin bir çok noktasında kapsamlı 
olarak gerçekleştirdiğimiz yol ve 
asfaltlama çalışmalarımız, asfalt 
sezonun başladığı zamandan bu 
yana ekiplerimizin gayretleri ile 
devam ediyor. Çalışmalarımız da-
hilinde bozulan ve ulaşımı zorlaş-
tıran bölgelerde hemşehrilerimize 

güvenli bir ulaşım sağlaması için 
gayret ediyoruz. Mahallelerimiz-
den gelen talepler doğrultusunda 
bozulan, deforme olan cadde ve 
sokaklarda çalışmalarını sürdüren 
ekiplerimiz tarafından asfaltlanan 
yollar daha güzel ve kullanışlı ola-
cak. Bu faaliyetleri sürdürürken de 
tabi ki tüm ekiplerimizle gayretli 
bir çalışma içerisindeyiz. Sezon 
bitmeden daha fazla alanı asfalt 
yapabilmek için tüm ekiplerimizle 
koordineli bir şekilde çalışacağız.”
n HABER MERKEZİ

Konya Sanayi Odası Ağustos ayı meclis toplantısını SOBE’de yaptı. SOBE’yi gezen KSO Başkanı Memiş 
Kütükcü ve sanayiciler, SOBE’nin son derece nitelikli bir eğitim kurumu olduğunun altını çizdi

Konyalı sanayiciler 
SOBE’ye konuk oldu

Konya Sanayi Odası Ağustos Ayı 
meclis toplantısını, Selçuklu Otizm-
li Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE)’nda 
gerçekleştirdi. KSO meclis üyeleri 
tesisi gezerek SOBE hakkında bilgi 
alırken, Konya Sanayi Odası Baş-
kanı Memiş Kütükcü de, SOBE’nin 
son derece nitelikli bir eğitim kuru-
mu olduğunun altını çizdi.

Meclis Başkanı Tahir Büyükhel-
vacıgil’in başkanlığında gerçekleşti-
rilen toplantıda konuşan Konya Sa-
nayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
hem KSO yönetim kurulunun hem 
de meclis üyelerinin SOBE’yi ya-
kından tanımaları ve hizmetleri 
hakkında daha fazla bilgi almaları 
için meclis toplantısını burada ger-
çekleştirdiklerini söyledi. SOBE’nin 
dünyada birçok benzer tesisin ince-
lenmesinin ardından hayata geçiril-
diğine vurgu yapan Kütükcü, “KSO 
meclisi olarak, SOBE’yi yerinde in-
celemek ve tanımak adına meclis 
toplantımızı burada yapma kararı 
aldık. Bu konuda hakikaten çok ince 
ve çok sorumlu davranışla bu ku-
rumu hayata geçiren dönemin Sel-
çuklu Belediye Başkanı, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay başkanımıza ve SOBE Vakfı 

Başkanı Mustafa Ak beye, emeği 
geçen herkese şükranlarımı sunu-
yorum. Çok güzel hizmet veriliyor 
bu tesislerde. Buranın, dünyada 
birçok incelemesi ve araştırması 
yapılarak, nitelikli bir şekilde hayata 
geçirilmiş, başarılı bir tesis olduğu-
nu gördük” dedi.

Otizmli çocukların çok özel ço-
cuklar olduğuna işaret eden Kütük-
cü, “Bu çocuklarımızın her biri için 
burada ayrı bir eğitim müfredatı 
düzenleniyor. Bir insanı bile hayata 
bağlamak çok değerli. Çünkü insan 

çok değerli. Dolayısıyla bu konuda 
çok kutsal bir görevi icra eden ar-
kadaşlarımıza cenabı hak kolaylıklar 
ihsan etsin diye dua ediyoruz. Bizim 
de görevimiz, iş insanları olarak bu 
tür tesisleri ve kurumları yaşatma-
ya destek olmak. Bu özel çocuklar 
bizim onları önce anlamamızı, daha 
sonra da onlara yardımcı olarak te-
davi etmemizi bekleyen melekler 
adeta” ifadelerini kullandı. 
SANAYİ ÜRETİMİNİN SON ÇEYREKTE 

POZİTİF OLMASINI BEKLİYORUZ
Meclis üyelerine ekonomi ile 

ilgili de değerlendirmelerde bulu-
nan Başkan Memiş Kütükcü, sanayi 
üretim endeksinin Haziran ayında 
da bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 3,9 düştüğünü, yılın son çey-
reğinde bunun pozitife dönmesini 
beklediklerini ifade etti. Kütükcü, 
“Sanayi üretim endeksi 10 aydır 
negatif seyrediyor. Sanayi üretimi-
nin pozitife geçmesi, üretimin ye-
niden güçlenmesi anlamına geliyor. 
Önümüzdeki dönem, yani yılın son 
çeyreğinde sanayi üretiminin pozi-
tife dönmesi en büyük dileğimiz” 
dedi. Kapasite kullanım oranlarını 
da değerlendiren Kütükcü, Ağus-
tos ayında kapasite kullanımının 
0,3 puan artarak 76,2 seviyesine 
yükseldiğini belirterek, bu rakamın 
daha yukarılara çıkmasını ve tüm 
firmaların tam kapasitesini kullanır 
hale gelmesini beklediklerini söz-
lerine ekledi. Kütükcü, daha sonra 
Konya Sanayi Odası ve Konya Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan 
gelişmeler hakkında da bilgiler ver-
di. Meclis toplantısının ardından 
meclis üyeleri SOBE Vakfı Başkanı 
Mustafa Ak’ın başkanlığında tesiste 
inceleme gezisinde bulundu.
n HABER MERKEZİ

Kıbrıslı gaziler ve şehit aileleri Konya’yı gezdi
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Çocukistan
Yenigün Ga-

zetesi Çocukistan’ı 
Sunar

“Çaycı, bir dala 
tutundum telsize ba-
sabiliyorum. Yılanlar 
ağaca tırmanabilir 
mi?” “Herhalde 
tırmanır.” “Gerek 
kalmadı zaten. Bu 
ağaca tırmanırken 
bir kartal kaptı götür-
dü.” “İndin mi ağaç-
tan?” O sırada, tam Osman’ı hapşırık 
tutmuşken, sanki Ramazan ayında 
top patlatmışlar gibi bir ses gelir. 
“Umarım bu ses senden çıkmamış-
tır.” “Benden çıktı.” “Sen indiysen 
gel artık.” Serhat, Osman’ın yanına 
gider. “Hayret mağara benim taraf-
taydı.” “Sonra anlatırım.” Osman, o 
sırada Serhat’ın elinde bir şey görür. 
“O ne?” “Yeni icadım. Dürbünlü 
yüz tanıma.” “Hadi artık. Gidelim.” 
Mağaraya girerler. Biraz ilerledikten 
sonra Serhat: “Işıkları söndür” der. 
Orayı geçerler. Ve ışıkları yeniden ya-
karlar. O sırada Serhat, Osman’ı bir 
kayanın arkasına iteler ve oraya ge-
çerler. “Neler oluyor?” “Burada biri 
var ışığı görmüyor musun?” Işığı 

görebilmek için sıray-
la ışığı söndürürler. 
“Evet! Buraya doğru 
geliyor.” Fenerli kişi 
yaklaşır. O sırada bu-
nun çocuk olduğunu 
fark ederler. “Hemen 
cihazını çıkart.” Ser-
hat cihazını çıkartır. 
“Yeni Tarama. Yüz 
Tanıma…” Bu sıra-
da Serhat makina-
nın sesini kısar. “…
Kullanılıyor. Haluk 

Sancı.” “Haluk mu?” “Evet o. Şimdi 
sen şu kayaların arkasından girişe 
git sonra da…” “Ha bu arada bende 
bir icat yaptım. Küçülüp büyüyebilen 
hapishane. İçindekini de küçültü-
yor.” “Tamam. Hemen yerine git.” 
Serhat, Haluk’un karşısına çıkar. “Ne 
o. Yoksa sen bu mağaradan geçip 
bizim hocamızı bir şey söyleyemez 
hale getirmeyi mi düşünüyorsun?” 
Haluk hemen çıkışa doğru kaçar. O 
sırada Osman küçük hapishanesini 
büyütüp Haluk’un içeri girmesini 
sağlar. Sonra da hapishaneyi küçül-
türler. Serhat ve Osman ‘çak’ yapar-
lar. Yarın devam edeceğiz. 

Yenigün Gazetesi Çocukistan’ı 
Sundu

ÇOCUKLARA ÖYKÜLER

haber@konyayenigun.com
M. FAHRİ ALTINOK

ASKON Konya’dan fidan 
dikimine tam destek

ASKON Konya Şube yönetimi 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 11 
milyon fidanın toprakla buluşma-
sını kapsayan “rekor fidan dikimi” 
etkinliğine tam kadro destek ola-
caklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ta-
rafından 1 Kasım saat 11.11’de 
planlanan “rekor fidan dikimi” et-
kinliğinde 1 milyon kişinin 2023 
farklı lokasyonda 11 milyon fidanı 
toprakla buluşturulması hedefle-
niyor. Bu kapsamda ASKON Kon-
ya Şubesi de, fidan dikiminde tam 
kadro yer alıp, projeye destek ve-
recek.

Tanım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli tarafından ‘Daha 
Yeşil Bir Türkiye İçin’ sloganı ile 
başlatılan kampanya, 11 Kasım’da 

gerçekleştirilecek. Projeyle son dö-
nemlerde artan orman yangınları 
nedeniyle hasar gören ormanlarda-
ki ağaçların telafisi de amaçlanıyor.

Bu kapsamda ASKON Konya 
Şubesi de ASKON Genel Merkezi 
ile birlikte çalışmada yerini alacak. 
ASKON geçmişte de Gezi Olayları 
akabinde 400 bin fidanı toprakla 
buluşturarak önemli bir çalışmaya 
imza atmıştı.

GEZİ OLAYLARI SONRASI 400 BİN 
FİDAN ÇALIŞMASI OLMUŞTU
Konuyla alakalı açıklamalarda 

bulunan ASKON Konya Şube Baş-
kanı Yakup Yıldırım, “Tarım ve Or-
man Bakanlığı güzel bir kampanya 
başlattı. 11 milyon ağaç bu kam-
panya kapsamında toprakla buluş-
turulacak. Biz de ASKON Konya 

Şubesi olarak her türlü desteği 
vereceğiz. Peygamber Efendimiz, 
‘Kıyametin koptuğunu görseniz 
elinizdeki fidanı dikiniz’ buyuruyor. 
Biz de hem dini hassasiyetlerimiz 
hem de doğaya olan sevgimiz ne-
ticesinde böyle bir kampanyadan 
uzak kalmamalıyız. Böylesine güzel 
bir projeye Genel Merkezimiz ve 
ASKON Konya Şubesi olarak tam 
kadro destek vereceğiz. Gezi olay-
ları akabinde de ASKON olarak 400 
bin fidan projesinde elimizi taşın 
altına koymuş, ‘daha yeşil bir Tür-
kiye’nin oluşmasına katkı sunmuş-
tuk. Cennet vatanımızı yem yeşil 
bir hale getirmek geleceğe bıraka-
cağımız en büyük miras olacaktır” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

44 yağlı ayçiçeğine 2 bin 665 TL veren Konya Şeker şartları zorlayarak, üretici ezilmesin diye devletin 
açıkladığı taban fiyatın da üzerine çıktı. Başkan Konuk, “Üreticimiz için Konya Şeker ilavesi yaptık” dedi

Ayçiçeği taban fiyatına
Konya Şeker farkı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli’nin Bayram öncesi 40 
yağ oranlı ayçiçeği fiyatını 2 bin 
500 TL/Ton olarak açıklamasının 
ardından üretici birlikleri ve büyük 
alıcılar ayçiçeği alım fiyatlarını ardı 
ardına açıklamaya başladı. Yaptığı 
Hamyağ Fabrikası yatırımı ile Kon-
ya’daki ayçiçeği üretiminin 7 kat 
artırmasını sağlayan ve Konya’nın 
Türkiye’de en çok ayçiçeği üreti-
len illerden birisi haline gelmesine 
öncülük ederek Konya’da ayçiçeği 
piyasasının oluşmasına vesile olan 
Konya Şeker’de ayçiçeği alım fi-
yatlarını açıkladı. 44 yağ ve 8 nem 
oranlı ayçiçeği için 2 bin 665 TL/Ton 
fiyat belirleyen Konya Şeker, ayçiçe-
ği üretiminin yaygınlaşma ve kök-
leşme aşamasında olduğu Konya’da 
üretimi teşvik etmek, ayçiçeği tarı-
mında üretim alışkanlığını yerleştir-
mek için diğer büyük alıcıların ilan 
ettiği fiyatların üzerinde bir fiyat 
açıklayarak ülkemizde ayçiçeğine 
yine en iyi fiyatı veren kurum oldu. 

Konya Şeker, 9 alım noktasın-
da ayçiçeği alımı yapacak ve taban 
fiyatı açıklaması ile birlikte ürün 
bedellerini de alımdan sonra her yıl 
olduğu gibi peşin ve 30-60-90 gün 
vadeli 4 seçenek şeklinde üreticiye 
ödeyecek. Konya Şeker, ürün bede-
linin dörtte birini 3 gün, bakiyesinin 
ödemesini 15 gün içinde gerçek-
leştireceği peşin ödemelerde ilan 
edilen fiyattan ödeme yaparken, 
30, 60 ve 90 gün arasındaki vade-
lerde yapacağı ürün bedeli ödeme-
lerinde çiftçinin mağdur olmaması 
için ürün bedeline vade farkı ilave 
edecek. Yüzde 44 yağ oranlı ayçiçe-
ği baz alındığında ton başına peşin 
ödeme 2 bin 665 TL olurken, 30 
gün vade de ayçiçeği fiyatı 2 bin 
703 TL’den, 60 gün vade 2.740 
TL’den, 90 gün vade için ise 2 bin 
778 TL’den hesaplanacak.

KONYA AYÇİÇEĞİNDE TRAKYA VE 
ÇUKUROVA İLE YARIŞIYOR

Yağ ve yağlı tohumda ithalatçı 
konumda olan ülkemizin ithala-
ta bağımlılığını azaltabilmesi için 
daha çok ayçiçeği ve yağlı tohum 
üretmesi gerektiğini bu açıdan da 
Konya Ovasında daha çok ayçiçe-
ği üretilebilmesi için 2011 yılında 
harekete geçtiklerini ve kurdukları 
Hamyağ Fabrikasının tetiklediği 
üretim artışı ile Konya’nın en çok 
ayçiçeği üretilen ikinci il konumu-

na geldiğini hatırlatan Pankobirlik 
Genel Başkanı Recep Konuk, “Biz 
alım yapmaya başladığımız ilk yıl-
dan itibaren ayçiçeğinde üretici-
mizin üretim alışkanlığı kazanması 
ve bunun pekişmesini sağlayacak 
şekilde bir fiyat politikası izledik. 
Bizim en az fabrikamızın işletme-
cilik başarısı kadar önemsediğimiz 
bir diğer husus da ülkemizin daha 
az ayçiçeği ithal etmesi ve ithalata 
gidecek paranın Konya çiftçisinin 
cebine girmesi oldu. Bu çabamız-
da da önemli ölçüde mesafe aldık. 
Ancak şuna halen dikkat ediyoruz, 
etmemiz de gerekiyor. Konya ayçi-
çeğini sevdi, bu sevginin pekişmesi 
ve Konya’nın ayçiçeğini geleneksel 
ürün kalemleri arasına dâhil etmesi, 
ayçiçeği üretimini alışkanlık haline 
getirmesi için biraz daha zamana 
ihtiyaç var. Bu sene ayçiçeğinde 
Bakanlık bir fiyat açıkladı. Erkenci 
bölgelerde piyasanın oluşmaya baş-
ladığı bir dönemde yapılan açıklama 
fiyatları üretici lehine yukarı çekti. 
Bu kararı alkışladık ve ülkemiz ge-
nelinde de büyük alıcılar açıklanan 
bu fiyattan alım yapacaklarını du-
yurdular. Yani piyasa da bir ritim 
oluştu. Biz de bu ritmi bozmayacak 
ancak bölgemizde ayçiçeği üretimi-
ni de pekiştirmeye devam edecek 
şekilde oluşan fiyatın üzerine Konya 
Şeker farkı ilavesini yaptık, üretime 
destek ilavesini koyduk, fiyatımızı 
oluşturduk. Piyasada oluşan fiya-

tın üzerine eklediğimiz ilave fiyat 
Konya Ovasında ayçiçeği üretimini 
teşvik etmek, üretimin sürdürülme-
sini sağlamak ve Konya Ovasının 
ülkemizin önemli bir döviz sarfiyatı 
kalemi olan yağlı tohum ithalatının 
azaltılmasına vesile olarak, bölge-
mizin ülke ekonomisine katkı yap-
maya devam etmesi, daha çok üre-
ten daha az ithal ikamesine ihtiyaç 
duyan Türkiye içindir” dedi. 

AYÇİÇEĞİNDE TÜRKİYE İTHALATÇI 
BİR ÜLKE KONUMUNDA

Türkiye’nin üretmekten baş-
ka seçeneğinin olmadığını belirten 
Başkan Recep Konuk, açıklamasın-
da şunları söyledi: “İçim sızlayarak 
söylüyorum, maalesef ayçiçeğinde 
Türkiye ithalatçı bir ülke konumun-
dadır. Dolayısıyla iç fiyatlar yani 
hem ayçiçeği hem de ayçiçeği yağı-
nın raf fiyatı dış piyasadaki gelişme-
lere bağlıdır. Türkiye’de üreticinin 
ürünü ucuz da olsa bu durum ge-
çici olarak tüketici fiyatlarını etkiler. 
Sonuçta ağırlık ithal üründe olduğu 
için tüketici fiyatlarında belirleyici 
olan ithal üründeki fiyat değişimleri 
veya döviz kurundaki hareketlerdir. 
O nedenle ülkemizde kimse raflarda 
yağ fiyatları artınca dönüp ayçiçeği 
üreticisini pahalı üretiyor diye işaret 
etmesin. Özelde yağ fiyatlarında ge-
nelde gıda fiyatlarında istikrarı sağ-
lamanın, sürprizlerle karşılaşma-
manın yegâne yolu iç tüketimin iç 
üretimle karşılanmasını sağlayacak 

kadar üretebilmektir. Bu toprakların 
bu potansiyeli var. Ülkemiz çiftçisi 
hem bunun için istekli hem de ülke-
mize yetecek hatta yetip de artacak 
kadar üretecek kabiliyet ve beceri-
dedir. Üretici daha çok üretme ko-
nusunda istekli ve hazır, yapmamız 
gereken ürüne sahip çıkmak, üreti-
cinin işini kolaylaştırmaktır. Bizim 
Konya Şeker’de yaptığımız budur. 
Konya Şeker, her ürün ve her üre-
ticiye sahip çıkmayı birinci görev 
olarak kabul etmektedir ve ayçiçeği 
ile ayçiçeği üreticisi için de güvence 
merkezi haline gelmiştir. Bizim tav-
rımız her hal ve şartta aynıdır, biz 
çiftçimizin yanındayız, milli üretim-
den yanayız ve yine çiftçimizi piyasa 
koşullarına ezdirmiyoruz. Bu önem-
li bir yaklaşım farkıdır, Konya Şeker 
farkıdır. Türkiye 2018 yılında Yağlı 
Tohumlar ve Türevlerinin (Yağlar 
ve Küspeler olmak üzere) ithalatına 
2,89 Milyar Dolar bedel ödemiş-
tir. Oysa bizim görüşümüz nettir, 
bu rakamlar ülkemizde kalsın, aziz 
milletimiz kazansın, mücadelemiz 
bunun içindir.”

Konya Şeker’in Altınekin’deki 
Yağ Fabrikası yokken, en fazla 50 
bin ton üretim yapılan Konya’da, 
2018 yılında, 296 bin 591 ton ay-
çiçeği üretimi yapıldı. Bu verilere 
göre Konya, ayçiçeği üretiminde 
Tekirdağ’ın ardından ikinci sırada 
yer aldı.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği (TÜR-
MOB) Genel Sekreteri Yahya 
Arıkan ve TÜRMOB Genel Say-
manı ve yeni dönem TÜRMOB 
Başkan Adayı Emre Kartaloğlu, 
Konya Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odasını (SMMMO) 
ziyaret etti. 

Oda kurulları ve TÜRMOB 
delegelerinin katıldığı ziyaret-
te, ekim ayında yapılacak olan 
TÜRMOB Olağan Genel Kurul 
Seçimleri, mesleki sorunlar ve 

beklentiler konuşuldu. 
TÜRMOB Başkan Adayı 

Emre Kartaloğlu, görevde ol-
dukları süre içerisinde gerçek-
leştirilen projeleri ve yeni dö-
nem hedeflerini anlattı. 

Konya SMMMO Başkanı 
Abdil Erdal ise Genel Sekreter 
Yahya Arıkan ve Genel Say-
man, yeni dönem başkan ada-
yı Emre Kartaloğlu’nun Konya 
SMMMO’yu ziyaretinden duy-
dukları memnuniyeti belirterek 
kendilerine teşekkür etti.
n İHA

TÜRMOB’dan Konya 
SMMMO’ya ziyaret 
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Ereğli’de alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve 4 kişinin silahlı saldırıda bulunduğu olayda 
Uzman Onbaşı Erhan Yücael ve akrabası Yusuf Işıkla hayatını kaybetti, yoldan geçen bir vatandaş yaralandı

Ereğli’de silahlı kavga: 
2 ölü, 1 yaralı 

Ereğli ilçesinde kimliği belirle-
nemeyen  4 kişinin silahlı saldırısın-
da Uzman Onbaşı Erhan Yücael (25) 
ve akrabası Yusuf Işıklı (23) hayatını 
kaybetti, yoldan geçen Fatih Öksüz 
(39) bacağından yaralandı. Kaçan 
4 saldırgan Karaman’da yakala-
nırken, olayın alacak meselisinden 
kaynaklandığı üzerinde duruluyor. 

Olay, saat 16.00  sıralarında 
Selçuklu Mahallesi’nde Öğretmen 
Addurrahim Sokak’ta meydana 
geldi. Kimliği belirlenemeyen 4 kişi,  
Uzman Onbaşı Erhan Yücael ile 
yanındaki akrabası Yusuf Işıklı’nın 
üzerine tabancayla ateş açtı. Saldırı-
da Yücael göğsünden, Işıklı, sol kolu 
ve koltuk altından yaralandı. Bu sı-
rada arkadaşlarıyla birlikte yoldan 
geçen Fatih Öksüz de, bacağından 
vuruldu. Yaralılar, ambulanslarla 
Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıl-

dı. Göğsüne 3 mermi isabet eden 
Yücael ile Işıklı, doktorların tüm 
müdahalesine rağmen yaşamını 
yitirdi. Öksüz’ün sağlık durumu-
nun iyi olduğu belirtildi. Yaklaşık 

3 ay önce düğün yapan Erhan Yü-
cael’in Ankara’da görevli olduğu, 
nikah işlemleri için Ereğli’ye geldiği 
öğrenildi. Saldırının ardından arka 
plakası sökülmüş bir otomobille ka-

çan 4 şüpheli, Karaman’da polis ta-
rafından gözaltına alındı. Saldırının 
alacak meselesinden kaynaklandığı 
öne sürüldü. 

1’İ KADIN 4 ŞÜPHELİ
 GÖZALTINA ALINDI 

Konya’nın Ereğli ilçesinde 2 ki-
şinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı 
silahlı saldırının ardından 70 AAH 
168 plakalı otomobille Karaman’da-
ki evlerine kaçan Devren N., Kerem 
N., Gamze N. ve Mustafa A., polisin 
düzenlediği operasyonla yakalandı. 
Gözaltına alınan şüphelilerin evleri-
ne polisin geldiğini görünce kaçma-
ya çalıştığı, birinin saklandığı çatıda 
yakalandığı belirtildi. Polis çatıda 
yaptığı aramada ise bir adet taban-
ca ele geçirdi. Şüphelilerin sorgu-
lanmak üzere Ereğli İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürülecek. 
n DHA

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
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Kontrolden çıkan otomobil 
refüjde asılı kaldı: 2 yaralı 

Isparta-Konya karayolunda 
kontrolden çıkan otomobilin re-
füjde girerek banket üzerinde 
askıda kaldığı kazada 2 kişi yara-
landı. Kaza, saat 18.45 sıralarında 
Isparta-Konya Karayolu üzerin-
deki Kuleönü Kasabası mevkiin-
de meydana geldi. İddiaya göre, 
Amine Şeyma I. (32) yönetimin-
deki 32 HB 979 plakalı otomobil, 
Eğirdir istikametinden Isparta 
yönüne seyrettiği esnada yol ay-
rımından dönüş yaptığı sırada 
sürücünün kontrolünden çıkarak 
refüje daldı. Kaza yapan otomo-

bil, refüjdeki çukurluk nedeniyle 
banket üzerinde askıda kaldı. Ka-
zada, refüjde asılı kalan otomobil-
de yolcu olarak bulunan Ahmet 
M. (71) ve eşi Mukadder M. (69) 
yaralandı. Durumun haber veril-
mesiyle birlikte kaza yerine 112 
Acil Servis, itfaiye ve polis ekiple-
ri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 
ekipler, yaralıları ilk müdahalenin 
ardından ambulansla Isparta Şe-
hir Hastanesi’ne sevk etti. Yaralı-
ların sağlık durumlarının iyi oldu-
ğu öğrenildi.
n İHA

Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı 

Ereğli ilçesinde dere yatağın-
dan oynarken  kayan toprağın 
altında kalan Suriye uyruklu Ab-
durrahman Abdi (7) ile Ali Ber-
kel (8) hayatını kaybederken, 2 
çocukta yaralandı. Olay, bugün 
saat 18.15 sıralarında Aziziye 
Mahallesi Çayağzı mevkiindeki 
dere yatağında meydana geldi. 
Aynı mevkiinde tarım işçisi ola-

rak çalışan ve çadırlarda barınan 
Suriye uyruklu ailelerin çocukları 
Abdurrahman Abdi, kardeşi Ri-
yat Abdi (2), Ali Berkel ve  kar-
deşi Muhammet Berkel (3) dere 
yatağında oynamaya başladı. 4 
çocuk oynadığı sırada dere ya-
tağına akan suyun aşındırması 
sonucu kayan toprağın altında 
kaldı.

ÇOCUKLARINI TOPRAK
ALTINDA ÇIKARDILAR

Durumu fark eden aileler 
toprak altında kalan çocukları, 
müdahale ederek kurtardı. İh-
bar üzerine jandarma ve sağlık 
görevlisi olay yerine sevk edildi. 
Çocuklardan Abdurrahman Abdi 
ve Ali Berkel sağlık görevlileri-
nin tüm müdahalesine rağmen 

boğulma sonucu yaşa-
mını yitirdi. Riyad Abdi 
ve Muhammet Berkel da 
ambulanslarla Ereğli Dev-
let Hastanesi/ne kaldırıldı. 
Tedavi altına alınan 2 ço-
cuğun sağlık durumunun 
iyi olduğu belirtildi. Olayla 
ilgili soruşturma sürüyor.
n DHA

Öldürülen uzman onbaşı toprağa verildi

Ereğli ilçesinde çıkan silahlı 
kavgada hayatını kaybeden uz-
man onbaşı ve kuzeninin cena-
zesi defnedildi. Ulu Camisi’nde 
öğleyin kılınan cenaze namazının 
ardından Uzman Onbaşı Erhan 
Yucael (24) ve kuzeni Yusuf İsik-
li’nin (23) cenazeleri Abitter Me-
zarlığı’nda toprağa verildi. Töre-

ne Ereğli Kaymakamı Hayrettin 
Çiftçi, Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu, İlçe Jandarma 
Komutanı Binbaşı Osman Koşar, 
İlçe Emniyet Müdürü Necdet 
Ercan, siyasi parti ve sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileri 
ile ölenlerin yakınları katıldı. Öte 
yandan, Ankara’da görev yapan 

Yucael’in bir ay önce nişanladı-
ğı ve resmi nikah işlemlerinin 
tamamlamak üzere izin alarak 
memleketi Ereğli’ye geldiği öğre-
nildi. Konya’nın Ereğli ilçesinde, 
aralarında husumet bulunduğu 
belirtilen iki grup arasında çıkan 
silahlı kavgada, Uzman Onbaşı 
Erhan Yucael (24) ve Yusuf İsikli 

(23) hayatını kaybetmiş, olay yeri 
yakınındaki bir iş yerinin güven-
lik kamerasını tamir eden Fatih 
Öksüz (39) ise yaralanmıştı.  Gü-
venlik güçleri, olay yerinden ka-
çan 4 şüpheliyi Karaman’da Fatih 
Mahallesi’nde yakalayarak gözal-
tına almıştı.
n AA
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‘İlçemizdeki uyum güzel hizmetlere vesile oluyor’
Karatay İlçe Kaymakamlığı ta-

rafından her ay düzenlenen Muh-
tarlar Toplantısı Karatay Beledi-
yesi Sedirler Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. Toplantıya Karatay 
Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Karatay’daki mülki erkan, 
Karatay Belediye Başkan Yardımcı-
ları, birim müdürleri ile Karatay’da 
görev yapan muhtarlar katıldı.

Başkan Hasan Kılca, her fırsat-
ta muhtarlar ve vatandaşlarla bir 
araya geldiklerini belirterek ilçenin 
daha iyi hizmet alabilmesi, geliş-
mesi adına çalıştıklarını söyledi. 
Kılca, Karatay’da vatandaşından 
yöneticisine kadar çok güzel bir 
uyumun olduğunun altını çizdi-
ği konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Kaymakamımızla, tüm daire mü-
dürlerimizle ve muhtarlarımızla 
uyum içerisinde ilçemize hizmet 

etmeye gayret ediyoruz. Buradaki 
herkes, iyi niyetle ve samimi bir 
gayretle memleketine insanına bir 
fayda daha getirmek adına tüm 

enerjisini harcıyor. Bizler de seçim-
lerden önce mahallelerimizi ziyaret 
ederek hem muhtarlarımızla hem 
de hemşehrilerimizle bir araya 

gelmiştik. Amacımız vatandaşları-
mızın ihtiyaç ve taleplerini yerin-
de tespit ederek çözüm üretmekti. 
Bu konuda da önemli mesafeler 
aldık ve birçok talebi yerine getir-
me fırsatımız oldu. Bundan sonra 
da hemşehrilerimizi mutlu etmek 
ve onların yaşam kalitesine katkı 
sunmaya devam edeceğiz. Bu bağ-
lamda da bizlere katkı sunan Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanımıza, 
Karatay Kaymakamımıza, tüm da-
ire müdürlerine ve ekibime teşek-
kür ediyorum.”

Karatay Kaymakamı Abdullah 
Selim Parlar da Karatay’ın bütün 
yönüyle ele alınması bağlamında 
Muhtarlar Toplantısı’nı önemse-
diklerini belirterek ilçenin hizmet 
alması ve vatandaşların memnun 

olması konusunda gayret gösteren 
herkese teşekkür etti.

Öte yandan Karatay Nakipoğlu 
Sağlıklı Hayat Merkezi yöneticileri 
de Karatay Muhtarlar Toplantı-
sı’nda bir sunum gerçekleştirerek 
ilçe genelinde yürüttükleri ücretsiz 
sağlık hizmetleri hakkında muhtar-
ları bilgilendirdiler.
n HABER MERKEZİ

Kızılcalar Mahallesinde Cumar-
tesi  günü kurulan semt pazarının  
Pazar günleri  kurulacağı açıklandı. 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, vatandaşlardan gelen 
talepler ve yapılan anket sonucunda 
Kızılcalar Mahallesine kurulan ikinci 
semt pazarının bir ay gibi bir süre 
zarfında Pazar günleri kurulmasına 
karar verildiğini kaydetti.

Semt pazarının vatandaşlardan 
gelen talep ve yapılan anket so-
nucunda gününün değiştirildiğini 
kaydeden Başkan Tutal; “Her hafta 
Cumartesi günleri kurulan Kızılcalar 
mahallesindeki ikinci semt pazarı-
mız, Perşembe pazarımızı aratmı-
yor” dedi.

Yaklaşık 6 ay önce vatandaşları-
mızın isteği ve talepleri ile Cumarte-
si günleri Canlı Hayvan Pazarımızın 
çevresinde ikinci bir semt pazarı 
kurmuştuk. Pazarımızın kurulum 
günü olan Cumartesi gününü yapı-
lan anket ve gelen talepler doğrultu-
sunda artık Pazar günü olarak değiş-
tiriyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

14 evi soydular, ayak 
izinden yakalandılar

Meyve ağaçlarının bulunduğu
bahçe alevlere teslim oldu

Konya’da, son bir ayda, 14 
evden elektronik eşya ve ziynet 
eşyası çalan 4 kişiyi, evde bırak-
tıkları ayak izlerinden yola çıkarak 
yakaladı. 1’i kadın 4 kişi, emniyet-
teki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi’ne bağlı Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri, merkez 
Selçuklu ilçesinde son bir ayda 
meydana gelen hırsızlık olaylarıy-
la ilgili çalışma başlattı. Polis, bir 
evde şüphelilerden kalan ayak izi 
üzerinden çalışmalarını yürüttü. 
Yapılan çalışma sonucu ayak izi-
nin, poliste daha önce hırsızlıktan 
suç kaydı bulunan Cemil S.’nin 
(22) ayak iziyle örtüştüğü belir-

lendi.  Cemil S.’yi gözaltına alınan 
polis, ayak izi çıkan ayakkabıyı da 
evinde buldu. Araştırmasını derin-
leştiren polis, Cemil S.’nin hırsızlık 
olaylarını Aleyna Ç. (17), Yakup Ö. 
(24) ve Ramazan Ç. (22) ile birlikte 
gerçekleştirdiğini saptadı. Ardın-
dan 3 kişi de dün akşam saatlerin-
de gözaltına alındı. 

Üstlerinden bir miktar uyuştu-
rucu da çıkan 4 kişi; 14 evden tele-
vizyon, tablet ve bilgisayar gibi çe-
şitli elektronik eşya ve ziynet eşyası 
çaldıklarını kabul etti. Aleyna Ç., 
Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim 
edilirken, diğer 3 kişi de emniyet-
teki sorgularının ardından adliyeye 
sevk edildi.
n DHA

Seydişehir ilçesinde, ağaçlık 
alanda meydana gelen yangın itfa-
iye tarafından söndürüldü. Yangın, 
öğle saatlerinde Alaylar 1 Mahal-
lesinde bulunan Ilıca mevkisinde 
çıktı. Edinilen bilgiye göre, meyve 
ağaçlarının yoğunlukta olduğu bir 
bahçede henüz bilinmeyen bir ne-

denle yangın çıktı. Kuru otlar nede-
niyle yangın kısa sürede bahçenin 
tamamını sardı. Alevleri görenlerin 
haber vermesi üzerine yangın ma-
halline itfaiye ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye ekipleri yangına müdahale 
ederek söndürdü. Yangınla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

İhtiyaç sahiplerinin, bugüne kadar Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün marketinden yaptıkları 
alışverişlerin yerini ‘Bizim Meram Kart’ alıyor. Bu kartla, anlaşmalı alışveriş merkezlerinden alışveriş yapılabilecek

Sosyal yardımlarda
kartlı dönem başlıyor

Meram’da, belediyenin ihtiyaç 
sahiplerine yaptığı sosyal yardımlar-
da yeni bir dönem başlıyor. Bugüne 
kadar Meram Belediyesi Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü’nün marke-
tinden alışveriş imkanı sunulan ihti-
yaç sahipleri, Ekim ayından itibaren 
kendilerine verilecek sosyal kartla 
anlaşmalı marketlerden her türlü 
alışverişi dilediği gibi yapılabilecek. 
3, 6, 9 ay ya da tüm yıl boyunca 
verilen yardımların miktarı, aile bi-
reylerinin sayısına göre belirlenecek. 
‘Bizim Meram Kart’ ihtiyaç sahibi 
ailelere birçok yönden avantaj sağ-
layacak.

‘BİZİM MERAM KART, İHTİYAÇ 
SAHİBİ AİLELERE BİRÇOK YÖNDEN 

AVANTAJ SAĞLAYACAK’
Sosyal belediyecilik alanında 

tüm Türkiye’ye örnek olan bu uy-
gulamanın ilk kez Konya’da haya-
ta geçirildiğini hatırlatan Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
uygulamanın ‘Bizim Meram Kart’ 
adı altında Meram’da da hayat bul-
duğunu kaydetti. Meram Belediyesi 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 
marketinden yapılan alışverişin ve 
verilen gıda paketlerinin yerini artık 

para yüklü ‘Bizim Meram Kart’ının 
alacağını söyleyen Başkan Kavuş, 
‘Bizim Meram Kart, ihtiyaç sahip-
lerine birçok avantaj sağlayacak. 
Vatandaşlarımız, Harmancık Mahal-
lemizde bulunan müdürlüğümüzün 
marketine ulaşım derdi yaşama-
yacak mesela. Kendisine en yakın 
marketten gıda, temizlik, kırtasiye 
ve diğer asli ihtiyaçlarını istediği 
şekliyle karşılayabilecek. Marketi-
mize gelmeden alışverişini yapacağı 
için rencide olmalarının da önüne 
geçilecek. Bu, ‘Sağ elin verdiğini sol 

el bilmemeli’ anlayışımızın da bir te-
zahürü. Ekim ayında başlayacağımız 
kart uygulamamızın Meramımıza 
hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; “BELEDİYECİLİK 
BAŞARIMIZIN TEMELİNDE SOSYAL 

BELEDİYECİLİK HİZMETLERİMİZ VAR”
Ak Parti Sosyal Belediyecilik 

anlayışından, tüm mağdur ve maz-
lumlarla birlikte ailelerin, çocukla-
rın, gençlerin, kadınların, yaşlıların, 
engellilerin hatta sokak hayvan-
larından ağaçlara kadar herşeyin 

ve herkesin nasibini aldığını ifade 
eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Bizim bugün yürüttüğü-
müz sosyal belediyecilik anlayışımız 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başlattığı gönül beledi-
yeciliğinin önemli bir parçası. Bu 
anlayış çerçevesinde diğer tüm ke-
simlerin yanında olduğumuz gibi ih-
tiyaç sahibi ailelerimizin her zaman 
yanında olduk ve olmaya devam 
ediyoruz. Onların sıkıntılarını bir 
nebze olsun hafifletmek, bu şehrin 
hadimi olarak bizlerin en önemli gö-
revlerinden biri. Biz, bu millete, bu 
şehre hizmetkar olmak için göreve 
geldik. AK Parti belediyeciliği bu an-
layış sayesinde, Türkiye ve dünyada 
bir yerel yönetimler başarı hikayesi 
yazmıştır. Bu hikaye, sadece yaptı-
ğımız hizmetlerimizle değil sosyal 
belediyecilikte ortaya koyduğumuz 
ufuk ile ve bu hizmetlerimizden ya-
rarlananların dualarıyla yazılmıştır. 
İhtiyaç sahibi insanlarımızın duaları 
kesilmesin, yüzlerindeki tebessüm 
hiç solmasın diye elimizden geleni 
imkanlarımız dahilinde yapmaya 
devam edeceğiz”
n HABER MERKEZİ

Kızılcalar Semt Pazarı’nın günü değişiyor



8 29 AĞUSTOS 2019İLAN

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

EKERLER ALÜMİNYUM 
SANAYİ TİC. A. Ş.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 
• 40 yaşını aşmamış
• En az Lise mezunu ,

• Askerlikle sorunu olmayan , 
• Alüminyum üretim ve döküm 
konusunda tecrübeli el hadde 

operatörü/adayları  
VASIFLI - VASIFSIZ elemanlar

• Çay ve Temizlik işlerine 
bakacak 

• 25-40 yaş arası
BAYAN eleman arıyoruz

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Konya OSB 101. Cd. No: 9/1 
Selçuklu/KONYA

0332 501 12 12

AKKO MAKİNA TAKIM HIRDAVAT SAN. VE TiC. LTD. ŞTİ.
Konya Organize Sanayi Bölgesi Işıktepe Sokak 

No: 6 P.K. 42250 Selçuklu - Konya
Tel: +90 332 239 17 57

TAŞLAMA 
MAKİNESİNDE 

ÇALIŞACAK

TAŞLAMA 
OPERATÖRÜ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
aranıyor.

 CNC 
Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi 
ve CNC Torna 

Tezgah Operatörleri
alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC İŞLEME 
MERKEZİ OPERATÖRÜ* PUNTASIZ 

TAŞLAMA OPERATÖRÜ
* MONTAJ ELEMANLARI

* CNC TORNA OPERATÖRLERİ
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

Tel :  0 332 345 28 59 
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1- İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN:
a) ADI : MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.   
b) ADRESİ : Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA  
 
c) TEL : 0 850 251 30 00   FAX: 0 332 255 00 85   
d) KAYITLI E-POSTA : meram.dagitim@hs02.kep.tr   
2- İHALE KONUSU İŞLERİN :

İHALE NO ADI (TÜRÜ, NİTELİĞİ) KEŞİF TUTARI SÜRESİ 
(GÜN)

YAPILACAĞI 
YER

2019/YP-346 DOĞANHİSAR RİNG ŞEBEKE VE 
GÜVENDİK,KEMERLİ ENH YENİLEME

 2,414,168.42 TL 100 AKŞEHİR / 
KONYA

a) İHALE USULÜ: Açık İhale   
b) İHALE DOKÜMANINA
ULAŞIM : - İmza karşılığı elden(MEDAŞ GM Satınalma Birimi),
   - KEP üzerinden,
   - İadeli Taahhütlü Posta ile talep edilebilir. 
c) İHALE İLGİLİSİ : R. Şeref KALFAOĞLU   
   seref.kalfaoglu@meramedas.com.tr   
d) İHALENİN YERİ : MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA   
e) İHALENİN ZAMANI : 09/09/2019 -  14:00  
f) İHALE DOSYASININ TESLİM 
FORMATI VE TESLİM YERİ : Kapalı Zarf - MEDAŞ GM/KONYA   
3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:    
a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 
- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine 
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikle İmza Beyannamesi 
-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
c)Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge, 
d)Banka Referans Mektubu(İhale tarihi baz alınarak son 3 ay içerisinde alınmış olması gerekir) 
e) MEDAŞ’da taahhüdündeki aynı nitelikte iş miktarı 35.000.000,00TL(OtuzbeşmilyonTL)’yi 
geçemez. (Taahhüdündeki iş miktarı belgesini sunacaktır.) 
f) İstekli, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 3 yıla ait olmak üzere Teklif ettiği bedel kadar 
ortalama yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri SMM veya YMM onaylı olarak sunacaktır. 
(Şirket faaliyeti 3 yıldan az ise, faaliyet yılı ya da yıllarının ortalaması alınır)  
g) İstekli son 10 yıl içerisinde en az teklif tutarının %90’ı oranında, en fazla 2 Sözleşme toplamı 
olacak şekilde İş Deneyim Belgesi sunmalıdır.  
-İş Deneyim Belgesi son 10 yıl içerisinde Dağıtım-İletim Şirketinde fiilen Tesis işi yapmış olduğunu 
gösterir nitelikte olacaktır. 
h) MEDAŞ 2018 yılı sene sonu değerlendirmesinde, kısa listeden çıkarılmış Yapım Yüklenicileri 
ihaleye katılamaz. 
ı) Şirketimiz ihalelerine,  
- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar, 
- İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, 
işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, 
- Sözleşmesini feshettiğimiz: 
• Gerçek kişiler; bunların doğrudan veya dolaylı ortak oldukları diğer ticaret şirketleri  ile söz 
konusu kişilerin temsilcisi oldukları diğer ticaret şirketleri, 
• Tüzel kişiler;  bunların doğrudan veya dolaylı ortak oldukları diğer ticaret şirketleri, söz konusu 
tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı ortakları, ortaklarının doğrudan veya dolaylı ortak olduğu diğer 
ticaret şirketleri ile söz konusu kişilerin temsilcisi oldukları diğer ticaret şirketleri, katılamazlar.

İHALE İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1044252

İRŞAD Dayanışma 
Vakfımız evlerine belli 

sayıda erkek ve kız 
öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

İrtibat Tel: 0332 352 42 13
0505 772 15 93 - 0505 772 15 94

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 
Karatay/KONYA

Sonlarına yaklaştığımız Ağustos ayı 
hepimizin vazgeçilmezi olan petrolün 
doğum gününü 27.  Günü’nde taşımak-
tadır.

19. Yüzyılın 1859 yılında Petrol dün-
yaya gözlerini Amerika ‘ nın  Pelsilvanya 
eyaletinde açtı. Geçirdiğimiz zorlu yıl-
lardan dolayı Pelsilvanya eyaletini güzel 
hatırlamasak ta yaşamın yapı taşlarından 
olan petrolün doğum yeri orasıdır. 

Petrol kavramı, latince bir kelime 
olan ve taş anlamını gelen ”petra” ile, 
yine latince bir kelime olan ve yağ anlamına gelen 
“oleum” kelimelerin birleşmesiyle oluşmuştur ve 
ingilizce karşılığı Petroleum’dur. Bileşiğinde yoğun 
olarak metan, etan ve propan gazları bulunur. Pet-
rol, ham yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle 
Benzin, Dizel, Gaz yağı, Fuel Oil ve Motorin elde edil-
mektedir. Petrol ilk olarak 4.yüzyılda çinde ısınma ve 
aydınlatma amacıyla kullanılmıştır. Bilindiği gibi o dö-
nemlerde aydınlatma aracı olarak genellikle gaz yağı 
kullanılırdı. Özellikle denizlerden güçlükle yakalanan 

balinaların yağı gaz lambalarında kul-
lanılırdı. Ancak 1853 yılında polonyola 
Ignacy Lukasiewicz’in petrolü gaz lam-
balarında kullanmasıyla bir dönüm nok-
tası olmuştur. Bu tarihten sonra petro-
lün önemi her geçen gün artmış bir nevi 
petrol çılgınlığının başlangıcı olmuştur. 
1861 yılında ise Mirzoeff adındaki bir 
iş adamı Azerbaycan-Bakü’de ilk petrol 
rafinerisini kurmuştur. 19.yüzyılın son-
larına doğru petrolle çalışan motorun 
bulunmasıyla petrolün önemi de ikiye 

katlanmıştır.
Peki Ülkemizde Petrolün yeri nedir?
Türkiye’de ilk petrol kanunu 1954 senesinde 

kanunlaştı. Türkiye ‘De bulunan petrol rafinerilerinin 
şehirleri İzmir, Batman, İzmit, Kırıkkale’dir.

Türkiye petrol yaklaşık ortalama 30 ton ham 
petrol civarındadır. Sekülerleşen Dünyada petrol fi-
yatları da günümüzde çok fazla dikkatleri göz önüne 
sermektedir. Petrol işlendikçe değer kazanırken fiyatı 
da o denli işlenerek artmaktadır.

PETROL  DÜNYASI

haber@konyayenigun.com
ŞERİFE ÖZ

Karaman’da tarihi hamamda yangın 
Karaman’da tarihi ha-

mamın depo kısmında çıkan 
yangın, itfaiye tarafından 
büyümeden söndürüldü. 

Yangın, saat 15.30 sıra-
larında Topucak Mahallesi 
79. Sokak’ta bulunan tarihi 
Yeni Hamam’da meydana 
geldi. Alınan bilgiye göre, 
tarihi hamamda kullanılmak 
üzere depoya konan yaka-
cakların henüz bilinmeyen 
bir nedenle tutuşması so-
nucu yangın çıktı. Depodan 
dumanların yükseldiğini gö-
ren çevredeki vatandaşlar 
durumu hemen 112 Çağrı 
Merkezine bildirdi. Bunun 
üzerine itfaiye ve polis ekip-
leri bölgeye sevk edildi. Polis 
hamam etrafında güvenlik 
tedbiri alırken, itfaiye yan-
gına müdahale etti. İtfaiye-
nin yaptığı çalışma sonucu 
alevler hamama sıçramadan 
kontrol altına alınarak kısa 
sürede söndürüldü. Yangın 
nedeniyle hamamda küçük 
çaplı maddi hasar oluşur-
ken, yangının çıkış sebebi 
araştırılıyor.
n İHA
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Tarihi handaki restorasyonda sona yaklaşıldı
Derebucak ilçesinde bulunan 

tarihi handa başlatılan restore ça-
lışmalarında sona doğru yaklaşıl-
dığı bildirildi. Derebucak Belediye 
Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı yazılı 
açıklamada, ilçeye bağlı Durak 
Mahallesi’nde yıkılmaya yüz tu-
tan tarihi Durak Han’da bir süre 
önce başlatılan restore çalışmala-
rında sona yaklaşıldığını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye-
si Koruma Uygulama Denetim 
Bürosu (KUDEB) tarafından yü-
rütülen çalışmalardan duydukla-
rı memnuniyeti belirten Başkan 
Kısa açıklamasında şunları kay-
detti: “İlçemize bağlı Durak ma-
hallemizde yer alan Durak Büyük 

ve Küçük Hanı 19. yüzyıl geç Os-
manlı dönem yapısı olmakla bir-
likte, büyük han giriş cephesinde 
yer alan kitabesine göre 1896 
yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Büyük Han boyuna dikdörtgen 
planlı olup Küçük Han’ın ise yapı-
nın izlerinden yola çıkılarak kare 
planlı olduğu anlaşılmaktadır. Ya-
pının projelerinin bitirilmesi son-
rasında başlayan restore çalışma-
ları hem bizleri, hem de mahalle 
halkımızı çok mutlu etmiştir. Bu 
vesile ile yöremizdeki tarihi mira-
sa sahip çıkarak çalışmalar yürü-
ten Büyükşehir Belediyemize çok 
teşekkür ediyoruz.”
n AA

Karaman M tipi Ceza İnfaz ku-
rumunda yemek öncesi ve her tür-
lü organik atıklar özel bir yöntemle 
organik gübre haline getiriliyor. Ce-
zaevi yetkililerinden alınan bilgiye 
göre Türkiye genelinde başlatılan 
sıfır atık projesi kapsamında Kara-

man Belediyesinin katkılarıyla Ceza 
İnfaz Kurumu’na kompostlama üni-
tesi kuruldu.  Bu uygulamayla ku-
rum mutfağında ve odalarda bulu-
nan çay, kahve, sebze, meyve, ağaç 
yaprakları, gibi akla gelebilecek her 
türlü atık, kompostlama ünitelerine 

konuluyor. Burada belli bir sıcaklık-
ta parçalanan ve işlemlerden geçen 
atıklar 2 bölümde 15 gün dinlendi-
rilerek organik gübreye dönüştürü-
lüyor. Üretilen bu gübrelerde açık 
cezaevinde üretimi yapılan elma, 
mısır, patates gibi ürünlerin gübre-

lenmesinde kullanılıyor. Yetkililer 
amaçlarının cezaevi atıklarını kont-
rol altına almak, ülke ekonomisine 
katkı sağlamak olduğunu ifade ede-
rek, kurumdan bir kilo bile organik 
atığın çöpe gitmediğine dikkati çekti.
n AA

Bozkır Derviş Mustafa 
Öztunç ilkokulu yenilendi

Beyşehir’in yöresel 
düğün adetleri yaşatılıyor

Bozkır ilçesinde faaliyet gös-
teren Bozkır İmam Hatip Lisesi 
Mezunları ve Gönüllüleri Derneği 
(Bimder), Bozkır Derviş Mustafa 
Öztunç ilkokulu özel eğitim sınıf-
larının zeminini parke yaptırdı. 
Bozkır Derviş Mustafa Öztunç İlko-
kulunda özel eğitim öğrencilerinin 
öğrenim gördüğü 2 sınıfın zemin-
leri ilçede faaliyet gösteren Bozkır 
İmam Hatip Lisesi Mezunları ve 
Gönüllüleri Derneği tarafından La-
minat parke yaptırıldı. Konu hak-
kında açıklamada bulunan Bimder 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Görür “Okulumuzda özel eğitim 
öğrenimi gören öğrencilerimizin 
daha sağlıklı şartlarda eğitim gö-
rebilmesi için okulumuzun da ta-
lebi doğrultusunda iki özel eğitim 
sınıfımızın tabanını Laminat parke 
yaptırdık. Bu çocuklar bizlere Rab-
bi’mizin emanetidir, dernek yö-
netimi olarak devamlı olarak ilçe-
mizde ki tüm eğitim kurumlarına 
elimizden geldiğinde yardımcı ol-
maya çalıştık ve olmaya da devam 
edeceğiz.” dedi. n AA

Beyşehir ilçesinde, eskiden köy 
veya belde statüsünde olan bazı 
yerleşim merkezlerinde düğün-
lerde yaşatılan geleneksel adetler 
günümüzde de yaşatılmaya ça-
lışılıyor. Beyşehir’in Üçpınar Ma-
hallesi’nde gerçekleştirilen düğün 
merasimlerinde eskiden beri sür-
dürülen “gelin yanı” geleneği hala 
sürdürülüyor. 

Düğünün hemen ardından 
sadece kadınlar arasında düzen-
lenen geleneksel etkinlikte, geli-
nin “takka” adı verilen rengarenk 
motiflerle donatılmış özel başlık ve 
şalla birlikte giyilen yöresel kostüm 
renkli görüntüler sergiliyor.

Yüz açımı etkinliğinde kadın-
ların eğlencesine katılan damat 
ise gelinle bir süre oynadıktan 
sonra buğday, şeker, para atarak 
temsili olarak gelini kaçırıyor. Üç-
pınar Mahallesi’nde günümüzde 
de yaşatılmaya çalışılan düğün 
adetini şehir merkezindeki ikamet 
ettiği evinin önüne taşıyan kayın-
valide Hatice Ağmış, “Bu eğlence, 
köyümüzün adeti. Biz de bunu 

ikamet ettiğimiz şehir merkezine 
taşımak istedik. Şehirde belki de 
ilk kez canlandırdık. Kızımız Hasi-
be ile oğlumuz Furkan Ağmış gü-
zel bir düğünün ardından dünya-
evine girdi. Gelinimize düğünden 
iki gün sonra bu özel olarak hazır-
lanan yöresel kıyafetini giydiriyo-
ruz, daha sonra kadınlar arasında 
oynuyor, eğleniyoruz. Damat ge-
liyor, buğday, şeker, para atıp ge-
lini temsili olarak kaçırıp gidiyor. 
Gelinimiz bu düğün adetimizde 
‘Takka’ adı verilen bu uzun başlığı 
giyiyor.” dedi.

Komşu Fatma Yılmaz da, bu 
tür gelenekleri canlandıran ailele-
rin herkes gibi kına gecesi ve dü-
ğün yaptığını, hemen ardından iki 
gün sonra ise “gelin yanı” denilen 
yüz açımı etkinliğinin gerçekleşti-
rildiğini anlatarak, “Biz de etkin-
likte yöresel kıyafetlerimizi giydik, 
eğlendik, güzel de oldu. Damat ve 
gelin çok mutluydu. Etkinlikte mi-
safirlerimize lokum ve bisküvi de 
ikram ettik.” şeklinde konuştu.
n AA

Orta Toros Dağları’nın çevirdiği bölgenin ortasında yer alan Hadim’de yaşayan 
75 yaşındaki Mustafa Küçükçalık, 60 yıldır terzilik mesleğini büyük bir şevkle sürdürüyor

Toroslar’ın söküğünü 
60 yıllık terzi dikiyor

Hadim ilçesinde yaşayan 75 ya-
şındaki Mustafa Küçükçalık, küçük 
ve eski dükkanında 60 yıldır mes-
leğini, eline makası aldığı ilk günkü 
heyecanla devam ettiriyor. Henüz 
çocuk yaştayken çırak olarak çalış-
maya başladığı terzi dükkanında, 
ustasından mesleğin püf noktalarını 
öğrenen Küçükçalık, 1974’te açtığı 
iş yerinde alın teri dökmeye devam 
ediyor. Küçükçalık’ın 45 yıldır anılar 
biriktirdiği, çıraklar yetiştirdiği 30 
metrekarelik ekmek teknesinden 
gelen, eski ama tıkır tıkır çalışan 
dikiş makinesi sesi sokağa ayrı bir 
hava katıyor.  Terzi yüzüğü, metre, 
iğne ve makasını elinden düşürme-
yen Küçükçalık, sayısız pantolon, 
şalvar, ceket, gömlek ve pardösü 
dikti, binlerce eşyanın tamiratını 
yapıp, sökükleri elden geçirdi. Kü-
çükçalık, eskiden terzilik yapma ko-
şullarının daha zor olduğunu belirte-
rek, tekstil atölyelerinin açılmasının 
ardından ise mesleğin gerilediğini, 
çırakların yetişmediğini anlattı.
İLÇEDEKİ SON TERZİ: MUSTAFA USTA

Orta Toros Dağlarının çevir-
diği bölgenin ortasında, mesleğini 
ilçedeki son terzi olarak büyük bir 
özveriyle sürdüren Küçükçalık, öğ-

renmenin sonunun olmadığını dile 
getirdi. Mesleğe çocuk yaşlarda baş-
ladığını anlatan Küçükçalık, “Hadim 
ilçesinde yaşamaya başladıktan son-
ra Torosların söküğünü 50 senedir 
ben dikerim. 60 senedir terzilik yapı-
yorum. Mesleğimin 7-8 sene kadarı-
nı İstanbul’da, 5-6 yılını da Konya’da 
geçirdim. Bizim zamanımızda şalvar 
vardı, onu dikerdik. Kumaş bile zor 
bulunurdu. Konya’da bir akrabamız 

vardı onun yanında başladım bu işe. 
60 yıldır sürdürüyorum.’’ diye ko-
nuştu. 

‘MESLEĞİMDEN GURUR 
DUYUYORUM’

Mesleğinde çok parlak dönem-
leri olduğunu söyleyen Küçükçalık, 
ilçe ve bağlı mahallelerdeki düğün 
sezonlarında takım elbiseler diktiği-
ni, işlerinin yoğunluğuna kendisini 
kaptırarak bugünlere geldiğini ifade 

etti.  İşini severek yaptığını belirten 
Küçükçalık, “75 yaşındayım. Ço-
cuklarımı bu meslek sayesinde bü-
yüttüm. Mesleğimden gurur duyu-
yorum. Mesleğimi elimden geldiği 
sürece yapmaya devam edeceğim.’’ 
dedi. Küçükçalık, son yıllarda terzi 
yetiştiremediği için mesleğin bitme 
noktasında olduğunu sözlerine ek-
ledi.
n AA

Bu cezaevinde tüm atıklar gübre oluyor
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Hatıra Yaz Okulu öğrencileri sertifikalarını aldı
Selçuklu Belediyesi proje des-

tek programı kapsamında Konya 
İHH İnsani Yardım Derneği işbir-
liği ile gerçekleştirilen Hatıra Yaz 
Okulu düzenlenen kapanış progra-
mı ile sona erdi.

Selçuklu Belediyesi ve Konya 
İHH İnsani Yardım Derneği işbir-
liğinde gerçekleştirilen “Hatıra Yaz 
Okulu” düzenlenen kapanış etkinli-
ği ile sona erdi. Yaz dönemini eği-
tim ve eğlenceli aktiviteleri ile dolu 
dolu geçiren yaz okulu öğrencileri 
düzenlenen program ile başarı 
sertifikalarını aldılar.  Konya İHH 
İnsani Yardım Dermeği Konferans 
Salonu’nda düzenlenen programa 
Selçuklu Belediyesi Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Düz, 
Konya İHH Derneği Başkanı Op. 
Dr. Hasan Hüseyin Uysal, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcıları, Konya 
İHH Yetim Birimi Sorumlusu Ah-

met Sami Uysal,  Hatıra Yaz Proje 
Sorumlusu Tuncay Selek, eğitmen-
ler, öğrenciler ve çok sayıda vatan-
daş katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti 
ile başlayan programda öğrenciler 
şiir, ezgi ve piyes gösterileri ile izle-

yenlerden tam not aldı.
Hatıra Yaz Okulu Projesi’nin 

çıkış noktasının çocukların dini bil-
giler ve Kuran-ı Kerim öğrenmele-
rinin yanı sıra kişisel gelişimlerine 
katkı sağlayacak ve hayatlarının 

diğer dönemlerinde de hatırlaya-
bilecekleri bir yaz geçirmelerini 
sağlamak olduğunu ifade eden Ha-
tıra Yaz Proje Sorumlusu Tuncay 
Selek yapılan etkinlikler hakkında 
bilgi verdi. Selek, “Selçuklu Bele-

diyesi’ne sunduğumuz projemiz 
Selçuklu Belediyesi Proje Destek 
Programı kapsamında kabul edil-
di. Hatıra Yaz Okulu Projesi kap-
samında çocuklarımıza haftada 15 
saat Kuran-ı Kerim, 2’şer saat Ha-
dis, Siyer-i Nebi, İlmihal ve değer-
ler eğitimi dersleri işlendi. Haftanın 
belirli günleri çeşitli gezi ve etkin-
liklerimiz oldu. Bunlar, Ecdat Parkı 
gezisi, 80 Binde Devri Alem Parkı 
Gezisi, Sille Gezisi, Sancak İtfaiye 
Merkezi Ziyaretimiz, Konya İHH 
Arama Kurtarma Birimi ile gerçek-
leştirdiğimiz tatbikatımız, yüzme 
ve sinema etkinlerimizin yanında 
her hafta bir konu üzerine haftalık 
sohbetler gerçekleştirdik” dedi.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN VERİMLİ 
BİR YAZ DÖNEMİ OLDU

Hatıra Yaz Okulu Projesi kap-
samında çocukların çok verimli bir 
yaz dönemi geçirildiklerini ifade 

eden Konya İHH Başkanı Hasan 
Hüseyin Uysal, “Bu programlarla 
yavrularımızı kendi kültür, irfan ve 
inancımıza uygun ve donanımlı bir 
şekilde yetiştirerek yaz dönemini 
iyi değerlendirmeye çalıştık. Bu yö-
nüyle dolu dolu bir program oldu. 
İnşallah yapılan bu çalışmaların 
karşılığını yavrularımızın ilerleyen 
yıllarında göreceğimizi düşünüyo-
rum. Bu dönemlerde yetişmeyen 
çocuklar gelecek dönemde istika-
met bakımından sıkıntılı ve yan-
lış yönlendirmelere girebiliyor ve 
içinden çıktıkları topluma zarar 
verebiliyorlar. Bu yönüyle yapılan 
bu faaliyetleri çok kıymetli buluyor, 
emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum” dedi. Hatıra Yaz Okulu ka-
panış programı eğitimlerini başarı 
ile tamamlayan öğrencilere başarı 
sertifikalarının verilmesi ile sona 
erdi. n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nın Selçuklu Salı Sohbetleri’nde Süleyman Özkafa Hoca’yı anlatan, Yazar 
Adnan Özkafa “Babam salih bir insandı. İslam davasının çilesini çekmiş çilekeş bir insandı” dedi

‘Özkafa salih ve 
çilekeş bir insandı’

Konya Aydınlar Ocağı’nın Sel-
çuklu Salı Sohbetleri’nde, Süleyman 
Özkafa Hoca, vefatının 15.yılında 
hatıralar eşliğinde yâd edildi. Araş-
tırmacı-Yazar Adnan Özkafa, baba-
sının hayatını anlatırken sözlerine, 
“Konya’nın en uzun soluklu kültürel 
hareketlerinden birisini yapan Kon-
ya Aydınlar Ocağı başkanı ve yöne-
tim kuruluna teşekkür ediyorum” 
diyerek başladı. “Babam merhum 
Süleyman Özkafa 1935 senesinde 
Araplar Karakayış Mahallesi’nde 
dünyaya geldi. Değişik şehir ile ül-
keler gezmiş ve 29 Mayıs 2004 yı-
lında Konya’da ölmüş bir ilim adamı 
ve hocaefendi” şeklinde sohbetine 
devam eden Yazar Adnan Özkafa, 
dedesinin ise Kur’an öğrenmenin 
ve okutmanın yasak olduğu dö-
nemlerde mahallenin kız-erkek ço-
cuklarına Kur’an-ı Kerim okutan ve 
İslâmî duyarlılığından dolayı “Sofu 
Mustafa” olarak bilindiğini söyledi. 
Süleyman Özkafa 4-5 yaşlarında 
iken Sofu Mustafa’nın, 1938-40’lı 
yıllarda babasına dut ağacına çıka-
rak bekçilik yapması görevini verdi-
ğini ifade eden Adnan Özkafa, “Şe-
hid Sadık İlkokulu ve Konya İmam 
Hatip Okulu’nu bitiren Süleyman 
Hoca bu okulda Konya’nın manevi 
mimarlarından Hacıveyiszade Mus-
tafa Kurucu Hocaefendi’den 6-7 yıl 
ders görüyor. Babam daha sonra 
Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nün 
ilk dönem mezunu olarak hayata 
başlıyor” dedi.
‘İSLAM’IN İLK EMRİ OKU’ MECMUASI

Babasının “İslam’ın İlk Emri 
Oku” mecmuasını 1961’de ilk sayı-
sından itibaren arkadaşlarıyla birlik-
te yayın hayatına kazandırdığını ve 
1980’e kadar 21 sene sürekli yayın 
yapan Oku dergisinin kapakların-
daki resim ve yazılardan son derece 
etkilendiğini dile getiren Özkafa, o 
dönemde Türkiye’deki milliyetçi, 
maneviyatçı ve mukaddesatçı kesi-
min ruh ve kültür hayatının oluşma-
sında Necip Fazıl’ın “Büyük Doğu”, 
Osman Yüksel’in “Serdengeçti, 
Nurettin Toğçu’nun “Hareket”, Se-
zai Karakoç’un “Diriliş” dergilerinin 

önemli rol oynadığını ve kısa za-
manda Oku dergisinin de bu dergi-
ler arasına katıldığını söyledi.

Babasının genç iken Mersin’in 
Erdemli ilçesine müftü olarak ta-
yin edildiğini ve halkla kısa sürede 
kaynaşarak Erdemli’ye, Akdeniz 
bölgesinin en büyük İmam Hatip 
Okulu’nu yardımlaşarak yaptığını 
ve Erdemli halkı arasında babası-
nın çok sevildiğini söyleyen Özkafa, 
bu sevincin kendi evlerine aradan 
seneler geçmesine rağmen kasa 
kasa gönderilen portakal, limon 
ve domateslerle pekiştiğine dik-
kati çekti. Babasının bu hizmet ve 
faaliyetlerini çekemeyen bir başka 
dinî cemaatin uğraşları neticesin-
de Süleyman Özhafa’nın, müftü 
olarak tayininin Afyon Bolvadin’e 
çıktığını kaydeden Özkafa, Bolva-
din Kaymakamı ile babası arasında 
bir resim indirme yüzünden yaşa-
nan tartışmanın büyüyerek baba-
sının, mahkemelik olduktan sonra 
hapis cezasına çarptırılarak Afyon 
ve Sultandağı’nda 1.5 yıla yakın 

hapis yattığını da anlattı. CHP-
MSP hükümeti döneminde 1974 
affından yararlanarak Çumra’da 
vaiz olarak yeniden göreve baş-
layan Süleyman Özkafa’nın, daha 
sonra Konya Merkez Uluırmak ve 
Çayırbağı Kur’an Kurslarında ho-
calık yaptığını ve uzun yıllar Mer-
kez Vaizi olarak Kapu Camii’nde 
vaaz verdiğini de dile getiren Öz-
kafa, bir grup hoca arkadaşıyla bir-
likte kurdukları Köy İrşad Ekibi ile 
Konya’nın 31 ilçesindeki köylerde 
Cuma günleri vaaz vererek köylü-
leri dini hususlarda nasıl aydınlat-
tıklarını da anlattı.

CENAZESİNE ERBAKAN 
HOCA DA KATILDI

Ömrünün son 15 yılında şeker 
hastalığına müptela olan babasının 
Nakipoğlu Hastanesi’nde 30 Ma-
yıs 2004 tarihinde vefat ettiğini ve 
Sultan Selim Camii’nde kılınan ce-
naze namazının ardından Musalla 
Mezarlığına defnedildiğini kayde-
den Özkafa, cenazesine başta eski 
Başbakan ve Milli Görüş Lideri Prof. 

Dr. Necmeddin Erbakan ve arkadaş-
ları olmak üzere İslam ülkelerinden 
pek çok devlet adamı, siyasetçi, ilim 
adamının da iştirak ettiğini söyledi. 
Vefatından sonra Anadolu Gençlik 
Derneği Konya Şubesi tarafından 
bazı konuşmalarından seçilen not-
larla “Derya’dan Damlalar” adıyla 
bir kitabının yayınlandığını belirten 
Özkafa, “Babam salih bir insandı. 
İslam davasının çilesini çekmiş çi-
lekeş bir insandı. Hem ona hem de 
burada bulunan hazurunun bütün 
geçmişlerine Allah’tan rahmet di-
liyorum. Allah hepimizi hak yoldan 
ayırmasın” diyerek sohbetine son 
verdi.

İl Halk Kütüphanesi’nde gerçek-
leştirilen sohbette Konya Aydınlar 
Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, Araştırmacı-Yazar ve tele-
vizyon programcısı Adnan Özka-
fa’ya “Büyük Selçuklu Mirası” adlı 
eseri hediye etti. Yazar Özkafa da 
Dr. Güçlü’ye babasının “Deryadan 
Damlalar” adlı kitabını armağan etti.
n HABER MERKEZİ

Etrafta o kadar 
çok yalnızlık vardı 
ki… Bunların arası-
na birkaç insan karı-
şabilmişti sadece… 

Kalabalık bir 
ıssızlığın içinde ne-
fes almaya çalışan 
canlıların sorunları 
büyüktür. Seslerini 
kimselere duyura-
mazlar. Görünmez-
ler, bilinmezler… Çünkü yalnızlık, 
insanları boğan bir örtü gibidir. 
Soluğunu keser, karanlığa hapse-
der seni… 

Karanlığa hapsolmuş toplumu-
muzun en küçük yapı birimi ise ai-
ledir. Aileyi oluşturan fertler sırayla; 
en güçlü olarak görülen baba, on-
dan sonra erkek çocuk, daha sonra 
ise televizyon, sosyal medya, güç, 
para ve en son da anne ve kız ço-
cuktan oluşur. 

Erkeklerin egemen olduğu bir 
toplum söz konusu bu topraklar-
da!..

Küçüklükten ağzını dahi açma-
dan her şeyin önüne serildiği… 
Delikanlı olduğunda aslansınlarla, 
koçsunlarla başlayan cümlelerin 
ardı arkası kesilmeyerek her yap-
tığına göz yumulan, hatta ve hatta 
tasdiklenen (erkektir yapar!)… Ye-
tişkin olup aile kurduğunda ise reis 
konumuna gelip herkesin ona itaat 
etmesini bekleyen… Bir kere ha-
yatına giren insanların, yaşamları 
boyunca onlar üzerinde hakka sa-
hip olduğunu varsayıp, istediği za-
man hayatlarını sonlandırabilecek 
gücünün dahi olduğunu düşünen 
mahlûklardan oluşan bir toplumuz 
ne yazık ki… 

Bu feminist bir düşünce değil-
dir! Görünen köy kılavuz istemez. 
Elbette istisnalar da vardır. Fakat 
istisnalar ne yazık ki kaideyi boz-
muyor.

Yarınlar çok karanlık ve ıssız… 
İlerleyen her gün daha da kötüye 
gidiyor. İnsanlığı ele geçirmeye ça-
lışan sinsi bir düşman var. Kaybet-
tik vicdanımızı, merhametimizi… 
İnancımızın esaslarını bile unuttuk. 

Duyarlılığımız sosyal medya 

hesaplarımızın sayfala-
rını süsledi sadece… 
Olan vahşetlere “Dur 
kardeşim ne yapıyor-
sun?” tepkisi vererek 
engel olmak yerine, 
telefonlarımızın kame-
rasını açıp, kayıt alma 
çabasına girdik. İlkyar-
dımın i’sini bilmezken, 
sosyal medyanın a’dan 
z’sini ezberledik. Çünkü 

oralardan tepkimizi belli edince 
insanlık görevini başarı ile tamam-
lamış olduk. 

Bize dokunmayan yılan bin ya-
şasın!

El üstünde tutulan kadınlar, bir 
köle… Nesli devam ettirecek kız 
çocukları ise cinsel bir obje oldu. 
Bunlara “dur” diyecek devlete ise 
hâlâ ulaşılamıyor. 

Cümle kurmayın!
Kınamayın!
Üzülmeyin!
Bağırmayın!
Konuşmayın!
CAYDIRIN!
İnancımızı kaybetmeye baş-

ladık. Bu konuda Sezai Karakoç 
şöyle demiş: “Bütün zulümler, 
haksızlıklar, eksiklikler; bu dünyayı, 
bu dünyadan ibaret bilmekten kay-
naklanıyor. Öteye ruhların kapalı 
oluşundan… Kalplerin mühürlü 
oluşundan… Vakti hep öğle sa-
nışımızdan… İkindinin sırrından 
habersiz oluşumuzdan… Akşamı, 
güneş batmadan düşünmeyişi-
mizden… Geceyi, gece gelmeden 
hatırlamayışımızdan…” 

Dünyanın adaletsizliğine gü-
venir olduk da Allah’ın sonsuz ha-
yatta soracağı hesabı unuttuk. Bir 
Emine, bir Tuba daha Allah’ın emri 
olmadan, insanlıktan yoksun kişiler 
tarafından koparıldı hayattan… Hiç 
uğruna! Ve iki çocuk annesiz kaldı. 

Bizler de tabii bir iki gün üzül-
dük. Sosyal medyalardan sayısız 
paylaşımlar yaptık. Şimdi mi?

Şimdi koca bir sessizlik… 
Çünkü bize hiçbir şey olmadı. Se-
simizi duyan da olmadı. 

Sahte bir hayat yaşamaya de-
vam…  

KARANLIK YARINLAR

Ereğli ilçesinde eşi tarafından 
eşarpla boğularak öldürülen 41 
yaşındaki iki çocuk annesi Gülsüm 
Karasu’nun cenazesi toprağa ve-
rildi. Ereğli Devlet Hastanesi’nde 
yapılan otopsi sonrası Akarsu’nun 
cenazesi, buradan yakınları tara-
fından alındı. Meydanbaşı Mezar-
lığı’na götürülen Akarsu’nun naaşı 
kılınan cenaze namazının ardın-

dan toprağa verildi.  Cenazeye, 
Karasu’nun çocukları ve yakınları 
katıldı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde Ala-
addin Karasu (36) dün, boşanma 
aşamasında olduğu eşi Gülsüm 
Karasu’yu eşarpla boğarak öldür-
dükten iki saat sonra polise teslim 
olmuştu.
n AA

Eşi tarafından öldürülen 
kadın toprağa verildi

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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Öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendikleri Selçuklu Belediyesine ait kütüphaneler,  çocuklara küçük yaştan itibaren 
en güzel tutku olan okuma alışkanlığını kazandırıyor. Kütüphanede günlük ortalama 2 bin kitap değişimi yapılıyor

Tatil kitaplarla değerlendirildi
Öğrencilerin yaz tatilini en iyi 

şekilde değerlendikleri Selçuklu 
Belediyesine ait kütüphaneler,  ço-
cuklara küçük yaştan itibaren en 
güzel tutku olan okuma alışkanlığı-
nı kazandırıyor. Türkiye’de en çok 
kütüphane sayısı ve kitap okuru ile 
öne çıkan Konya’da, yediden yetmi-
şe her bireye hizmet veren Selçuk-
lu Belediyesine ait kütüphanelerde 
günlük ortalama 2 bin kitap değişi-
mi yapılıyor. 

İlçenin farklı bölgelerine ka-
zandırdığı kütüphaneler vasıtasıyla 
her geçen gün yeni kitap dostlarına 
ulaşan Selçuklu Belediyesi, kütüp-
hanecilik faaliyetlerine büyük önem 
veriyor. Kütüphaneler yıl boyunca 
olduğu gibi tatil döneminde de kitap 
okumak isteyenlerin vazgeçilmez 
adresi olmaya devam ediyor.  

Selçuklu’da 78 kütüphanede 
430 bin kitap sayısı ile okurlara hiz-
met sunuluyor. 141 bin üyesi bulu-
nan kütüphanelerde okuma salonu 
ücretsiz internet hizmeti ve ödünç 
kitap alma hizmeti sunulurken kü-
tüphanelerden günlük ortalama 8 
bin kişi faydalanıyor.

‘YAZ TATİLİ, KİTAP DOSTLARI 
İÇİN EN İYİ DÖNEM’

Tatilin kitap okumak adına ayrı 
bir fırsat olduğuna vurgu yapan  
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı; “Amacımız öğren-
cilerimizin ve Selçuklu’da yaşayan 
halkımızın kendisine en yakın me-
kanlarda kitaba ulaşmasını sağla-
mak ve kütüphanelerimizi sürekli 
güncelleyerek süreli yayınları takip 
ederek onların bilgiye ulaşımını 
sağlamak. Ülkemizde kitap okuma 
alışkanlığını geliştirmek için çocuk-
larımızın ve gençlerimizin kitaplarla 
tanıştırılması ve onlara bu alışkan-
lığın kazandırılması gerekiyor. Kü-
tüphanelerimiz tatil döneminde de 
hemşehrilerimize  hizmet etmeye 
devam ediyor. Kütüphanelerimizin 
hepsinde internet bağlantılı bilgisa-
yarlarımız bulunuyor. Başta öğren-
ciler olmak üzere tüm kitapseverleri 

inceleme ve araştırmalarına olanak 
sağlayan bu hizmetlerimizden fay-
dalanmaya davet ediyorum” dedi.

‘KÜTÜPHANE SAYIMIZ
 78’YE ULAŞTI’

Kütüphanelerin bilim, kültür, 
sanat, edebiyat ve tarih gibi alan-
larda bir milletin hafızasını oluştur-
duğuna dikkat çeken Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
kütüphanelerin geçmişi geleceğe 

taşıyan en önemli yapılar olduğunu 
vurguladı. Eğitime olan destekleri-
nin her alanda artarak devam ettiği-
ni ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 
“İlçemizde kütüphanelerimizden 
istifade eden güzel bir okur kitlesi 
var. Bu bağlamda öğrencilerimiz 
de kütüphanelerimizden dolu dolu 
istifade ediyorlar. Belediyemiz ön-
cülüğünde başta okullarımızda ol-
mak üzere yeni ihtiyaç olan yerlere 

kütüphane kuruyoruz. İlçemizde 58 
yerde mevcut olan kütüphane sayı-
mız 78’ye yükseldi. Şu an kütüpha-
nelerimizde 140 binin üzerinde üye 
sayımız mevcut ve toplamda 430 
bin kitapla hizmet veriyoruz. Kü-
tüphanelerimizde günlük ortalama 
2 bin kitap değişimi yapılmaktadır” 
dedi.
‘TALEP EDİLEN KİTABA KOLAYCA 

ULAŞIM SAĞLIYORUZ’

İletişim araçlarındaki değişim 
ve ilerlemelere rağmen kitapların 
insan yaşamındaki önemini koru-
duğunu ifade eden Başkan Pek-
yatırmacı, çocuklara küçük yaştan 
itibaren en güzel tutku olan okuma 
alışkanlığının kazandırılmasında 
kütüphanelerin ayrı bir önemi bu-
lunduğunu dile getirerek şunları 
söyledi; “Geleceğimizin teminatı 
çocuklarımızın kitap dostu olmaları 

için önemli sorumluluklar taşıyoruz.
Selçuklu’da her yaştan öğrencileri-
mizin ve hemşehrilerimizin kitaba 
ulaşması için kütüphanelerimizi 
yaygınlaştırdık. Bu çerçevede çok 
güzel bir noktaya geldik. Biliyoruz ki 
geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’si 
ancak eğitimli, donanımlı ve okuyan 
bir nesilden geçiyor” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN EN NİTELİKLİ 
KÜTÜPHANESİ OLAN ÇOCUK 

KÜTÜPHANEMİZ ÇOCUKLARIMIZI 
GELECEĞE HAZIRLIYOR’

Türkiye’nin en nitelikli çocuk 
kütüphanesini, Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve KOP İdaresi 
Başkanlığı ile birlikte yürütülen pro-
je kapsamında faaliyete sundukları-
nı ifade eden Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal 
gelişim merkezi niteliğinde fonksi-
yonlara sahip olan çocuk kütüpha-
nesinin donanım ve işlevleriyle bir 
kütüphanenin ötesinde tasarımı bu-
lunduğunu belirtti. 

Kütüphanenin çocukların bilgi, 
kültür, eğlenme ve ruhsal gelişimle-
rini olumlu etkileyecek, becerilerini 
artıracak kapasitede olduğunu ifade 
eden Başkan Pekyatırmacı, “Çocuk 
kütüphanemiz 4-10 yaş grubu ço-
cuklar için gerçekleştirilen kendi yaş 
gruplarına uygun arkadaş ortam-
larının sağlandığı nitelikli bir pro-
jedir. Çocuklarımızın küçük yaşta 
kütüphane ve kitapla tanışmasını 
sağlamaya yönelik mekânlar oluş-
turulmuştur. Çocuk Kütüphanesi 
kapsamında; geleneksel Türk oyun-
ları, bireysel okuma alanları, drama, 
resim, müzik, boyama ve masal 
anlatıcılığı etkinlikleri, yetenekleri-
ne göre sanatsal eğitimler alabile-
cekleri, görme engellilerin elektro-
nik ortamda ve canlı olarak masal 
dinleyebilecekleri bir mekân olarak 
planlanmıştır. Çocukların birlikte ve 
bireysel zekâ oyun alanları planlan-
mış, kitap, dergi ve diğer basılı ve 
dijital yayınların temini sağlanmış-
tır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Sıddıka Baysal
dualarla defnedildi 

Türkiye İmam Hatipliler 
Vakfı  Genel Kurul Üyesi  Dr. 
Ahmet Nihat Baysal ve TIMAV 
sanat atölyeleri koordinatörü  
Doc. Dr. Ali Fuat Baysal’in an-
neleri Sıddıka Baysal 77 yaşın-
da vefat etti. Merhume Sıddıka 
Baysal’ın cenazesi önceki gün 
İkindi namazına müteakip  Ha-
cıveyis Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla ve 
tekbirler Üçler Mezarlığına def-
nedildi. Baysal ailesini acı günle-

rinde AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı,  Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş,  
Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, 
AK Parti eski Konya Milletvekili 
Kerim Özkul, İl Kültür Turizm  
Müdürü Abdüssettar Yarar, KO-
NESOB Başkanı Muharrem Ka-
rabacak, Meram Belediyesi Eski 
Başkanı Veysel Candan, Konya 
Yazma Eserler Bölge Müdürü 

Bekir Şahin, TYB Konya Şubesi 
Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten, 
STK temsilcileri ile Baysal aile-
sinin sevenleri ve yakınları katıl-
dı.  Cenaze namazının ardından 
Baysal  ailesi taziyeleri kabul etti. 
Merhume  Sıddıka Baysal  1 kız 
2 erkek  çocuk annesiydi. Yeni-
gün Gazetesi olarak merhume 
Sıddıka Baysal’ a yüce Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve sevenleri-
ne başsağlığı dileriz. 
n MEVLÜT EGİN

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı  Genel Kurul Üyesi  Dr. Ahmet Nihat Baysal ve TIMAV sanat 
atölyeleri koordinatörü  Doc. Dr. Ali Fuat Baysal’in anneleri Sıddıka Baysal 77 yaşında vefat etti

SIDDIKA BAYSAL’ın

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

TİMAV Genel Kurulu Üyesi 

Dr. Ahmet Nihat BAYSAL

ve TİMAV Sanat Atölyeleri Koordinatörü 

Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL’ın anneleri

vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye 

Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve 

yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı cemil 

niyaz ederiz.
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İsmail Kartal’dan El Kebir açıklaması
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü 

İsmail Kartal, El Kebir’in statta unu-
tulduğu şeklindeki haberlerin gerçeği 
yansıtmadığını dile getirerek, “Baktım 
1 kişi eksik, El Kebir. Otobüs şoförüne 
yürü dedim” şeklinde konuştu. El Kebir 
hakkında tesiste unutuldu şeklindeki ha-
berlerin gerçeği yansıtmadığını, takım 
otobüsünün kalkacağı saatte otobüste 
olmadığı için kendisinin şoföre gitmesi-
ni söylediğini dile getiren Kartal, “Maçta 
‘El Kebir’i unuttuk uyuya kaldı’ diye ha-
berler çıktı. Öyle bir şey yok. Burada kim 
olursa olsun, maça giriş saatimiz belli, 
6’ya 20 kala otobüs hareket edecek de-
nilmiş. Bütün oyunculara haber gitmiş. 
Yazılmış, plan program belli. Biraz bek-
lettim aracı, baktım 1 kişi eksik, El Kebir, 
otobüs şoförüne yürü dedim, hareket et. 
Bu benim disiplinimdir, kimseye bu ko-
nuda taviz vermem. Bu yanlış anlaşılma-
sın” şeklinde konuştu. 

El Kebir’in sakatlığı ile transfer çalış-
malarının daha farklı bir boyut kazandı-
ğının altını çizen Kartal, “Bir tane sant-
raforumuz vardı El Kebir, ayağı kırıldı. 
Böyle olunca stoper transferimizden vaz-
geçtik. Hem kulübün ekonomisini düşü-

nerek ekstra bir maliyet olmaması için, 
ön tarafa belki 2 tane santrafor 1 tane 
kanat almayı düşünüyoruz. Az bir zaman 
kaldı. Bu zaman içerisinde artık bitmesi 
lazım. Bende bekliyorum. Bazı oyuncu-
ların isimlerini bende yönetime verdim. 
Çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı. 
Beşiktaş deplasmanından puanla geriye 
dönmek istediklerini dile getiren İsmail 
Kartal, “Kendi evinde iyi oynuyorlar. 
Kendi taraftarının vermiş olduğu siner-
ji ve coşkuyla. Göztepe maçını izledik. 
40-42’inci dakikaya kadar Göztepe çok 
fazla pozisyon vermedi. Bu tip takımlara 
karşı en ufak bir ayrıntıyı bile çok çabuk 
değerlendirebiliyorlar. Biz de elimizdeki 
mevcut oyuncularla oradan puan veya 
puanları almak için gideceğiz. Moralli 
gidiyoruz, oyuncularıma güveniyorum. 
İyi çalıyoruz. Tabii ki futboldur Beşiktaş 
ile oynuyoruz. Oradan alacağımız pu-
anlar bizim moralimizi daha da yüksel-
tecektir. Ligin içerisindeki yürüyüşümüz 
ile ilgili camiamıza daha iyi bir öz güven 
katacaktır. Bizde orada en iyi şekilde 
oynayarak moralli bir şekilde milli maç 
arasına girmek istiyoruz” dedi.  
 n İHA

Rıza Çalımbay 
transfer istiyor!

Süper Lig’in 3. haftasında seyircisi 
önünde Gazişehir Gaziantep ile karşı kar-
şıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, 
bu maçın hazırlıklarına başladı. Vali Lüt-
fullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Tek-
nik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları 
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 
yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile 

başlayan antrenman ısınma çalışmaları 
ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kap-
ma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale 
maçla idmanını tamamladı. 

“HER RİSKİ ALDIK” 
Antrenman öncesi basın mensupla-

rının sorularını yanıtlayan Teknik Direk-
tör Rıza Çalımbay, 2-1 mağlup oldukları 
Çaykur Rizespor maçının hakemi Fırat 
Aydınus’u eleştirerek, Gaziantep ile oyna-
yacakları maça ilişkin konuştu. Çalımbay, 
Rize maçına istedikleri gibi başlayama-
dıklarını söyleyerek, “Maça istediğimiz 
şekilde başlayamadık, istediğimiz bu 
değildi. Daha farklı şekilde başlamamız 
gerekiyordu ama o günkü şartlarda biraz 
arkadaşları da boğmuş olabilir. Çok nem 
olması, sahanın da birazcık iyi olmaması 
bozdu ama yine de ne olursa olsun oradan 
iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyordu. 
Ama yaptığımız penaltıyı yapmamamız 
gerekiyordu. Profesyonel bir oyuncunun 
dikkat etmesi gerekiyordu. Hiçbir pozis-
yon yokken penaltı pozisyonu oldu. İlk 
golü yedikten sonra tabii ki ikinci golde de 
büyük hata yaptık. Çünkü o pozisyon bizim 
çalıştığımız pozisyonlardandı Boldrin’le 
ilgili. Ama arkadaşlarımız o anda boş bu-
lundular ve golü yedik. Oyundan yine de 
kopmadık, her riski aldık. 65. Dakikadan 
sonra da baskıyı da kurduk, golümüzü de 
bulduk. Pozisyonlarımızı da bulduk ama 
yenildik üzüldük” dedi. 

“HAKEMİ AFFETMEYECEĞİM” 
Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının 

hakemi Fırat Aydınus’u eleştiren tutan Ça-
lımbay, şunları söyledi: 

“Lig uzun bir maraton bir sürü maç-

larımız var. Benim affetmeyeceğim şey-
lerden bir tanesi hakem arkadaşımızın 
yaptığı hata. Direkt koluna geliyor, ba-
cağından hatta bir yerinden seken bir top 
olsa tamam ona bir şey demeyiz ama 
direkt koluna gelen bir şeyi görmüyorsa 
yazık. Gideceksin bakacaksın orada VAR 
sistemi kurulmuş oraya gidip bakacaksın. 
Gitmedi. Televizyonda da gördük bizde 
canlı gördük top direkt koluna geliyor. Onu 
da hakemin görüp vermesi gerekiyordu. 
Gidip orada bir daha bakması gerekiyor-
du. Ben bilerek gitmediğine inanıyorum 
çünkü üst düzey bir hakemin bunu gör-
mesi lazım. Gidip de bakması gerekiyor. 
O kadar veryansın ediyoruz, kenardan 
futbolcularımız isyan ediyor, git bir bak ne 
kaybedeceksin. 1-2 dakikanı alır en fazla. 
Bu bize de olabilir Rizespor’a da olabilir. 
Ama ben orada niye öyle yaptığını bilmi-
yorum. Şu pozisyonu büyük takımlardan 
bir tanesi yapsın göreyim o zaman. Ya-
pabiliyorsa göreyim. Direkt koluna gelen 
topu vermesin bak ne oluyor. Biz de bir 
kere Sivasspor olduğu için veya Anadolu 
da herhangi bir takım olduğu için bir kere 
gösterirler, çeker giderler. Üstünde dahi 
durmazlar. Ama hakem arkadaşımız bu 
şeyi bir tanesine yapsaydı olay daha farklı 
olurdu. Benim üzüldüğüm olay o oldu. O 
maçta. Maçı biz hakkedecek bir futbol 60. 
dakikaya kadar oynayamadık ama sonra-
sında oynadık. Maçı hak edecek şekilde 
oynadık. Ama futbolun içinde bunlarda 
oluyor. Biraz önce söylediğim şartlardan 
dolayı da olabiliyor. Tabi biz puan kay-
bettik ama bana göre daha lig başlamadı. 
Bundan sonra başlayacak. Ben takımımı-

za güveniyorum en çokta takımımıza gü-
veniyorum. İnşallah onlarında desteği ile 
çok çok iyi yerlere geleceğiz.” 

“TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR” 
Çalımbay, transfer çalışmaları ile il-

gili yöneltilen soruya ise, “Yönetimimiz 
uğraşıyor, belki bir tane oyuncu, çok iyi bir 
oyuncu olursa katmak isteriz. Gerçekten 
ihtiyacımız da var. Uğraşıyorlar inşallah 
transfer bitmeden onu hallederiz. Dedi-
ğim gibi takıma yürekten inanıyorum. Çok 
güzel şeyler yapacağız burada. Kaybetti-
ğimiz maçtan sonra toplantı da söyledik, 
maçı unutun unutmayacağınız tek şey yap-
tığınız hatalar. Bunlarda belki bize bir sürü 
maç kazandıracak sonraki maçlarda. İn-
şallah kendi sahamızda oynayacağımız bu 
maçta çok iyi şekilde bitireceğiz. Ondan 
sonra milli maç arasında hazır olmayan 
arkadaşlarımız var. Örneğin Fernando, 
Paap yüzde yüz hazır değil. Bunların hepsi 
de inşallah o arada da bir hazırlık maçı oy-
nayacağız İstanbulspor ile ondan sonra da 
lige daha hazır vaziyette Başakşehir maçı 
ile başlayacağız” şeklinde cevap verdi. 

“DİABATE LİSTEMİZDEYDİ” 
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Ça-

lımbay, transfer listelerinden Fousseni 
Diabate’nin de olduğunu belirterek, “Lis-
temizde Diabate de vardı bir sürü arkadaş 
vardı. Neticede bu yönetimin bileceği bir 
iş. Netice de bu maddiyata dayanan bir 
şey. Buradaki dengeleri de bozmadan 
takımımıza faydalı olacak takımımıza çok 
şey verecek bir arkadaşı inşallah almaya 
çalışacağız. Yabancı transfer olacak başka 
yok” şeklinde konuştu. 
n İHA

Göztepe’den 
Aleksic bombası

Adebayor: Onlara ne yapabileceğimizi göstermeliyiz
İstikbal Mobilya Kayserispor, 
Süper Lig’in 3. haftasında oyna-
yacakları Galatasaray maçı hazır-
lıklarına aralıksız devam ediyor. 
Yeni transfer Emanuel Adebayor 
oynanacak zorlu maç ile ilgili ola-
rak, “Elimizden gelenin en iyisini 
yapıp puan ya da puanlar almalı-
yız. Onlara ne yapabileceğimizi 
göstermeliyiz” dedi. Süper Lig’in 
3. haftasında Galatasaray’ı ko-
nuk edecek olan İstikbal Mobilya 
Kayserispor’da maçın hazırlıkları 
aralıksız devam ediyor. Teknik 
Direktör Hikmet Karaman yöne-
timinde kulüp tesislerinde topla-
nan oyuncular, kondisyon çalıştı. 
Sarı-kırmızılılar daha sonra topla 
birlikte çalışmalarını sürdürürken 
Teknik Direktör Hikmet Karaman 
antrenman boyunca oyuncularını 
sık sık uyardı. Takıma yeni katılan 

yıldız oyuncu Emanuel Adebayor, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
“Bilindiği üzere son 2 buçuk yıldır 
Türkiye’deyim. Türkiye’de Kay-
serispor’a karşı oynama şansım 
oldu. Kayseri ile alakalı genel 
bilgim var fakat şu anda Kayse-
rispor’a geldim ve mutluyum. 
Beni karşılamaları çok güzeldi, 
çok güzel bir aile ortamı var. Her-
kes bana karşı çok iyi. Buraya gel-
dim, oynayacağım, elimden gele-
nin en iyisini yapacağım” dedi. 

“ONLARA NELER 
YAPABİLECEĞİMİZ 
GÖSTERMELİYİZ” 

Cuma günü oynayacakları Galata-
saray maçında puan ya da puan-
lar almak istediklerini kaydeden 
Adebayor, tüm taraftarları stada 
davet etti. Adebayor, “Kayseri 
için Süper Lig’de oynayacağı en 

önemli maçlardan birisi olacak. 
O yüzden bütün taraftarları maça 
gelmesi ve başta takımı ve beni 
desteklemesi için davet ediyo-
rum. Biliyorsunuz Galatasaray 
son iki sezonun şampiyonu. İlk iki 
maçta çok iyi oynayamadılar ama 
iyi oynuyorlar. Biz de onlara karşı 

elimizden gelenin en iyisini ya-
pıp puan ya da puanlar almalıyız. 
Onlara ne yapabileceğimizi gös-
termeliyiz. Ama söyleyeceğim en 
önemli şey, bütün taraftarlarımız 
stada gelsin ve bizi desteklesin” 
ifadelerini kullandı. 
n İHA

Soner Aydoğdu’yu renklerine katarak transferde atağa 
geçen Göztepe, geçen sezon Yeni Malatyaspor’da forma 
giyen Aleksic ile de büyük oranda anlaşmaya vardı. Süper 
Lig’e istediği gibi başlayamadıktan sonra transfer çalışma-
larına hız veren ve Başakşehir’den Soner Aydoğdu’yu satın 
alma opsiyonuyla birlikte kiralayan Göztepe tanıdık bir ismi 
daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon Yeni 
Malatyaspor’da gösterdiği başarılı performansın ardından 
2.2 milyon Euro’ya Al Ahli’ye transfer olan Sırp 10 numara 
Danijel Aleksic ile anlaşmaya vardı. Kulübünün yabancı 
kontenjanında yer açmak için gözden çıkardığı öğrenilen 
28 yaşındaki oyuncu için elini çabuk tutan İzmir temsilci-
sinin transferde büyük yol kat ettiği öğrenilirken, Aleksic’in 
Denizlispor maçına yetiştirilmesi için yöneticilerin büyük 
bir uğraş verdiği belirtildi. Futbola ülkesinin takımlarından 
Vojvodina’da başlayan Aleksic; Genoa, Fürth, St.Ettien-
ne, Arles, St. Gallen ve Gdansk’ta top koşturduktan sonra 
2018/2019 sezonunda Yeni Malatyaspor’a geldi. Malatya 
ekibinde geçen sezon 32 Süper Lig maçında görev yapan 
Aleksic, rakip filelere 10 gol gönderme başarısı gösterdi.    
n İHA

Alanyaspor, 3 sezondur forma giyen orta saha oyuncu-
su Taha Yalçıner ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fes-
hetti. Alanyaspor, 2016 yılında Samsunspor’dan transfer 
edilen orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile yollarını ayırdı. 
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 
“Kulübümüze 3 sezondur hizmet eden orta saha oyuncu-
muz Taha Yalçıner ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşme-
sini sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze 
olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kari-
yerinde başarılar dileriz” denildi. Taha, 3 sezonda Alan-
yaspor’da toplamda 65 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 3 
gol 3 asist yaptı. Taha 2019-2020 sezonundaki ilk iki maçta 
kadroda yer aldı ancak hiç forma şansı bulamadı.   n İHA

Alanyaspor’da Taha 
Yalçıner ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor’un Fransa’nın Le Havre takımından 
transfer ettiği genç sağ bek oyuncusu Özer Özdemir, Faslı 
Issam Chebake’nin sakatlığında bulduğu forma şansını iyi 
kullanarak hocası Sergen Yalçın’ın gözüne girmeyi başar-
dı. 21 yaşındaki Fransa doğumlu Özer Özdemir, ligin 2. 
haftasında forma giydiği Medipol Başakşehir maçındaki 
başarılı performansından sonra, geçen hafta oynanan 
Trabzonspor müsabakasında da kendisine verilen görevi 
eksiksiz yerine getirdi. Sezon başında Fransa 2. Ligi ekip-
lerinden Le Havre’den transfer edilen Özer Özdemir, oyna-
dığı maçlarda özellikle sürati ve kademelere zamanında 
girme başarısıyla dikkat çekti. Genç futbolcu Trabzonspor 
maçında bordo mavili takımın en etkili oyuncusu Nwaka-
eme’ye etkili olma fırsatı vermeyerek, hocasının kendisi-
ne güvenini boşa çıkarmadı. Gurbetçi futbolcu Özer, Faslı 
Issam Chebake’nin ligin 1. haftasında oynanan M. Başak-
şehir maçında sakatlanması üzerine oyuna girmiş ve ser-
gilediği performansla formayı kolay kolay vermeyeceğinin 
mesajını vermişti.    n İHA

Özer, Sergen Yalçın’ın 
gözüne girmeyi başardı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-1 mağlup oldukları Çaykur 
Rizespor maçının hakemi Fırat Aydınus’u eleştirerek, Gaziantep ile oynayacakları maça 

ilişkin konuştu. Çalımbay, transfere ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi 

Fenerbahçe, Kamerunlu kaleci 
Carlos Kameni ile yollarını ayırdığı-
nı açıkladı. 35 yaşındaki file bekçi-
si, sarı-lacivertli forma altında 2 se-
zonda 16 maça çıktı. Fenerbahçe, 
kadro yapılanmasını sürdürüyor. 
Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezon 
başında İspanyol ekibi Malaga’dan 
kadrosuna kattığı Kamerunlu file 
bekçisi Carlos Kameni’nin kulüpten 
ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe’ye 
transfer olduktan sonra çok fazla 

forma şansı bulamayarak, kadro 
dışı kalan 35 yaşındaki eldivenin, 
kulüpten ayrıldığı bildirildi. Sa-
rı-lacivertli forma altında 2 sezon 
boyunca sadece 16 maça çıkan Ka-
meni için, Fenerbahçe resmi inter-
net sitesinde konuyla ilgili şu pay-
laşım yapıldı: “Futbolcumuz Carlos 
Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. 
Kameni’ye bundan sonraki kariye-
rinde başarılar dileriz.”
n İHA

Carlos Kameni Fenerbahçe’den ayrıldı
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Konya, Konyaspor’a sahip çıktı!
Konyaspor 2. Başkanı Selçuk 

Aksoy Konya Yenigün Gazetesi’ne 
önemli açıklamalarda bulundu. Kon-
yaspor’daki son gelişmeleri aktaran 
Selçuk Aksoy son dönemde şehrin 
ileri gelenlerinin Konyaspor’a sahip 
çıkmasına dikkat çekti. Ziraat Bankası 
ile borçları yapılandırdıklarını belirten 
Aksoy, desteği için Çevre Ve Şehir-
cilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür 
ederken, belediye iştirakleri ile Kon-
yaspor’a sponsor olan Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin Konyaspor’u 
ipten aldığını söyledi. 

İşte Selçuk Aksoy’un o açıklama-
ları:

GALATASARAY’DAN 
ALINAN 1 PUAN SEVİNDİRİCİ
Galatasaray maçından önce raki-

bimizden çok çekinmediğimizi ifade 
etmeştim. Bunu Ankaragücü maçında 
takımımızın oynadığı oyun ve göster-
diği dirence dayanarak söylemiştim. 
Aynı direnci gösterdiğimizde, orada 
da iyi işler yapacağımızı biliyorduk. 
Galatasaray, lige Denizli yenilgisi 
ile başladı. İç sahada oynadıkları ilk 
maçı kazanmak isteyeceklerdi. Onlar 
kazanmayı çok istediler ve baskılı 
başladılar. Biz de baskıya iyi karşılık 
verdik. Beyaz ve siyah gibi maçın gibi 
bölümü vardı. İlk bölüm gole kadar 
olan kısım. Sonra ise golden sonra 
olan bölüm. Tüm veriler de bunu gös-
teriyor zaten. Yediğimiz gole kadar 
Galatasaray’ın baskısı altında geçen 
bir maç vardı. Golden sonra ise tama-
men Konyaspor’un baskı kurduğunu, 
istediği oyunu sahaya yansıttığını gör-
dük. O oyunun sonunda, çarparak da 
olsa, her şeyde olduğu gibi çalışma-
nın sonunda gelen bir hediye gibi 90 
artı dakikalarında beraberliği sağla-
dık. Burada sevindirici olan çalışılmış 
bir oyun ile takımın tüm karakterini 
ortaya koyması ve göstermiş olduğu 
mücadele. Galatasaray deplasma-
nından alınan bir puan bizim için se-
vindirici.

BU BİZİM DOĞRUMUZ
Galatasaray maçından sonra bir-

çok yorum yapıldı. Ama tabi herkes 
kendi tarafına göre yorum yapıyor. 
Bu yorum yapan kişiler, Galatasaray 
tarafından yorumluyor işi. Kimse or-
tak bir futbol aklı ile yorumlamıyor. 
Bunlar doğal şeyler, biz kulak asmı-
yoruz. Biz doğru bildiğimizi, hocanın 
doğru bildiklerini uygulayacağını bi-
liyoruz ve bundan kimsenin şüphesi 
olmasın. Bizim de yöneticiler olarak 
hocamızın ya da teknik heyetin oyun 
sistemine müdahale edecek duru-
mumuz yok. Bu Konyaspor’un tarzı. 
Konyaspor’un doğrusu. Herkesin ken-
dine göre bir doğrusu var. Bu oyun 
sistemi de bizim doğrumuz. Sezon 
sonundaki durumumuz bakıldığı za-
man neyin doğru neyin yanlış olduğu 
o gün konuşulur. İstanbul medyasının 
söylemleri tamamen Galatasaray 
tarafından yapılan yorumlar. Onların 
gönlü isterdi ki Konyaspor açık futbol 
oynasın ve maç farklı bir şekilde bit-
sin. O zaman her şey güzel olacaktı. 
Konyaspor’u iyi futbol oynadı diye 
tebrik edeceklerdi. Tabi sonunda Ga-
latasaray kazanmış olacaktı. Biz bu-
radan baktığımız zaman doğrusunu 
yaptığımıza inanıyoruz. 

SONUNA KADAR 
BERABER YÜRÜYECEĞİZ

Şu an teknik ekip ve yönetim ara-
sındaki iletişim gayet iyi. Tamamen 
paralel düşünceler ile ilerliyoruz. 
Onlar da mutlu, biz de çok mutluyuz. 
Bu mutluluğu taraftarımız ile beraber 
tüm camiayı dahil etmeyi umut ediyo-
ruz. Biliyoruz ki burada herkes iyi ni-
yetli. Teknik ekibin Konyaspor’un ge-
leceği ile ilgili planlaması bizi mutlu 
ediyor. Zaten yönetim Konyaspor’un 
maddi olarak rahatlamasını ve Süper 
Lig’de bu şekilde kalması için uğra-
şıyor. Teknik ekip de bizim bu maddi 
imkanlarımız bilerek gece gündüz ça-
lışıyor, biz bunu görebiliyoruz. Mem-
nun olmayacak hiçbir sebep yok. Her 
yerde söylediğimiz gibi, tamamen 
inanıyoruz ve güveniyoruz. Her za-
man arkalarındayız. Bu yola beraber 
çıktık. Sonuna kadar da beraber yürü-
yeceğimize inanıyorum.  

GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VAR
Antalyaspor ile bu hafta iç sahada 

karşılaşacağız. Tek arzumuz ve isteği-
miz bu maçtan galibiyet ile ayrılmak. 
Artık üç puana ihtiyacımız olduğunu 
düşünüyoruz. Ve bu iki haftalık oyu-

numuzu galibiyet ile süsleyeceğimize 
inanıyorum. İç sahada oynayacağız 
tabi ki kolay olmayacak ama galip 
geleceğimize inancımız tam. Sonra-
sında bir 4 maçlık bir periyot olacak. 
Bu maçların 3 tanesi deplasmanda 
bir tanesi de kendi evimizde. Onun bu 
ilk üç maçı 5 puan ile tamamlayarak 
belirli bir puan ortalamasına ulaşmak 
istiyoruz. Cumartesi günü oynayaca-
ğımız maça tüm taraftarlarımızı da 
davet ediyoruz. İyi bir futbol ve iyi bir 
sonuç ile Antalyaspor maçını tamam-
layacağımıza inanıyorum.

TRANSFER HEDEFLEDİĞİMİZ 
ŞEKİLDE OLDU

Geçtiğimiz sezonun bitiminde ve 
sonrasında hocamız da biz de belirli 
revizyonların bu sene belki daha faz-
la sirkülasyon olacağını söylemiştik. 
Zaten yeterince revizyon oldu. Yakla-
şık 6 oyuncumuz (Yatabare, Jahovic, 
Uğur Demirok, Zuta, Fofana, Traore) 
ile yollarımızı ayırdık. Kadromuza 4 
oyuncu dahil ettik. Ne kadar transfer 
yapmamış gibi görünsek de 4 oyuncu 
(Bajic, Alper, Anicic, Farouk Miya) 
aldık. Hocamızın ve teknik heyetin 
raporuna göre belki bir oyuncu daha 
alabiliriz. Transfer dönemi zordu. Biz 
bütçeleri aşmadan, hatta bütçeleri 
kısarak transferlerimizi yaptık. Ge-
çen sezonki bütçelerin altına düştük, 
hedeflediğimiz şekilde oldu. Bunu 
da yapmak zorundaydık. Amacımız 
düşük maliyet ile en yüksek verimi al-
mak. Bu yolda ilerliyoruz. Ümit ediyo-
rum sezon sonunda düşüncelerimizin 
doğruluğunu görmüş oluruz. 

MALİYETLİ VE VERİMSİZ 
OYUNCULARDAN KURTULDUK
Lig biter bitmez herkes haklı ola-

rak transfer istiyor. Takımlar kamp-
tayken, taraftarımız burada transfer 
bekliyor. Bu doğal bir süreç. Takı-
mımızın kampta bir çalışma ve aile 
ortamı oluyor. Biz bu aile havasını 
bozmadan hem de mali imkanları 
sağlayarak transfer yapmak istedik. 
Bu etkenlerin hepsini bir araya ge-
tirmek zor. Teknik ekip de burada 
ince eleyip sık dokumak istedi. Eğer 
ekonomiyi düşünmeden transfer ya-
pacak olursanız bu çok kolay. Bizim 
ilgilendiğimiz oyuncular genelde 
bonservisli oyunculardı. Bazıları ile 
fiyatta anlaşamadık, bazıları ise fiyat 
yükseltmek için bu süreci kullanmak 
istedi. Ama biz yöneticiler olarak 
buna izin vermemeye çalıştık. Dü-
şündüğümüz ölçülerde sıralamamız-
da olan, teknik ekibimizin de onayını 
alarak transferleri gerçekleştirmeye 
çalıştık. Dışarıdan belki insanların is-
tediği gibi olmadı ama biz tamamen 
istediğimiz transferleri yaptık. En 
büyük artımız elimizdeki maliyetli ve 
verimsiz oyunculardan kurtulmaktı. 
Bunu da başardık. Bu noktada kulübe 
ciddi katkı sağladık. Ve teknik ekibin 
istediği oyuncuların yüzde seksenini 
takıma katmış olduk. Transferi ger-
çekleşmeyen oyuncular da ya kulü-
bünün izin vermediği ya da yüksek 
maliyeti olan oyunculardı. Şu ana 
kadar transferde başarılı olduğumuzu 
düşünüyorum. Aldığımız oyuncula-
rın sezon içindeki performansı ya bu 
başarıyı taçlandıracak ya da olumsuz 
olarak etkileyecek ve eleştiri olacak.

ZUTA İSTENİLEN 
VERİMİ SAĞLAMADI

Son olarak Levan Shengelia ismi 
geçiyor. Hocamız bu konuda karar 
verecek, bu hafta kararın verilmesini 
bekliyoruz. Onun vereceği karar doğ-
rultusunda biz yönetim transferi ger-
çekleştireceğiz.

Uğur Demirok ve Zuta konusunda 
bir gelişme yok şu an. Ama Uğur baş-
ka bir takım ile anlaşmaya yakın gö-
züküyor. Önümüzdeki bir hafta kadar 
bir süre var. Yabancı sınırımız dolu ol-
duğu için Zuta konusunda bir şekilde 
çözeceğimizi düşünüyorum. Bu süre 
içinde hepsi netleşecektir. Transferde 
bazen böyle şeyler olabiliyor. Hata 
veya başka bir şey diyebiliriz buna 
ama Zuta devre arasında hocamızın 
tercih ettiği bir oyuncu olarak transfer 
edildi. Ama istenen verimi sağla-
madı. Bu da gayet doğal. Her alınan 
oyuncu istenen verimi veremiyor ma-
alesef. Tek sıkıntı bonservisi ile almış 
olmamız. Onun için biraz zor oluyor 
ama kulübü mali bir zarara sokma-
dan elimizden geleni yapacağız.

MİYE EN AZ FOFANA 
KADAR FAYDA SAĞLAYACAK
Genç oyuncular konusu önemli. 

Bunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. 
Belki Konyaspor’un transfer yasağı 
aldığı dönemden sonra en geç oyun-
cular şu an kadromuzda yer alıyor. 
Bu da tamamen teknik ekibin isteği 
doğrultusunda oluyor. Bu konuda yö-

netim olarak çok memnunuz. Taraf-
tarlarımızın ve camiamızın da mutlu 
olmasını isteriz. Çünkü her zaman 
altyapıdan neden oyuncu çıkmıyor 
denir. Bunu da yöneticiler olarak 
bizim ve teknik heyetin bir özeleştiri 
olarak kabul etmesi gerekiyor. Ca-
mia baskısı nedeniyle, hemen başarı 
gelsin diye hepimizin yapmış olduğu 
hata bu. Yüksek maliyetli, yaşı yük-
sek oyuncuları getirerek Türkiye’de 
şov yapmalarını bekliyoruz. Ama bu 
şovlar kısa süreli olduğu için kulüp-
ler borç batağına giriyor. Miya, Fo-
fana’nın yerine almış olduğumuz bir 
oyuncu. Fofana’ya yüksek bedeller 
teklif ettik. Dışardan bakılınca verimli 
olduğu düşünülen, Konya’da kalma-
sı istenen bir oyuncu. Ama yüksek 
bedelleri tercih etmedi. Biz de onun 
3’te 1’i maliyetinde olan Miya ile an-
laşma sağladık. Miya başarılı olduğu 
takdirde hem kazanç hem de verim 
elde edilmiş olacak. Fofana’ya göre 
yaş olarak da çok iyi 21 yaşında. En 
az Fofana kadar faydalı olacağını dü-
şünüyor teknik ekibimiz. 

KONYASPOR UZUN 
VADEDE BU OYUNCULARIN 

MEYVELERİNİ ALACAK 
Diğer genç oyuncularımız Mü-

cahit, Ali Karakaya, Erdon, Ali Yaşar 
vb. gibi gençlerimizin zaten maliye-
tini söylemeye bile gerek yok. Bizim 

altyapıdan yetişen oyuncularımız. Bu 
arkadaşlarımız hem çok cüzzi fiyat-
lara oynuyor hem de Aykut hocanın 
ana takımda düşündüğü oyuncular. 
Bence Konyaspor’a yapılacak en bü-
yük iyilikler bunlar. Tabi bunlar sabır 
işi. Bu sabrı yönetimden taraftara bü-
tün camianın göstermesi gerekiyor. 
Yönetim ve teknik heyet bu konuda 
paralel bir çalışma yapıyor. Buradan 
kazançlı çıkan da tabi Konyaspor 
olacak. Bu oyuncuların artan perfor-
mansı hem bizi hem teknik heyeti ol-
dukça memnun ediyor. Uzun vadede 
Konyaspor, bu oyuncuların meyvesini 
yiyecek. 

GELECEKTEKİ 
3 YILIN KEMİK KADROSU

Bu oyuncular dışında bir stoper 
ve ileriye Bajic’i aldık. Dışarıdan bir 
forvet ihtiyacı var gibi gözüküyor ama 
teknik heyetimiz bu sezon gol sıkıntısı 
yaşayacağımızı düşünmüyor, bu şe-
kilde rapor verdiler. Milosevic’in iki 
haftadır performansı ortada, önümüz-
deki haftalarda bu oyunu golle süsle-
yecektir. Bajic iki haftadır durgun ama 
bildiğimiz bir oyuncu, iyi bir futbolcu 
o da golle tanışacaktır. Bunun dışında 
Miya ve Ömer Ali gole yakın bir oyun-
cu. Bunun dışında Hurtado talihsiz bir 
sakatlık yaşadı. Döndüğünde o da 
gole katkı sağlayacaktır. Ve tabi Er-
don ve Mücahit. Biz bunlara sabrede-
ceğiz ki Konyaspor kazançlı çıkacak. 
Sezon sonunda sıralama olarak ve 
mali olarak Konyaspor’un geleceği-
ni garanti altına almış olacağız. Bu 
oyuncular takımımızın gelecekteki 3 
yılının kemik kadrosunu oluşturacak 
ve takımımız kazançlı olacak. İnşallah 
bu dediklerimizi başarabiliriz.

OYUNCU SATMADAN ÇOK ZOR
Zaten oyuncu satmak gibi hede-

finiz olmadığı zaman bu mali yapı ve 
borçlarla kulübü döndürmek çok zor. 
Sponsorluk gelirleri dışından ekstra 
bir gelirimiz yok. Bizim oyuncu ye-
tiştirip satmamız gerekiyor. Az önce 
konuştuğumuz oyuncuların hepsin-
den bu konuda ümitliyiz. Konyaspor 
oyuncu sattığı sene Avrupa oynadı. 
Oyuncular Avrupa arenasında müca-
dele ettiği zaman daha göz önünde 
oluyor. Ümidimiz yine üst sıralara 
oynayarak Avrupa’da oynamak. Bu 
olmasa bile az önce saydığımız isim-
ler birkaç sene içinde kendini daha iyi 
gösterecektir. Hepsi genç ve takım 
oyununa uygun oyuncular. Bunları 
zaman içine yayarak, yerine gelecek 
oyuncuların hazır olması ile döngüyü 
sağlamak istiyoruz. 

HEDEFLER SOYUT KALIYOR
Hedef konuşmak aslında biraz so-

yut kalıyor. Futbolda her şey olabili-
yor. Geçen sezon 11 hafta kazanama-
dığımız oldu. Ki öncesinde de üçüncü 
olduğumuz sezon Konyaspor’un o ka-
dar puan alacağı tahmin edilmiyordu. 
Şu an bu futbolcu yapısı ile bir aksilik 
yaşamazsak, ilk 8’in içinde olabili-
riz gibi gözüküyor. Önümüzdeki 5-6 
hafta bize bu konuda yol gösterecek. 
Ama ilk 8 içinde aşağılarda mı oluruz 
yoksa yukarı doğru mu gideriz bunu 
şimdi söylemek zor. 
KONYA KONYASPOR’A SAHİP ÇIKTI

Konyaspor, Konya’nın takımı. 
Konyaspor’un sahibi de Konya ve 
şehrimizin yöneticileri tabi. Başkanı-
mız Hilmi Kulluk genel kurulumuzda 

söylemişti, bu borç yükü altında bu 
maddi gelir ile kulübü döndürmek 
çok zor. Türkiye’deki ekonomik yapıyı 
herkes biliyor. Yayıncı kuruluşun eko-
nomik yapısı ortada. Takımlarımızın 
gelirinin büyük bölümü oradan geli-
yor. Ve bununla birlikte sponsorluk 
gelirleri. Bizim yöneticiler olarak bu 
gelirleri bulmamız imkansız neredey-
se. Onun için biz de şehrin ileri gelen-
lerinden Konyaspor’a yardım istedik. 
Başta Çevre ve şehircilik Bakanımız 
Murat Kurum. Kendisine çok teşekkür 
ediyoruz. Bir Konyalı olarak elinden 
gelenin hepsini yaptı. Tamamen 
onun desteği ile şu an Konyaspor bu 
halde. Aynı zamanda Sayın Valimiz 
Cüneyit Orhan Toprak, Konyaspor’a 
sahip çıktı. Sayın Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay, yapılan sponsorluk ile Kon-
yaspor’u ipten aldı. Dışarıdan gö-
zükmüyor ama bu sponsorluklar ile 
birçok ödememizi yaptık. Oyuncuları-
mıza ödemeler yaptık. Şu an mevcut 
yapı ile ödenebilecek bir borç değildi 
bunlar. Bununla beraber ilçe belediye 
başkanlarımız tesislerimize çok yar-
dımcı oldu. Forma kampanyasında 
oda başkanlarımız destek oldu. O yüz-
den biz Konya’nın takımı Konyaspor’a 
herkesin destek olmasını istiyoruz. 
Aynı zamanda Sağlık Bakanımız Fah-
rettin Koca çok ilgilendi. 
BORÇ YAPILANDIRMASINI YAPTIK

Sayın Bakanımız Murat Kurum 
öncülüğünde çok büyük destek gör-
dük ve geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası 
ile yapılandırmamızı yaptık. Yapılan-
dırmanın kuralları ve şartları oldukça 
ağır. Başkanımız Hilmi Kulluk da elini 
taşın altına koydu. Ciddi bir yükümlü-
lük ile Konyaspor’un 3 yıl içinde borç-
larını rahatça ödeyebileceği bir yapı-
landırmaya imza atıldı. Bundan sonra 
yapılacak olan iş programlı bir şekilde 
gitmek. Bundan sonra kontrol zaten 
Ziraat Bankası’nda olacak. Yapılacak 
transferde, gönderilecek oyuncularda 
olsun her şeyde mali disiplin içinde 
hareket edilecek. Doğru bir planlama 
ile Konyaspor hem Süper Lig’de kalı-
cı olacak hem de borçsuz bir şekilde 
başarılara doğru gidecek. Burada 
doğru insanlardan biri Aykut Koca-
man. Doğru yapılanma kapsamında 
Konyaspor’un önündeki 3-4 yılı en 
iyi şekilde planlayabilecek bir insan. 
Kendini kariyerini bir kenara bırakıp, 
Konyaspor’un geleceğini düşünen bir 
isim. Yolda eleştirilerle ve zorluklarla 
karşılaşacağız. Biz de şov için oyun-
cu getirebiliriz ama sezon sonunda 
örneği çok olan alt liglere gidebiliriz. 
Direksiyonun başında birçok sorum-
luluk ile ilerliyoruz. Sorumluluğun bi-
lincindeyiz. Mali yapının aynı şekilde 
devam etmesi için Konyaspor’un ilk 
yarıda belirli bir puan ortalamasına 
ulaşması lazım. Bunu teknik ekip ile 
de paylaştık. Bu yapılandırmanın de-
vam etmesi için ligde kalıcı olmamız 
lazım. Bunun için de doğru yapılan-
ma ile yola devam etmek gerekiyor. 
Zor bir görev ama doğru insanlarla 
yola çıkıldığı için başarıya ulaşacağı-
mız inanıyoruz. 

BİZİM GÖREVİMİZ 
SPONSOR VE PARA BULMAK
Yapılanmanın içeriğinde ilk baş-

ta faizler daha sonra da borcun ana 
parası ödenecek. Bunların hepsi tabi 
ligde kalıcı olursak gerçekleşecek. 
Diğer türlü risklerin hepsi bizim üs-
tümüzde. Şu anki mali yapı ile Kon-
ya’da sponsor bulmak çok zor zaten. 
Ama belediye başkanımız ve valimiz 
Konyaspor’un arkasında. Genelde bu 
işler zorlama ile oluyor. Formamızda 
hala boş olan sponsor alanları var. 
Ve stadyumumuza isim sponsoru 
bulamadık. İnşallah onları da doldu-
racağız. Bu çalışmalar yıl boyunca 
sürecek. Bizim yönetim olarak göre-
vimiz sponsor ve para bulmak. Tek-
nik heyet ve futbolcularımıza iyi im-
kanlar sağlamak. Kayacı ve Tatlıcak 
Tesislerimiz zaten güzel bir tadilatta 
geçti. O yüzden bakanlarımız, bele-
diye başkanlarımız, valimiz destek 
vermişken, biz de iyi işler yapacağız 
ve Konyaspor’u mali yapısı düzgün, 
Süper Lig’de kalıcı bir takım haline 
getireceğiz. Olmaması için şu an 
hiçbir sebep gözükmüyor. Herkesi 
sabırlı olmaya davet ediyorum. Hep 
birlikte olduğumuz yek vücut bu işi 
başaracağız.  n YUNUS ALTINBEYAZ/
MUHAMMED SAYDAM

Konyaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy Konya Yenigün Gazetesi’ne konuştu. Transfer sürecinden, sportif başarıya, mali durumdan, sezon 
hedefine kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulunan Selçuk Aksoy, Ziraat Bankası ile gerçekleştirilen borç  yapılandırması ve Konya 

Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluk hamlesi ile ilgili, “Konya, Konyaspor’a sahip çıktı” dedi. İşte gündemi belirleyecek o açıklamalar 



Antalyaspor maçını 
Öztürk yönetecek

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’un 
bu hafta evinde oynayacağı Antalyaspor maçını 
Ümit Öztürk’ün yöneteceği açıklandı. Öztürk’ün 
yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil 
Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan 
Engin. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Özgüç 
Türkalp ve Emre Malok. Konyaspor - Antalyaspor 
maçının hakemi olan Ümit Öztürk, 10 Şubat 
2019’da yönettiği Galatasaray - Trabzonspor ma-
çından sonra ilk kez Süper Lig’de orta hakem ola-
rak maç aldı.   n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Antalya’ya 
hazırlanıyor

Konyaspor, Süper Lig’in 3. haftasında saha-
sında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına 
yaptığı antrenmanla devam etti. 

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut 
Kocaman’ın gözetiminde yapılan antrenman sa-
londa iki grup halinde yapılan ve yaklaşık 1 saat 
20 dakika süren CORE ısınma ve ağırlık çalışması 
ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular 
30 dakikalık çabukluk çalışması ile antrenmanı 
tamamladı.    n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor, Beyaz 
Grup’un en değerli 3. takımı

Genç yönetimi ve genç 
kadrosu ile dikkat çeken pilot 
kulüp 1922 Konyaspor, TFF 2. 
Lig Beyaz Grup’un en değerli 
3. takımı oldu. Yeşil beyazlılar 
Samsunspor ve Manisa BŞB’nin 
ardından grubun en değerli kad-
roya sahip takımı olarak dikkat 
çekiyor. 

İşte Transfermarkt verilerine 
göre Beyaz Grup’ta takımların 
değeri:  “Samsunspor 3,73 milyon 
Euro, Manisa Futbol Kulübü 1,63 
milyon Euro, 1922 Konyaspor 1,53 
milyon Euro, Amed Spor 1,33 mil-
yon Euro, İnegölspor 1,30 milyon 
Euro, Sarıyer 1,15 milyon Euro, 
Kırklarelispor 1,10 milyon Euro, 
Tarsus İdman Yurdu 1,03 milyon 
Euro, Sancaktepe 1 milyon Euro, 
Hekimoğlu Trabzon, Pendikspor, 

Afjet Afyonspor, Gümüşhanespor, 
Şanlıurfaspor, BAK Spor, Zonguldak 
Kömürspor, Yeni Çorumspor ve Ha-
cettepe’nin toplam piyasa değerleri 
ise 1 milyon Euro’nun altında.” 

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ise 
Bandırmaspor’un toplam piyasa 
değeri 1,78 milyon Euro, Tuzlaspor 
1,40 milyon Euro, Büyükşehir Bele-
diye Bodrumspor 1,33 milyon Euro, 
Kahramanmaraşspor 1,13 milyon 

Euro, Sakaryaspor 1,08 milyon 
Euro, Ankara Demirspor 1,05 
milyon Euro ve Eyüpspor 1 mil-
yon Euro olarak belirlendi. 

Futbolcu değerlerine bakıl-
dığında Samsunspor 2. Ligi’in 
en değerli takımı olan Sam-
sunspor ağırlığı dikkat çekiyor. 
Samsunspor’un Almanya 2. Ligi 
Darmstadt 98’den geçen sene 
kadrosuna kattığı Aytaş Sulu 

500 bin Euro değeri ligin en pahalı 
oyuncusu oldu. 1922 Konyaspor’dan 
Kaan Özdemir 350 bin Euro piyasa 
değeriyle 2’inci sırada yer alırken, 
350 bin Euro piyasa değerli Atabey 
Çiçek 3’üncü, 250 bin Euro’luk Sa-
med Kılıç 4’üncü ve 200 bin Euro’luk 
Enes İslam İlkin de ligin en değerli 
5’inci futbolcusu oldu.  
 n SPOR SERVİSİ

Rakamlar ne söylüyor?
Spor Toto Süper Lig’in 2. Haf-

tasında Galatasaray ile karşılaşan 
Konyaspor, 1-0 yenik duruma düştü-
ğü maçın son dakikalarında buldu-
ğu gol ile maçtan 1 puan çıkarmayı 
başarmıştı. Konyaspor’un bu maçta 
gösterdiği mücadele özellikle İstan-
bul basını tarafından eleştiri yağmu-
runa tutulmuştu. Konyaspor’un maç 
boyunca savunma yaptığı ve Galata-
saray’ın 10 kişi kalmasının ardından 
ancak beraberlik için mücadele ettiği 
iddia edilmişti. Ancak maçın istatis-
tikleri bu iddiayı çürüttü. Verilere göre 
Konyaspor maçın önemli bölümünde 
karşılaşmanın mutlak hakimi. 

GENEL İSTATİSTİKLER
Konyaspor, Galatasaray maçı ge-

nelinde ortalama yüzde 40.2 topa sa-
hip olurken, bu rakip Galatasaray’da 
yüzde 59.8 olarak gerçekleşti. Gala-
tasaray’ın 18 şutuna, Konyaspor 16 
şut ile karşılık verirken, bu şutlardaki 
isabet sayısı ise 6’ya 4 oldu. Öte yan-
dan Galatasaray 555 başarılı pas ya-
parken, Konyaspor’da bu rakam 386.

Genel istatistiklerde Galatasaray 
üstünlüğü göze çarparken, karşılaş-
ma 15 dakikalık periyotlar halinde in-
celendiğinde Konyaspor’un 60. daki-
kadan itibaren karşılaşmanın mutlak 
hakimi olduğu ortaya çıkıyor. 

TOPLA OYNAMA YÜZDESİ 
-Galatasaray’ın golüne kadar 

olan bölümde topla oynama yüzdesi;  
Galatasaray: %76 - Konyaspor: %24

-Babel’in golünden (60), Seri’nin 
kırmızı kartına (75) kadar olan bölüm: 
Galatasaray: %37 – Konyaspor: %63

-Seri’nin kırmızı kartından maçın 
bitimine kadar olan bölüm: Galatasa-
ray: %30 - Konyaspor: %70

RAKİBİNDEN DAHA FAZLA 
KORNER KULLANDI

Konyaspor büyük çoğunluğu ilk 
yarıda olmak üzere 6 kez köşe vuruşu 
kazanırken, Galatasaray’da bu rakam 
2 olarak gerçekleşti. 

60. DAKİKADAN SONRA 245 PAS
-Karşılaşmanın toplam pas sa-

yıları: Galatasaray: 555 - Konyaspor 
386

-Babel’in golünden maçın bitimi-

ne kadar olan bölümde pas: Galata-
saray: 121 - Konyaspor:245

-Maç genelinde 3. bölgede ya-
pılan pas: Galatasaray: 187 - Kon-
yaspor:132

KONYASPOR GOL BÖLGESİNE 
DAHA FAZLA GİRİŞ YAPMIŞ
Karşılaşma boyunca Kon-

yaspor’un hücum etkinliği göster-
mediği iddia edilirken Konyaspor’un 

Galatasaray’dan daha fazla 3. böl-
geye giriş yapması dikkat çekiyor. 
Galatasaray karşılaşma boyunca 42 
kez 3. bölgeye geçiş yapabilirken, 
Konyaspor’da bu rakam 52.

KONYASPOR 23 KEZ RAKİP 
CEZA ALANINA GİRİŞ YAPMIŞ
Karşılaşmada bir başka dikkat çe-

ken detay ceza sahasına giriş sayıla-
rında. Konyaspor’un kendi yarı saha-

sından çıkmadığına yönelik iddialara 
rağmen Konyaspor maç boyunca 23 
kez rakip ceza sahasına giriş yapmış. 
Galatasaray’da ise bu rakam 39. 

60-75 dakikalar arasındaki Gala-
tasaray’ın Konyaspor ceza sahasına 
giriş sayısı 1 (Bir). 75-90 arası ise Ga-
latasaray’ın Konyaspor ceza sahasına 
hiç girmemesi dikkat çeken bir başka 
nokta. 

60. DAKİKADAN SONRA 
KONYASPOR RAKİBİNİ 

ADETA EZMİŞ
Karşılaşma ile ilgili yaygın kanı-

nın aksine Konyaspor’un hücum is-
tatistikleri yüksek. Özellikle 60. daki-
kadan itibaren  uzatmalarla birlikteki 
40 dakikalık bölümde Konyaspor’un 
oyundaki mutlak üstünlüğü dikkat 
çekiyor. Konyaspor’un istatistiksel 
üstünlüğü Galatasaray’ın 10 kişi kal-
masına bağlansa da, Yeşil Beyaz-
lılar’ın rakibin kırmızı kartından çok 
önce oyunun kontrolünü ele aldığı or-
taya çıkan bir başka gerçek. Özellikle 
deplasman maçlarında Konyaspor’un 
fizik kalitesi ile maçın son bölümünde 
oyuna ağırlığını koyması ise yeni bir 
durum değil. Süper Lig’deki pek çok 
maçta Konyaspor maçın son bölü-
münde oyunun kontrolünü elen alan 
taraf oldu.  

İşte Konyaspor’un maçın hakimi 
olduğu son bölümün istatistikleri:

Topa sahip olma: Galatasaray: 
Galatasaray: %33 -Konyaspor: %67

Başarılı dripling: Galatasaray: 1 - 
Konyaspor: 2

Toplam Pas: Galatasaray: 121 – 
Konyaspor: 245

İsabetli Pas: Galatasaray: %79.3 
– Konyaspor: %86.9

Rakip sahada pas: Galatasa-
ray:48 – Konyaspor:181

3. Bölgede Pas: Galatasaray:7 – 
Konyaspor:86

3. Bögeleye Girişler: Galatasa-
ray:5 – Konyaspor:31

Ceza sahasına Girişler: Galatasa-
ray:1 – Konyaspor:12

Toplam şut: Galatasaray:2 – Kon-
yaspor:9 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçın yankıları sürüyor. Konyaspor’a karşılaşmada sürekli 
savunma yaptığı yönünde eleştiriler gelirken, maçın istatistikleri ise bu iddiaları yalanladı. Verilere göre Konyaspor 
maçın önemli bir bölümünde karşılaşmanın mutlak hakimi olurken, birçok veri kaleminde rakibine üstünlük sağladı

RPS




