
05 Restore edilmeyen
tescilli cami kalmadı 10 Konyalı kadınlar kış

ekmeği mesaisinde 14 Gazeteci Ahmet 
Güner toprağa verildi

BONNE UNLU MAMULLERİNDE
HİÇBİR ÜRÜNE ZAM YOK!

‘BİZİM TEK DERDİMİZ
EN İYİ HİZMETİ SUNMAK’

TEKNOLOJİ TUTKUNLARI 
AKINROBOTICS’TE BULUŞTU

Dolara inat sabit fiyat

Başkan hafta sonunu ilçelere ayırdı

Teknoloji üssü kapılarını ziyarete açtı

Bonne Unlu Mamulleri’nde dolar fiyatlarına karşın 
simit 1 TL’den satışa sunulurken, hiçbir ürüne de 
zam yapılmadı. Bonne Unlu Mamulleri Sahiplerin-
den Muhammet Köksal, “Elimizden geldiği kadar 
ekonomiye katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu amaçla, 
ürünlerimize zam yapmadığımız gibi girdi maliyet-
lerindeki artışa rağmen fiyatlarımızı sabitledik” dedi

Hafta sonu yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir 
Belediye Başkanı U. İbrahim Altay Akşehir, Doğan-
hisar, Derbent, Hüyük, Derebucak ve Beyşehir ilçe-
lerini ziyaret etti. Yatırımları inceleyen Başkan Altay, 
“Bizim tek derdimiz var o da hizmet etmek” dedi.

Teknoloji meraklılarına kapılarını açan AKINROBO-
TICS, teknik gezi organizasyonlarının dördüncü-
sünü 6 Ekim 2018 Cumartesi günü gerçekleştirdi. 
Gezide teknoloji meraklılarına robot yapım süreci, 
yapay zekâ ve yüksek teknoloji hakkında bilgiler 
verildi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 12’DE

Haksız kazanca
taviz verilmiyor

‘Türk dili için 
mücadele etti’

1-2 katlı bina 
kalmayacak!

Selçuklu Belediyesi zabıta ekip-
leri, döviz kurlarındaki hareket-
lilik bahanesiyle bazı ürünlerin 
fiyatlarında artış yapılarak “haksız 
kazanç” elde edilmesini engel-
lemek amacıyla denetim yaptı. 
Başkan Ahmet Pekyatırmacı, 
fırsatçılara asla geçit vermeye-
ceklerini söyledi.  n SAYFA 5’TE

TYB Konya Şubesi’nde Yazar D. 
Mehmet Doğan anlatıldı. Yazar 
Mehmet Şeker, Doğan’ın ömrünü 
dil, kültür ve edebiyata adadığına 
vurgu yaptı. Yazar Fahri Tuna ise, 
Doğan’ın Türk dilinin milli müca-
delesini, kurtuluş savaşını veren 
bir nefer olduğuna dikkat çekti. 
 n SAYFA 11’DE

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Karatay Beledi-
yesi tarafından gerçekleştirilen 
yeni imar revizyon planları ile 
Karatay’a 125 bin ilave nüfus 
geleceğine ve 2-3 yıla kadar Ka-
ratay’da 1-2 katlı bina kalmaya-
cağını vurguladı.  n SAYFA 12’DE
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Pazar günleri açılan 
Konya Açık Oto Pazarı 

en kalabalık ama en 
durgun günlerini 

yaşıyor. Esnaf, nöbetçi 
noter uygulaması ile 
araç alım satımının 

daha da hızlanacağını 
umuyor

HER HAFTA BİR NOTER
 NÖBET TUTSUN

Konya Açık Oto Pazarı son zaman-
ların en kalabalık ancak en durağan 
günlerini yaşıyor. Döviz kurlarındaki 
artışa bağlı olarak sıfır araç fiyatların-
daki artış ikinci ele de yansıyınca oto 
pazarlarına gelen vatandaşlar sade-
ce araç fiyatlarını sormakla yetiniyor. 
Araç satıcıları ise pazarda bir nöbet-
çi noter bulunması halinde işlerinin 
biraz olsun hareketleneceğini be-
lirterek nöbetçi noter uygulamasına 
geçilmesini istiyor. 

PAZARIN ÜSTÜ
 KAPATILSIN TALEBİ

Yaz mevsiminde güneşin altında sa-
atlerce beklemek zorunda kaldıkla-
rını belirten ikinci el araç satıcıları, kı-
şın ise yağmur ve karın üzerlerinden 
geçtiğini belirtiyor. Pazarın girişinde 
araç başı 12,5 TL ücret alındığını ha-
tırlatan esnaf, “Alınan bu para paza-
rın üstünü kapatmaya yetecek bütçe-
yi toparlar. Buraya her pazar binlerce 
vatandaş geliyor. Sosyal bir hizmet 
olarak pazarın üstünün kapatılmasını 
istiyoruz” diyor.  n HABERİ SAYFA 14’TE

Akgöl sazlıkları tamamen kurudu!
Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olan “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” 
statüsündeki Konya’nın “kuş cenneti” Ereğli Akgöl Sazlıkları, mevsimsel kuraklığın 

etkisiyle kurudu. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, bölgeye gelen misafirlerin bu 
durumu ‘göl adeta ağlıyor’ diye yorumladıklarını söyledi. n SAYFA 7’DE

Geçmişten geleceğe 
ışık tutan yolculuk

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından tarihi mirasa 
sahip çıkmak ve geçmişten geleceğe ticaretin 
gelişimini temsili olarak ortaya koymak için 
düzenlenen “Mâzi’denÂti’ye Ticaret Kervanı 
Yürüyüşü” programı MÜSİAD Konya Kızılören 
Kuruçeşme Kervansarayı’nda gerçekleştirildi.
Katılımcılar, atlar ve develerden oluşan temsili 
ticaret kervanı ile 2,5 kilometre yol yürüyerek 
Kızılören Kuruçeşme Kervansarayı’na ulaştı. 
Daha sonra Konya’da ve çevre şehirlerde üretilen 
ürünlerin taşındığı yükler indirildi. Gerçekleştirilen 
kervan yürüyüşü ile birlikte ticaret geçmişine ışık 
tutmuş oldular. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Özel öğrencilere 
özel ziyaret

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru Melike Hatun Özel Eğitim 
Meslek Okulu öğrencilerinin 
sosyal medya üzerinden ger-
çekleştirdikleri aşure davetine 
iştirak etti.   n SAYFA 13’TE

Nöbetçi noter talebi
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MÜSİAD Konya Şubesi tarafından tarihi mirasa sahip çıkmak ve geçmişten geleceğe ticaretin gelişimini temsili olarak ortaya koy-
mak için düzenlenen “Mâzi’den Âti’ye Ticaret Kervanı Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Gerçekleştiren etkinliğe çok sayıda davetli katıldı

Mazi’den Ati’ye yürüdüler
MÜSİAD Konya Şubesi tarafın-

dan tarihi mirasa sahip çıkmak ve 
geçmişten geleceğe ticaretin gelişi-
mini temsili olarak ortaya koymak 
için düzenlenen “Mâzi’den Âti’ye Ti-
caret Kervanı Yürüyüşü” programı 
MÜSİAD Konya Kızılören Kuruçeş-
me Kervansarayı’nda gerçekleştiril-
di. Gerçekleştiren programa Vali Ya-
kup Canbolat, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı, Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birli-
ği (KONESOB) Başkanı Muharrem 
Karabacak, MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, Makine 
Mühendisleri Odası (MMO) Kon-
ya Şubesi Başkanı Doktor Öğretim 
Üyesi Aziz Hakan Altun, MÜSİAD 
Niğde, Aksaray, Karaman ve Seydi-
şehir Şube Başkan ve Yöneticileri, 
MÜSİAD Konya Şubesi 5. Dönem 
Başkanı Aslan Korkmaz, 6. Dönem 
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ile basın 
mensupları ve çok sayıda davetli 
katıldı. Katılımcılar, yapılan duanın 
ardından at ve develerden oluşan 
temsili ticaret kervanı ile 2,5 km 
yol yürüyerek Kızılören Kuruçeşme 
Kervansarayı’na ulaştı. Kervan katı-
lımcılar tarafından karşılandı. Daha 
sonra Konya’da ve çevre şehirlerde 
üretilen ürünlerin taşındığı yükler 
indirildi. Gerçekleştirilen kervan yü-
rüyüşü ile birlikte ticaret geçmişine 
ışık tutmuş oldular.

KONYA, HER ZAMAN ÜLKESİNE VE 
DÜNYAYA ÖRNEK OLMUŞTUR
Gerçekleştiren programda konu-

şan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı  Konya’nın her zaman örnek 
olduğunu ifade ederek, “ Bugün 
tarihten gelen bir etkinliği yaşat-
mak adına bir aradayız. Programın 
hazırlanmasında emeği geçen tüm 
kardeşlerimi teşekkür ediyorum. 
Bu coğrafya zor bir coğrafya. Ama 
Ahileri ile bacıları ile, alimleri ile bir 
bütün olarak mührünü vurduğu bu 
topraklarda bugünün nöbeti bizler-
de.  İnsan yaşadığı sürece ve dün-
ya var olduğu sürece hak ile batıl 
mücadelesi devam edecek. Tarih-
te Konya büyük işlere ev sahipliği 
yapmış ve büyük insanlar yetiştir-
miş. Büyüklerimizi hayırla yad edi-
yoruz.  Konya, her zaman ülkesine 
ve dünyaya örnek olmuştur. Ailede 
aldığı eğitim, öğrendiği sanat, yap-
tığı ticareti ve sosyal hayatının her 
safhasında iyi insan olmayı her za-
man kendine şiar edinmiştir. Biz iyi 
insanlarımızın sayısını artırabilirsek, 
bu dünya çok daha da güzel olacak. 
“Mâzi’den başlayan yürüyüş Âti’ye 
kadar devam ediyor. Kutlu yolculuk 
inşallah Yevmil Kıyamete kadar de-
vam edecek. Programın hazırlanma-
sında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.
ANADOLU BÜYÜK BİR ZENGİNLİKTİR

Meram Belediye Başkanı Fat-

ma Toru da Bu tür geleneklerimizin 
yaşatılması bizim için son derece 
önemli olduğuna dikkat çekerek, “  
Anadolu büyük bir zenginliktir. Ana-
dolu sadece büyük bir coğrafya ‘nın 
ismi değildir. Anadolu aynı zamanda 
uygarlıkların beşiği, ahlakın, irfanın, 
fikriyatının, ilmin ve sanatın olduğu 
zenginlikler ülkesidir. Bu zenginlik-
ler ticaret yolları ve kervan yolları ile 
bugüne kadar artarak taşınmıştır. Bu 
tür geleneklerimizin yaşatılması bi-
zim için son derece önemlidir. Çünkü 
geleneklerini bugüne taşıyamayan 
toplumlar, hiçbir zaman var olamaz-
lar ve her türlü saldırılara karşı sa-
vunmasızdır. Kültür bir toplumu bir 
arada tutan en önemli unsurlardan 
biridir. Bizlerde kültürel etkinlikleri 
yaşatma adına gerek yerel yönetim-
ler, gerekse STK’larımızla, odaları-
mızla, teşkilatlarımız ile birlikte bizi 
biz yapan değerlerimizi gelecek ne-
sillere aktarmak amacı ile her türlü 
faaliyet içerisindeyiz. Bu tür faaliyet-
leri de gönülden destekliyoruz” dedi.

AHİNİN İŞİ HAK KAPISIDIR
Konya Esnaf ve Sanatkârlar Oda-

ları Birliği Başkanı Muharrem Kara-

bacak ise, “Ahinin işi hak kapısıdır, 
samimiyetle girilir hürmetle çalışılır 
ve kazanç helal yolda karalınca har-
canır. Konyalı esnafımız bu bilinçle 
hareket etmektedir. Bugün ticaretin 
yürüyüşüne dua ile bereketli şekilde 
yapmış olduk. İnşallah bu dua esnaf 
ve sanatkârlarımız için, Konyamız 
için, sanayimiz için ticaretimiz ve ül-
kemiz için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum” dedi.
TARİHİ DEĞERLERE, KÜLTÜRLERE VE 

MİRASLARA SAHİP ÇIKMALIYIZ
Anadolu coğrafyasında hüküm 

süren Selçuklu ve Osmanlı Devlet-

leri ticareti daha iyi şartlar altında 
sürdürmek için o günün şartların-
da önemli çalışmalar yapmıştır di-
yen MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka,  “Anadolu coğ-
rafyasında hüküm süren Selçuklu 
ve Osmanlı Devletleri ticareti daha 
iyi şartlar altında sürdürmek için o 
günün şartlarında önemli çalışma-
lar yapmıştır. Bunların başında ise; 
ulaşım ve konaklama imkânları-
nın kısıtlı olmasından dolayı ticaret 
kervanlarının konaklamaları ve her 
türlü ihtiyaçlarını karşılamaları için 
işlek ticaret yolları üzerine büyük 

hanlar ve kervansaraylar inşa etmiş-
lerdir. Günümüz modern ticaretinin 
gelişmesinde en büyük paya sahip 
olan esnaflığın, tüccarlığın ve sa-
natkârlığın temel noktası olan Ahi-
liğe ve Ahilik kültürüne değinmek 
istiyorum. Ahilik geleneğine sahip 
Anadolu girişimcisi olarak bizler 
Ahilik kavramını, toplumsal kimliği-
miz açısından daima sahiplenmemiz 
gereken çok özel bir kültür olarak 
görüyoruz. Ahilik Teşkilatı, yüzyıl-
larca karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, 
dayanışma ve adalet bilincini taşıyan 
esnaf ve zanaatkârlar yetiştirmiştir.  

Biz bu geleneğimiz ile gurur duyu-
yoruz. Çünkü geleneğimizde güzel 
ahlak, doğruluk ve dürüstlük vardır. 
Gerçek zenginliğin mal çokluğu ile 
değil, gönül tokluğu ile olduğunu bi-
len insanlarız. Doğrulukla yapılma-
yan hiçbir iş bereket getirmemek-
tedir. Ahi Evran, geleceği arayanlar 
için, geçmişte yakılan bir ışıktır. Bu 
çerçevede bizlere düşen en önemli 
görev ise, dünü ve bugünü iyi bil-
mektir. Kökü maziden olan ati bilin-
cini sürekli taze tutmalıyız. Ticaret 
hayatının temellerini oluşturan tari-
hi değerlere, kültürlere ve miraslara 
sahip çıkmalıyız. Ayrıca bize asırlar 
öncesinden miras bırakılan Ahilik 
kültürünü gelecek nesillere taşımak 
zorundayız. Bu doğrultuda bizler de 
hem Sivil Toplum Kuruluşu olarak 
hem de iş dünyasının temsilcileri 
olarak üzerimize düşeni yapmaya 
devam edeceğiz” dedi.  Renkli gö-
rüntülerin ortaya çıktığı programda 
katılımcılar da günü ölümsüzleştir-
mek için fotoğraf çektirmeyi ihmal 
etmediler. Program, katılımcılar ye-
mek ikramı ile sona erdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Hasan Angı  Fatma Toru Muharrem Karabacak Ömer Faruk Okka



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 28 Muharrem 1440  -  Rûmî: 25 Eylül 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   12 °C   25 °C

Karaman             10 °C 25 °C 

Aksaray               11 °C  26 °C

Ankara                 8 °C 26 °C
8 EKİM 2018

Rümeysa ve Ahmet mutlu bir yuva için hayatlarını birleştirdi. Doğu ve 
Karaca aileleri de evlatlarının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadı 

Baş ve Şirin aileleri akrabaları oldu. 
Gerçekleşen düğün törenine çok sayıda davetli katıldı 

Rümeysa ile Ahmet evlendi Mutluluğa ‘evet’ dediler
Melek-Nevzat Doğu çiftinin kızı 

Rümeysa ile Zeliha-Reşit Karaca çif-
tinin oğlu Ahmet, Bizim Ora Kır Dü-
ğün Bahçesinde düzenlenen düğün 
töreni ile dünya evine girdi. Gerçek-
leşen düğün törenine Konya İl Müf-
tüsü Ahmet Poçanoğlu,  Doğu ve 
Karaca ailelerin yakınları, sevenleri 
ile çok sayıda davetli katıldı. Genç 
çiftin nikahını Konya İl Müftüsü Ah-
met Poçanoğlu kıydı. Gerçekleşen 
düğün merasiminde misafirlere ge-
leneksel Konya Pilavı ikram edildi. 
Doğu ve Karaca aileleri misafirlerini 
kapıda karşılayarak davetlilerin ‘Ha-
yırlı olsun’ dileklerini kabul etti. Dü-
ğüne katılan misafirler genç çift ile 
bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ye-
nigün Gazetesi olarak Rümeysa ve 
Ahmet’e bir ömür boyu mutluluklar 
dilerken, ailelerini de tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Aliye- Rafet Baş çiftinin kızı 
Yasemin ile Münüre-İsmail Şirin 
çiftinin oğlu Raşit Öncü Düğün Sa-
lonu’nda düzenlenen düğün töreni 
ile dünyaevine girdi. Genç çifti ve 
ailelerini mutlu günlerinden seven-
leri yakınları ile çok sayıda davetli 
yalnız bırakmadı. Baş ve Şirin aile-
leri misafirlerini kapıda karşılayarak 
davetlilerin hayırlı olsun dileklerini 
kabul etti. Düğüne katılan misafirler 
genç çifti ile bol bol hatıra fotoğrafı 
çektirmeyi ihmal etmedi. Yenigün 
Gazetesi olarak Yasemin ve Raşit 
çiftine bir ömür boyu mutluluklar 
dilerken, ailelerini de tebrik ederiz.
n MEVLÜT EGİN

Unlu mamuller sektöründe faaliyet gösteren Bonne, ekonomik kriz ortamında girdi maliyetlerinin artmasına rağmen fiyatlarda 
artış yapmadı. Bonne, dolara inat simit fiyatlarını 1 TL’ye sabitlerken, bu davranışıyla müşterilerinin beğenisini topladı

Bonne’den dolara inat satış
Bonne Unlu Mamuller yaşa-

nan ekonomik kriz ve dolar fiyat-
larına karşın simit 1 TL tutarken, 
şubelerinde bulunan ürünlere zam 
yapmadı. Bonne Unlu Mamulleri 
Sahiplerinden Muhammet Köksal, 
“Elimizden geldiği kadar ekonomiye 
katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu amaç-
la, müşterilerimizin ekonomisini de 
düşünerek ürünlerimize zam yap-
madığımız gibi girdi maliyetlerinde-
ki artışa rağmen fiyatlarımızı sabitle-
dik” ifadelerini kullandı. 

6 ŞUBEMİZDE DE FİYAT 
GEÇİŞLERİNİ YAPMADIK

Bonne Unlu Mamuller olarak 6 
şubelerin hiçbirinde ürünlere zam 
yapmadıklarını ifade eden Bonne 
Unlu Mamuller Sahiplerinden Mu-
hammet Köksal, “Bonne Unlu Ma-
muller olarak 6 şubemiz var. 6 şube-
mizde de fiyat geçişlerini yapmadık. 
Tüm ürünlerimizin fiyatlarını olabildi-
ği kadar hesaplı tutmaya çalışıyoruz.  
Bunun sebebi de bizler ekonomiye ne 
kadar katkı sağlayabilirsek, insanların 
cebine ne kadar katkıda bulunabilir-
sek, biz fırsatçı değiliz. Fırsatçılığı da 
sevmiyoruz. Elimizden geldiği kadar 
ekonomiye katkı sunmak amacı ile 
müşterilerimiz ekonomisine katkıda 
bulunabilmek için elimizden geleni 
yapıyoruz. Bu konuda müşterilerimi-
zin arkalarındayız. Şuanda ciddi sıkın-
tılar var. İnsanların alım gücü düştü.  
daha çok yemek yiyip içsinler, aileleri 
ile daha çok para harcasınlar diye bu 
kampanyamızı gerçekleştirdik. Eve 
giderken 3-4 ürün daha fazla ürün 
alabilsin ve ailesine katkıda buluna-
bilsin diye yapıyoruz. Şubelerimizin 
hepsinde hiçbir ürüne zam yok.  Eli-
mizden geldiği kadar ürünlerimize 
zam yapmayı düşünmüyoruz. Şuan-
da simit 1 TL, Poğaça çeşitleri 1 TL, 
Kuru pasta ve yaş pasta çeşitlerimiz 
dönem dönem indireme girdiği za-
manlarda oluyor. Konya’da standart 
yaş pasta şu anda 30-35 TL civarında. 
Bizler 19-20 TL’den pasta veriyoruz. 

Kuru pasta çeşitlerimiz de aynı şe-
kilde. Gevreklerimiz kilosu ise 10-11 
TL civarında. Böreklerimizin kilosu-
na bile zam yapmadık. Şuanda 25 

TL’den devam ediyor” dedi.
SEKTÖRÜMÜZDE 

FIRSATÇILIK YAPANLAR VAR
Her sektörde olduğu, kendi 

sektöründe de fırsatçılar olduğunu 
ifade eden Köksal, “Sektörümüz-
de fırsatçılık yapanlar var. Çün-
kü bir anda bir ürüne yüzde 50-

70 oranında zam olmaz. Olabilir 
hammadde artmıştır. Ona göre o 
oranda fiyat artışı yapma hakkıdır. 
Fırsatçılığı dönem dönem kendi 

sektörümüzde görüyoruz. Bu bana 
göre fırsatçılıktır.  Şuanda çok bü-
yük ekonomik sıkıntımız var mı? 
Var.  Biz omuz omuza verdiğimiz 
zaman ekonomik savaşını kazana-
mayacağımızı düşünmüyorum. Bu 
savaşı rahatlıkla kazanabiliriz. Türk 
insanı olarak her şeyi üretebilen ve 
çalışkan bir insanlarız.  Biz bunla-
ra dikkat ederek, elimizden geldiği 
kadar bu işleri fırsatçılığa çevirme-
den, karınca misali de olsa, elimiz-
den geldiği kadar katkıda buluna-
bilirsek, o kadar çabuk kendimizi 
toplayabiliriz. Daha sıkıntılı günler 
olacaktır ama bunları dönemsel 
olarak daha öncede yaşadığımız 
oldu.  Bu sıkıntıların da Allah’ın izni 
ile aşacağız” diye konuştu.

SON 5-6 AYDA ÇALIŞAN 
SAYIMIZI 10 KAT ARTIRDIK

Bonne Unlu Mamuller olarak 
son 6 ayda çalışan sayılarını 10 kat 
artırdıklarını ifade eden Köksal, 
“Son 5-6 ayda çalışan sayımızı 10 
kat artırdık. Şuanda da daha çok 
artırmayı hedefliyoruz. Bu dönem-
de korkarak hareket etmek yerine, 
biz daha çok neler üretebilirsek, 
neler ihraç edebilirsek, onun der-
dinde olmalıyız. Biz Türk milleti 
olarak hiçbir zaman hiçbir şeyden 
korkmadık. Aynı şekilde de eko-
nomik durumlardan korkmayarak, 
akıllı hareket ederek ve elimizdeki 
mevcut ürünleri biz nasıl ithal edi-
len ürünlere mahkum bırakıldık 
isek, hammadde vb konularda ithal 
ürünlere mevcut kalındık isek, biz 
de elimizden ne kadar ürün vere-
biliyor isek, onları bakliyat, unlu 
mamuller grubu vb ürünler ile o 
ürünleri onları kabul ettirebilirsek 
bizim için o kadar iyi olacak. Ben 
buna inanıyorum. Omuz omu-
za verdikten sonra Allahın izni ile 
damlaya damlaya göl olur misali ile 
ufak ufak damlatarak daha iyi yere 
getirebiliriz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Muhammet Köksal
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Hafta sonu yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediye Başkanı U. İbrahim Altay Akşehir, Doğanhisar, Derbent, 
Hüyük, Derebucak ve Beyşehir ilçelerini ziyaret etti. Yatırımları inceleyen Başkan Altay, “Biz, halka hizmetin Hakk’a 

hizmet olduğuna inanıyoruz. Biz size hizmetkâr olmaya geldik. Bizim tek derdimiz var o da hizmet etmek” dedi

‘Tek derdimiz hizmet etmek’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir’de 
yatırımları ve projeleri inceleyerek 
vatandaşlarla buluştu.  Akşehir 
programı kapsamında Büyükşehir 
Belediyesi tarafından restorasyonu 
yapılan Akşehir İplikçi Camii’nde 
Cuma Namazı sonrası cemaatle 
buluşan Başkan Altay, daha sonra 
yine Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından restorasyonu yapılan Ak-
şehir’deki asırlık Arasta Çarşısı’nda 
esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. 
ATIKSU ARITMA TESİSİ’NDE YILDA 4 
MİLYON METREKÜP SU ARITILIYOR 

Başkan Uğur İbrahim Altay’ın 
Akşehir’deki bir sonraki durağı Bü-
yükşehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürlüğü’ne ait Atıksu Arıtma 
Tesisi oldu. Tesisi Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya ve Büyükşe-
hir Belediyesi yöneticileri ile birlikte 
inceleyen Başkan Altay, Büyükşehir 
Belediyesi olarak 2014’ten itibaren 
Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte 
sınırlara dahil olan ilçelere çevre 
yatırımları da yaptıklarını aktardı. 
Altay, “Akşehir Atıksu Arıtma Tesi-
si, Avrupa Birliği’nin hibe kredisiyle 
gerçekleştirilmiş yaklaşık 75 milyon 
lira maliyetli bir yatırım. Özellikle 
Akşehir Gölü’ne suların arıtılarak 
gönderilmesi ve gölün ayakta kal-
ması çok önemli bir fırsat. Tesis, 
yıllık 4 milyon metreküp suyu arı-
tarak Akşehir Gölü’ne deşarj ediyor. 
Avrupa standart ve normlarına uy-
gun olarak bir çevre faaliyeti yürü-
tüyoruz. Burası da ne kadar çevreci 
olduğumuzun bir ispatı. Buradan 
çıkan su ile akvaryumda balık bile 
yetiştirilebiliyor” ifadelerini kullan-
dı. 

BÖLGEDEKİ ASFALT 
FAALİYETLERİNDE BÜYÜK 

ARTIŞ SAĞLAYACAK 
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından ilçeye kazandırılan asfalt 
plentini de inceleyen Başkan Altay, 
2016’da faaliyete geçen bölge as-
falt plentinin bu yıl 40 bin ton asfalt 
ürettiğini vurgulayarak, “Burası sa-
dece Akşehir’e değil Ilgın, Kadınha-
nı, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu bölge-
lerinin tamamına hizmet veren bir 
plentimiz. Bölge plenti olarak hizmet 
veriyor ve ilçelerimizin standardını 
yükseltmek için çalışıyoruz. KOSKİ 
Genel Müdürlüğümüz sadece Ak-
şehir’e 100 milyon liralık bir yatırım 
yaptı. Bununla birlikte Büyükşehir 
Belediyesi olarak Şehir Konağı’ndan 
prestij caddeye kadar 50 milyon li-
raya yakın bir yatırım gerçekleştir-
dik. İlçelerimizin tamamında önemli 
hizmetler yürütüyoruz. Akşehir de 
bizim için önemli. Özellikle de Ak-
şehir’in turizm potansiyelinin ortaya 
çıkarılması için bazı çalışmalar plan-
lıyoruz. İnşallah Akşehir bundan 

sonra çok daha fazla insanın ziyaret 
ettiği önemli bir merkez haline gele-
cek” diye konuştu. 

DOĞANHİSAR’A 26 MİLYON 
LİRALIK TARIMSAL DESTEK

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, vatandaş 
buluşmaları, yatırım incelemeleri ve 
çeşitli programlar için Doğanhisar 
ilçesini ziyaret etti. 

Doğanhisar programı kapsa-
mında ilk önce esnaf ziyaretleri ya-
pan, istişarelerde bulunmak için va-
tandaşlarla bir araya gelen Başkan 
Altay, yapımı devam eden şehir ko-
nağında da incelemelerde bulundu. 
Başkan Altay Büyükşehir Belediyesi 
olarak ilçelerdeki tarımsal destekle-
rin devam edeceğini vurguladı. 

BÜYÜKŞEHİR İLÇEMİZE 
65 MİLYON LİRA YAPTIRIM YAPTI 

AK Parti Doğanhisar İlçe Başka-
nı Ali Öztoklu ise Büyükşehir Beledi-
yesi’nin bugüne kadar Doğanhisar’a 
büyük hizmetler yaptığını kaydede-
rek, “Büyükşehir Belediyemiz bugü-
ne kadar ilçemize 65 milyon liralık 
yatırım yaptı. Sulama yatırımları, 
Şehir Konağı, mezbahane ve prestij 
cadde gibi yatırımları oldu. Ben bu 
vesileyle Büyükşehir Belediye Baş-
kanımıza teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

DERBENT VE HÜYÜK 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe 
buluşmaları kapsamında Derbent 
ve Hüyük’te yatırımları inceleyerek 
vatandaşlarla bir araya geldi. 

AK Parti Konya İl Başkanvekili 
Ahmet Fatih Özboyacı ile birlikte 
ilk olarak Derbent halkıyla buluşan 
Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Ya-
sası sonrası Büyükşehir Belediye-
si’nin Derbent’e 20 milyon liralık 
yatırım yaptıklarını söyledi. Altay, 
konuşmasında ülkenin içinden 
geçtiği ekonomik gelişmelere de 
değindi. “Türkiye’nin sesinin çok 
çıktığını düşünenler sesimizi kısmak 
için ekonomik bir saldırıyla bizleri 
terbiye edeceklerini düşünüyorlar” 
diyen Altay, şöyle devam etti: “Ama 
bilmiyorlar ki bizim insanımız hiçbir 
zaman başını öne eğmedi. Dünyada 
nerede bir gariban ve mazlum varsa 
onların yanında oldu ve olmaya da 
devam edecek. Bazen bolluk oluyor 
bazen de darlık oluyor ama sonunda 
elhamdülillah Türkiye her zaman 
güçlü bir ülke olmaya devam ediyor. 
Türkiye artık dünyanın en güçlü ül-
kelerinden birisi. Türkiye artık aya-
ğa kalktı ve bir daha da diz çökmeye 
hiç niyeti yok.” 

TEK DERDİMİZ HİZMET ETMEK 
Her fırsatta vatandaşlarla bir 

araya gelmeye gayret ettiklerini 
kaydeden Başkan Altay, “Sahada 
sadece bizler varız. Dert dinleyen 

bizleriz, sizlerle hasbihal eden yine 
bizleriz. Diğerleri ise sadece seçim-
den seçime gelip sonra da kaybolu-
yorlar. Bugüne kadar ne yapılmışsa 
AK Parti yapmıştır, bundan sonra da 
hep AK Parti yapacaktır. Bundan hiç 
endişeniz olmasın. Biz, halka hiz-
metin Hakk’a hizmet olduğuna ina-
nıyoruz. Biz size hizmetkâr olmaya 
geldik. Bizim tek derdimiz var o da 

hizmet etmek” dedi. 
HÜYÜK’E SON 5 YILDA 

55 MİLYON LİRALIK YATIRIM 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Derbent’in 
ardından Hüyük’e geçerek esnafları 
ziyaret etti ve ilçe halkıyla bir araya 
geldi. Yeni Büyükşehir Yasası ile 
birlikte ilçelerde büyük değişimler 
olduğunu kaydederek, Büyükşehir 
Belediyesi’nin Hüyük’te son 5 yılda 
yaklaşık 55 milyon liralık yatırım 
yaptığını kaydeden Altay, “Tabii 
buraya yapılan en önemli yatırım 
çileğe yapılan yatırım. Buradaki çi-
lek üretimine destek kapsamında 
12 milyon adet fide dağıttık. Çünkü 
burada yaşayan vatandaşlarımızın 
artık gelirlerini arttırarak daha rahat 
bir şekilde yaşamlarına devam et-
sinler istiyoruz” ifadelerini kullandı.  
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet 
Şahin de ziyaretler ve yatırımlar do-
layısıyla Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür 
ederek, el ele verdikleri müddetçe 
başarılamayacak bir şeyin olamaya-

cağını söyledi. 
ŞEHİR KONAĞI VE 

KAPALI PAZARI İNCELEDİ
Başkan Altay, Hüyük programı 

kapsamında Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımı sürdürülen Hü-
yük Şehir Konağı ile kapalı pazar ye-
rinde incelemelerde bulundu. 

Hüyük’e prestij caddeden Kon-
ya’da ilk kez uygulanan rüzgardan 
üretilecek enerji santraline kadar 
çok sayıda yatırım yaptıklarını be-
lirten Başkan Altay, “Hüyük Şehir 
Konağımız da tamamlanma aşama-
sında. İnşallah bir ay içinde açılacak. 
İçerisinde yüzme havuzundan sa-
unasına kadar hanımlarımızın kul-
lanacağı önemli bir merkez olacak. 
Hüyük Kapalı Pazar Yeri de artık 
son aşamada. Orası da en kısa sü-
rede açılarak vatandaşımıza hizmet 
verecek. Amacımız ilçelerimizin ya-
şam kalitesini yükseltmek. Her iki 
eserimizin de ilçe halkımıza hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu.

DEREBUCAK VE BEYŞEHİR 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay halk 
buluşmaları, yatırım incelemeleri 
ve çeşitli programlara katılmak için 
Beyşehir ve Derebucak’ı ziyaret 
etti. 

5 YILDA DEREBUCAK’A 
40 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK 
Başkan Altay, prestij cadde ve 

parkın ilçeye hayırlı olmasını dile-
yerek şunları söyledi: “13 bin met-
rekarelik alana yapılan ve yaklaşık 
2 milyon liraya mal ettiğimiz Şehir 
Parkımız Derebucak’a yakışır bir 
tesis oldu. Basketbol sahasından 
yürüyüş yollarına, kamelyalardan 
oyun alanına kadar insanımızın 
dinlenebildiği bir yer burası. Parkı-
mız inşallah en kısa sürede hizme-
te açılacak. Büyükşehir Yasası ile 
birlikte Derebucak’a toplamda 40 
milyon lira yatırım yaptık. Bu yatı-
rımlarımızla ilçelerimizin standart-
larını yükseltmeyi amaçlıyoruz.” 

BAŞKAN ALTAY EŞREFOĞLU 
BEDESTENİ RESTORASYONU VE 

ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİ İNCELEDİ 
Başkan Altay, daha sonra Kon-

ya Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan sürdürülen Beyşehir Tarihi Eş-
refoğlu Bedesteni restorasyonu ve 
çevre düzenlemesi çalışmalarını da 
yerinde inceledi. 

Çalışmalarda gelinen durum 
hakkında bilgi alarak Beyşehir’e 
bugüne kadar yapılan yatırımlar 
hakkında da bilgi veren Altay, “Bü-
yükşehir Belediyesi olarak Beyşe-
hirimize son 5 yılda 120 milyon 
liralık yatırım yaptık. Prestji cad-
deden şehir konağına kadar birçok 
önemli yatırımlar yapıldı ve altyapı 
ile ilgili birçok eksiklikler giderildi. 
İçeri Şehir Mahallemizde Eşrefoğlu 
Camimizin olduğu yerde önemli 
restorasyon çalışması yürütüyoruz. 
Amacımız Beyşehir’in Konya’ya 
gelen turistler tarafından ziyaret 
edilmesini sağlamak. Çünkü özel-
likle Eşrefoğlu Camii Türkiye’deki 
en önemli ahşap cami örneklerin-
den birisi ve bu bölgedeki restoras-
yon çalışmalarımızla birlikte Bey-
şehir Konyalılar ve Konya’ya gelen 
turistler için çok önemli bir turizm 
merkezi haline dönüşecek. Hede-
fimiz Konya’da turizm altyapısını 
tamamlayarak Beyşehir’in turizme 
kazandırılmasını sağlamak” dedi.  
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay’ın Beyşehir 
ziyaretinin son durakları ise Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı’na bağlı Beyşehir İtfaiye 
Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi 
Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı 
4. Bölge Müdürlüğü oldu.  Her iki 
birim personeliyle bir araya gelen 
Başkan Uğur İbrahim Altay, çalış-
malarında başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Derbent’e 20 milyon, Hüyük’e son 5 yılda 55 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını kaydetti.  

Akşehir’de yatırımları inceleyen Başkan Altay, Atıksu Arıtma Tesisi’nde yılda 4 milyon metreküp suyun arıtıldığını söyledi. 

Doğanhisar İlçesi’ni ziyaret eden Başkan Altay, tarımsal destek vurgusu yaptı. 
Doğanhisar’a 26 milyon liralık tarımsal destek verdiklerini belirten Altay, desteklerin süreceğini söyledi.

Uğur İbrahim Altay

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay halk buluşmaları, yatırım incelemeleri ve çeşitli programlara katılmak için Beyşehir ve Derebucak’ı ziyaret etti.
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Selçuklu’da etiket fırsatçılığına geçit yok
Selçuklu Belediyesi Zabıta Ekip-

leri fiyatlardaki dalgalanmalara karşı 
denetim gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediyesi zabıta ekip-
leri, döviz kurlarındaki hareketlilik 
bahanesiyle bazı ürünlerin fiyat-
larında artış yapılarak “haksız ka-
zanç” elde edilmesini engellemek 
amacıyla denetim yaptı. Ticaret İl 
Müdürlüğü ekipleriyle ortak yapılan 
denetimlerde büyük firmalara ait 
zincir marketler ve yerel marketler-
deki fiyat ve etiketler tek tek kont-
rol edildi. Ekipler, markette rafları 
dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş 
oranda fiyat artışı yapılıp yapılma-
dığını tespit etmeye çalıştı. Zabıta 
ekipleri, özellikle marketlerde de-
netim yaparken, yerli ürünlerdeki 
fiyat etiketlerindeki artışları kontrol 
etti. Ayrıca 3 Ekim 2018 itibari ile 
kullanılması zorunlu hale gelen yerli 

üretim logolarının da kullanılıp kul-
lanılmadığı denetlendi. 
“FIRSATÇILIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın marketlerdeki afaki fi-
yat artışlarının zabıtaya bildirilmesi 
yönündeki açıklamasının ardından 
çalışmalara hızlı bir şekilde başlan-
dığını dile getiren Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; 
“ Dolardaki kur artışını fırsat bilip 

spekülatif artışlarla vatandaşlarımızı 
mağdur etmenin peşinde olanların 
karşısındayız. Zabıta ekiplerimizin 
yaptığı rutin denetimleri arttırarak 
vatandaşlarımızdan da gelen ihbar-
lar doğrultusunda denetimlerimizi 
sıklaştırdık.  Zabıta ekiplerimiz re-
yonlarda satılan ürünlerin günlük 
reyon fiyatı ile 3 ay önceki reyon fi-
yatları karşılaştırılıp usulsüz ve fahiş 
fiyat artışı olup olmadığının tespitini 

yapıyor.  Ticaret ahlakına uymayan, 
haksız zamlarla devletimizi ve mil-
letimizi zor duruma sokacak her 
türlü faaliyetin karşısındayız.  Tüm 
Selçuklu sınırları içersinde dene-
timlerimiz aralıksız devam edecek. 
Ülkemiz üzerinde oynanan oyun-
ları sadece daha çok çalışarak ve 
milletimizle el birliği ile ortadan 
kaldırabiliriz. Tek derdi vatan olan  
ve ülkesini seven vatandaşlarımız-
la birlikte hep beraber bulunduğu 
gemiyi batırmaya çalışan bu fırsat-
çılara karşı duracağız. Bu noktada 
tüm hemşehrilerimizden  daha fazla 
hassasiyet göstereceklerinden şüp-
hem yok. Dün olduğu gibi bugün 
ve bizleri güzel günlerin beklediği 
yarının Türkiye’sinde bizi biz yapan 
birlik beraberlik duygusu içerisinde 
mücadelemizi vereceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

NEÜ ve ASÜ Tıp’ta 
beyaz önlük heyecanı

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi 
ve Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Tıp 
Fakültesinde 2018-2019 eğitim 
öğretim yılında eğitime başlayan 
öğrenciler için beyaz önlük giyme 
töreni düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren NEÜ Meram Tıp Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin 
Vatansev, “Hekimlerimiz, dünya 
üzerinde iyi yetişen bir meslek 
grubu içerisinde. Bunu iddialı söy-
lüyoruz çünkü İngiltere, Amerika 
ve Avrupa’dan şuanda ülkemize 
sağlık turizmi adı altında hasta 
transferi var. Onlar da bu ülkede 
hekimlerin iyi yetiştiğini biliyor-
lar. Dolayısıyla emin ellere teslim 
olmak için kalkıp buraya gelerek 
tedavi oluyorlar. Hem hasta hem 
de öğrenci adına söylüyorum Me-
ram Tıp Fakültesi ülkemizde tercih 
edilebilirlik açısından ilk 15’e gir-
miş bir fakülte. Dolayısıyla sayın 
veliler gözünüz arkada kalmasın, 
çocuklarınız emin eller ve emin bir 
yerde.” dedi.

ASÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Namık Özkan ise, “Bu bizim 
ikinci önlük giyme törenimiz. Ev-
latlarımızı Meram Tıp Fakültesi-
ne emanet ettik ve çok güzel bir 
eğitim aldıklarını bildiğimiz için 
gönlümüz rahat. Diğer taraftan da 
Aksaray’da fakültemizi kurmaya 
çalışıyoruz. Hekimlik mesleği ki-
taptan öğrenilecek bir meslek de-
ğildir. Bu nedenle usta çırak ilişkisi 
bu meslekte çok önemli. Öğren-
cilerimiz hocalarından alacakları 
bilgi, görgü ve terbiye ile çok daha 
iyi hekimler olacaklarına inanıyo-
rum.” şeklinde konuştu.

Tıp eğitimine yeni başlayan 
öğrencileri tebrik eden ASÜ Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan 
Özçifçi de, “Öğrencilerimizi kabul 
edip, eğitimine katkı sağlayan baş-
ta Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
olmak üzere Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin tüm akademik 
ve idari personeline çok teşekkür 
ediyorum. Beyaz rengin bizim kül-
türümüzde birçok önemi var, bun-
lardan biri de hekimliğin simgesi 
olmasıdır. Sizlerden bu beyazlık 
içerisinde şeffaf, fedakar, eşitlikten 
yana ve verdiğiniz söze bağlı kala-
rak mesleğinizi icra etmeniz bek-
lenmektedir ve bundan da kuşku-
muz yoktur.” ifadelerini kullandı.

Sağlık alanında ülkemizin 
önemli bir mesafe kat ettiğinin altı-
nı çizen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker, “Bu mesafenin alın-
masında yetişmiş insan gücünün, 

hekimin çok ayrı bir yeri, özverisi 
ve çabası var. Bunun zaman za-
man unutulduğuna ya da göz ardı 
edildiğine şahit olsak da vatandaş-
larımız bunu biliyorlar. Arada ma-
alesef münferit, sorunlu kişilerden 
kaynaklanan hekime yönelik, sağ-
lık çalışanına yönelik şiddet ortaya 
çıkabiliyor. Ama her bir meslekte 
buna benzer iş kazaları ya da sı-
kıntılı durumlar ortaya çıkabiliyor. 
Dün bir polis kardeşimizin şehit 
cenazesindeydik, yine şehitlerimiz 
var, iki gün önce bir doktor arka-
daşımızın başına menfur bir saldırı 
geldi ve hayatını kaybetti. Hayatın 
içerisinde bunların hepsi var ama 
biz bunlar oluyor diye hizmet et-
mekten, hizmet üretmekten, in-
sana yardımcı olmaya gayret et-
mekten vazgeçmeyeceğiz. Bizim 
görevimiz devam edecek. Bu tür 
olayların inşallah son bulmasını 
arzuluyoruz. Her türlü şiddetin 
ülkemizde ve dünyada sona er-
mesini arzuladığımız gibi bunun 
için de çaba sarf ediyoruz. Her 
meslek kıymetli, her meslek saygı-
ya değer, her insan saygıya değer 
bunun altını özellikle çiziyorum. 
Çünkü sürecin içerisinde mes-
lekler arası sorunu büyüttüğünüz 
takdirde şiddetin bir parçası da bu 
tür algılar ve olgular oluyor.” diye 
konuştu.

Rektör Şeker ayrıca, “Yetiş-
tirdiğimiz her bir bireye biz Hz. 
Mevlana’nın belirttiği gibi sevgi-
den başka bir şey öğretmiyoruz. 
İnsanı sevmeyi öğretiyoruz, insana 
hizmet etmeyi öğretiyoruz. Bu top-
raklarda sevginin çoğalmasını, şid-
detin de kaybolmasını arzuluyoruz. 
Önlük giydireceğimiz gençlerimize 
sağlık afiyet içerisinde başarılı bir 
eğitim hayatı diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından NEÜ 
Meram Tıp Fakültesi ve ASÜ Tıp 
Fakültesi öğrencilerine beyaz ön-
lükleri hocaları tarafından törenle 
giydirildi. n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Sille Subaşı Camii’nin açılışı  düzenlenen 
tören ile gerçekleştirildi. Böylece Sille’de restorasyonu yapılmamış tescilli cami kalmamış oldu

Selçuklu Belediyesi 
tarihi mirası koruyor

Selçuklu Belediyesi Sille’de sür-
dürdüğü restorasyon çalışmaları ile 
tarihi mirasa sahip çıkmaya devam 
ediyor. Geçtiğimiz yıllarda çok yönlü 
olarak sürdürdüğü çalışmalarla Sil-
le’yi yeniden cazibe merkezi haline 
getiren Selçuklu Belediyesi şimdi de 
restorasyonunu tamamladığı Subaşı 
Camii’sini ibadete kazandırdı. Suba-
şı Camisi’nin de ibadete açılmasıyla 
Sille’de Selçuklu Belediyesi  tarafın-
dan restorasyonu yapılmayan tarihi 
tescilli cami kalmamış oldu.

Cuma Namazı öncesinde ger-
çekleşen açılış programına Konya 
Valisi Yakup Canbolat, Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkan Vekili 
Mahmut Sami Şahin, Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker,  
İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 
Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi 
Yamlı, Ak Parti Selçuklu İlçe Baş-
kanı Mustafa Hakan Özer,  Selçuk-
lu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber,İl 
Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar, 
ilçe teşkilat üyeleri,  belediye mec-
lis üyeleri, başkan yardımcıları ve 
çok sayıda Sille’li vatandaşlar katıl-
dı. Subaşı Camii’nin açılışı Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ve protokol konuşma-
larının ardından dualarla gerçekleş-
tirildi. 

Selçuklu Müftülüğüne sağlanan 
katkı ve desteklerinden dolayı  Sel-
çuklu Belediyesi’ne teşekkür eden 
Selçuklu Müftüsü Nuset Karabiber,” 
Sillemizde 7 tane camimiz var. Faal 
olan ve ibadete açık 5 tane camimiz 
var. Belediyemiz önce yukarıdaki 
Karataş Camimizin restorasyonu 
yaptı. Ardından Çay Camimiz, şimdi 

de bu Subaşı Camimiz ibadete açıl-
dı.Camilerimizin yeniden ibadete 
açılmasından dolayı Selçuklu Bele-
diyesine teşekkür ediyorum” dedi. 

“SİLLE’YE AYRI 
BİR ÖNEM VERİYORUZ”

Sille’nin ilerleyen süreçte çok 
önemli bir mekan haline geleceğine 
vurgu yapan Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı: “Sille bize 
5 bin yıllık tarihe sahip bir emanet. 
Bizden önceki başkanlarımız gibi biz 
de bu emanete sahip çıkmak adına 
restorasyon, sokak sağlıklaştırması, 
yenileme ile ilgili çalışmaları yürüt-
tük. Sille’de çok iş yapıldı ancak bir 
açılış programı düzenleme fırsatı ol-
mamıştı. Sille Subaşı Camisiyle be-
raber artık restorasyon yapmamız 
gereken bir cami kalmadı, son cami 
burasıydı. Sille’de şu an çalışmaları 
devam eden Subaşı Hamam’ı da 
son tarihi eser restorasyonu.İnşal-
lah bize miras bırakılmış eserlerin 
tamamının restorasyonunu bitirmiş 
olacağız.” dedi. 

“SİLLE DAHA DA GÜZELLEŞECEK”
Yeni dönemde Sille’de sürdü-

rülecek çalışmalarla ilgili de bilgiler 
veren Başkan Pekyatırmacı, “Bun-
dan sonraki süreçte artık sokak 
sağlıklaştırması işine ağırlık veriyo-
ruz. Hem Hükümet Caddesi hem 
de Hacı Ali Sokak ile ilgili sokak 
sağlıklaştırma projelerimiz tamam-
lanmıştı ve ihale sonuçları devam 
etmekteydi. Bunlardan bir tanesi 
sonuçlandı ve onunla ilgili yapım 
süreci de başlıyor. Diğerinin de ihale 
sürecini tamamlayıp yapım sürecine 
başlayacağız. Sille de bahsettiğimiz 
çalışmaları yapmakla iş bitmiyor. 
Burada yapacağımız çok iş var. Biz 
Sille’nin tarihiyle, kültürüyle, sosyal 
dokusuyla yaşayan bir yer olması-
nı istiyoruz. Sille’ye ayrı bir önem 
veriyoruz ve bunun için de bir ekip 
kurduk belediyemizde. Bu ekibimiz 
Sille için proje üretiyor. Hem yapım-
la ilgili çalışmalar yürütüyor hem de 
buradaki sosyal yaşamı, ticari hayatı 
bir düzene koymak ve sürdürülebilir 

bir şekilde devam ettirebilmek için 
çalışma icra ediyor. Önümüzdeki 
dönem içinde Sille çok daha güzel 
olacak. Hem turistik açıdan hem 
kültürel açıdan Konya  dışından  ge-
len misafirlerimizin mutlaka gezme-
si gereken ve burada bir günlerini 
geçirmeleri gereken bir yer olacak.  
Ben katılımlarınız için hepinize te-
şekkür ediyorum. Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası’nda Sille’de bu-
lunan en son restorasyonu yapılmış 
olan Subaşı Camimizin açılışını yap-
mış olmak da bizim için ayrıca bir 
öneme sahip” dedi. 

“GÜCÜNÜN YETTİĞİ KADAR 
HERKES SİLLE’YE OMUZ VERMELİ”

Restorasyonun yanında Sille’nin 
tarihteki sosyal yaşantısının da bu-
gün canlandırılması gerektiğini söy-
leyen  Konya Valisi Yakup Canbolat 
: “ Bu hayırlı esere emeği geçen Sel-
çuklu Belediyemizi, belediye başkan-
larımızı ve emeği geçen herkesi  teb-
rik ediyorum. Sille bizim valilik olarak 
da önemsediğimiz ve tarihteki kimli-
ğine uygun tekrar hayat bulması ge-
rektiğine inandığımız bir bölgemiz. 
Bu noktada Selçuklu Belediyemizin 
ciddi çalışmaları var biz de gücümü-
zün yettiği kadar belediyelerimizin 
hazırlamış olduğu projelere emlak 
paylarından katkı sunmaya çalışıyo-
ruz. Sille’de ikamet eden vatandaş-
larımızın da  Sille’ye yapılan resto-
rasyonlara müsaade etmeleri lazım, 
önünü açmaları lazım.Bu olursa bu-
radaki yapılacak çalışmalarla gerek 
Konya’dan yurt içi ve yurt dışından 
burayı ziyaret edecek insan sayısı-
nın artacağını düşünüyoruz. Sille’ye 
herkes gücünün yettiği kadar omuz 
vermeli.” dedi. n HABER MERKEZİ

Sille’yi yeniden cazibe merkezi haline getiren Selçuklu Belediyesi şimdi de restorasyonunu tamamladığı Subaşı Camii’sini ibadete kazandırdı.

Yakup Canbolat Ahmet Pekyatırmacı
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Konya’da 66 yaşındaki bir kadın 
bel fıtığı ağrılarından üçüncü ameli-
yatından sonra kurtulabildi. 

Konya’da yaşayan 66 yaşındaki 
Şefike Işık, yaklaşık 14 sene önce 
bel fıtığı ağrıları yaşamaya başladı. 
O dönem bir ameliyat geçiren yaşlı 
kadının beline de platin takıldı. Daha 
sonra da yine bel fıtığı ameliyatı ge-
çiren Şefike Işık’ın ağrıları ise bir tür-
lü geçmedi. Ağrılarından tek başına 
yürüyemez hale gelen kadın, Özel 
Konya Hospitale başvurdu. Burada 
yapılan tetkiklerin ardından hasta-
nın ameliyat olmasına kararı veril-
di. Işık, Konya Hospitalde geçirdiği 
ameliyat sonrasında yeniden kendi 
başına desteksiz yürüyebilecek hale 
geldi. 

Ameliyatın ardından hiçbir ağ-
rısının kalmadığını belirten Işık, 
Konya Hospitale teşekkür etti. Işık, 
“Bende diz kayması, bel fıtığı, kireç-
lenme vardı. 14 sene önce belime 
platin takılmıştı. Sonradan tekrar bel 

fıtığından ameliyat oldum. İki sene-
dir ağrılarım geçmedi. Geldim ken-
dimi Ümit hocama, Konya Hospitale 
teslim ettim. Belime 6 tane platin 
taktı, eski platinlerimi değiştirdi. Bel 

fıtıkları ve kireçlenmeleri de temizle-
di. Şükür, daha ameliyatımın üçün-
cü günü bütün şikayetlerim geçti. 
Çok şükür çok iyiyim. Allah razı ol-
sun Ümit hocamdan” dedi. 

Ameliyatı gerçekleştiren Konya 
Hospital Ortopedi ve Travmatoloji 
Uzmanı Op. Dr. Ümit Yar ise ame-
liyat sonrasında hastanın kendi ba-
şına yürüyebilecek hale geldiğini 
söyleyerek, “Hasta kliniğimize baş-
vurduğunda zaten tekerlekli sandal-
yeyle gelmişti, yürüyemiyordu kendi 
başına. Daha önce iki kez bel fıtığı 
ameliyatı geçirmiş. Ancak şikayetle-
rinin hala devam ettiğini söylüyordu. 
Yaptığımız fizik muayene ve çekilen 
filmlerde tekrarlayan bir bel fıtığı, 
ayrıca omuriliğinde kayma tespit et-
tik. Yatışını yaptık, gerekli tetkikler 
yapıldıktan sonra hastayı ameliyat 
ettik. Başarılı bir operasyondan son-
ra hasta sağlığına kavuştu. Tekrar 
desteksiz yürümeye başladı. Omuri-
liğe daha önce takılmış olan 6 tane 
vidasını çıkardık. Kayma olan bölge-
lere tekrar vidalar yerleştirildi. Ayri-
yeten omuriliğe baskı yapan fıtıkları 
da temizledik” şeklinde konuştu.
n İHA

Şarampole devrilen
aracın sürücüsü öldü

Kontrolden çıktı, orta
refüje çarparak durdu

Ereğli’de şarampole devrilen 
oütomobilin sürücüsü Şaban Koç 
(53), olay yerinde hayatını kaybetti. 
Kaza, saat 18.00 sıralarında Ereğli 
ilçesi Selvili yolu üzerinde meyda-
na geldi. Şaban Koç idaresindeki 
42 E 3291 plakalı otomobil, sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini 

kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 
şarampole devrildi. Kazada oto-
mobil içerisinde sıkışan Şaban 
Koç olay yerinde hayatını kaybet-
ti. Şaban Koç’un cesedi otopsi için 
Ereğli Devlet Hastanesi morguna 
götürülürken, polis kazayla ilgili 
soruşturma başlattı. n DHA

Ilgın’da meydana gelen trafik 
kazasında bir kişi yaralandı. Edini-
len bilgiye göre, Ilgın istikametine 
doğru gitmekte olan Gökhan Kar-
tal idaresindeki 42 RP 657 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
D-300 Karayolu Zaferiye Mahal-

lesi’nde orta refüje çıktı. Orta re-
füjdeki bordur taşlarına çarparak 
durabilen otomobilin sürücüsü 
yaralandı. Olay yerine gelen 112 
Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücü 
Kartal’ı Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet 
Hastanesine kaldırdı.
n AA

Başından silahla vurularak ağır yaralanan güvenlik görevlisinin eşi, “Eşim vurulduktan sonra 
aklı çocuk aklı gibi oldu. Bu olaya neden olan kim varsa hepsinden şikayetçiyim” dedi

Başından vurulunca
eşi çocuk gibi oldu

Bir sitede özel güvenlik görev-
lisi Erdinç Koyuncu’yu (44) otomo-
bille giderken husumetlileri sanıp, 
başından tabancayla vurarak ağır 
yaraladığı iddia edilen 2’si tutuklu, 
5 sanığın yargılanmasına başlandı. 
Erdinç Koyuncu’nun eşi Sezer Ko-
yuncu, “Bu olaydan sonra eşim ço-
cuk gibi oldu. Başından vurulduktan 
sonra aklı sanki çocuk aklı gibi. Ben 
işe gittiğimde eşime oğlum bakıyor. 
Bu olaya kim sebebiyet verdiyse 
hepsinden şikayetçiyim” dedi.

Olay, geçen 9 Mart’ta merkez 
Meram ilçesi Saadet Mahallesi Ah-
met Özcan Caddesi’nde meydana 
geldi. Havzan Mahallesi’nde bir si-
tede oturan Serdar A., otomobilinin 
anahtarını verdiği, sitenin güvenlik 
görevlisi Erdinç Koyuncu’dan mi-
safirini evine bırakmasını istedi. 
Serdar A.’nın misafirini bırakmak 
için 42 BMV 32 plakalı otomobil-
le yola çıkan Koyuncu’ya başka bir 
araçtan tabancayla ateş açıldı. Er-
dinç Koyuncu, başına isabet eden 2 
kurşunla ağır yaralandı, yanındaki 
kişi ise yara almadan kurtuldu. Am-
bulansla Konya Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’ne kaldırılan ve uzun 
süre yoğun bakımda kalan Koyuncu, 
daha sonra taburcu edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Asayiş Şubesi Cinayet Büro 

Amirliği ekipleri, olayın meydana 
geldiği bölgedeki güvenlik kamera-
larının görüntülerini inceledi. Şüp-
helilerin, ateş ettikten sonra beyaz 
kamyonetle Antalya Çevre Yolu’na 
doğru kaçtıkları tespit edildi. Polis, 
plakasını belirlediği araçta Fettah 
Doğanay (31), ağabeyi İsmail Do-
ğanay (33) ve arkadaşı Ozan B.’nin 
(39) bulunduğunu saptadı.

ÖNCE ANTALYA’YA ARDINDAN 
SAMSUN’A KAÇMIŞLAR

Polis, şüpheli kardeşler Fettah 
Doğanay ile İsmail Doğanay’ın ola-
yın ardından Antalya’nın Alanya 
ilçesinde 2 gün kiraladıkları evde 
kaldığını, daha sonra da olaya ka-
rıştığı ileri sürülen akrabası M.D. 
(17) ile birlikte Samsun’a gittikleri-
ni saptadı. Ozan B.’nin de yine olayı 
karıştığı iddia edilen Durmuş D. ile 
Konya’da saklandığını belirlendi. 

Polis, Samsun ve Konya’da düzen-
lediği operasyonla 5 kişiyi gözaltına 
aldı. Emniyete götürülen şüpheliler 
ifadelerinde, Erdinç Koyuncu’yu, 
husumetli oldukları otomobilin sa-
hibi Serdar A. sanıp vurduklarını 
söyledi. Şüphelilerden Fettah Doğa-
nay ile İsmail Doğanay tutuklandı, 
diğer 3’ü serbest bırakıldı.

‘EŞİMİN AKLI ÇOCUK AKLI GİBİ’
Hazırlananan iddianamenin 

ardından Konya 1’inci Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava-
nın ilk duruşmasına Erdinç Koyun-
cu’nun eşi Sezer Koyuncu müşteki 
olarak katıldı. Sanıklar ve avukat-
ları ise mazeret göstererek duruş-
maya gelmedi. Eşinin yaralanması-
na neden olan herkesten şikayetçi 
olduğunu belirten Sezer Koyuncu, 
“Eşim bu olayda başından vuruldu. 
Uzun süre hastanede yattı. Eşimin 
aklı çocuk aklı gibi. Ne olduysa bu 
olaydan sonra oldu. Ben ve ço-
cuklarım mağdur olduk. Ben işe 
gittiğimde eşime oğlum bakıyor. 
Bu olaya kim sebebiyet verdiyse 
hepsinden davacı ve şikayetçiyim” 
dedi. Duruşma, müşteki ve tanık-
ların dinlenmesinin ardından erte-
lendi.
n DHA

Üçüncü ameliyatından sonra ağrılarından kurtuldu

Kameradan tespit edilen cep
telefonu ve halı hırsızı tutuklandı

Kardeşini önce bıçakladı
sonra yarasına tampon yaptı

Girdiği iş yerlerinden cep te-
lefonu ve el dokuması halı çaldığı 
iddiasıyla gözaltına alınan Ömer 
Yıldız (28), tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi’ne bağlı Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri, merkez 
Karatay ve Meram ilçelerinde iki 
iş yerinden yapılan toplam 4 bin 
lira değerinde cep telefonu ve el 
dokuması halı hırsızlıklarıyla ilgili 
çalışma başlattı.

Olayların meydana geldiği iş 
yerlerindeki güvenlik kameraları-
nı inceleyen ekipler, şüphelinin 6 
farklı suçtan kaydı bulunan Ömer 
Yıldız olduğunu tespit etti. Şüphe-
linin Karatay ilçesinde olduğunu 
belirleyen ekipler, Ömer Yıldız’ı 
Akabe Mahallesi’nde yakalayarak 
gözaltına aldı. Yıldız, polisteki ifa-
desinde, “Hatay’dan Konya’ya gel-

dim. Çaldığım malzemeleri aynı iş-
leri yapan başka telefon ve halıcıya 
sattım” dedi. Polis, Yıldız’ın malları 
sattığı işyerlerine giderek telefon 
ve halıyı bularak sahiplerine teslim 

etti.
Polisteki işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen Ömer Yıldız, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
n DHA

Ereğli’de eve alkollü gelen Ka-
dir Öz (50), ağabeyi Mustafa Öz 
(52) tarafından çıkan tartışma-
da karnından bıçaklandı. Öz’ün 
havluyla tampon yaptığı Kadir Öz, 
çağırılan ambulansla hastaneye 
kaldırıldı.

Olay, bugün saat 08.00 sırala-
rında Ereğli ilçesi Doğu Ela Gözlü 
Mahallesi Türbe Caddesi’ndeki 

tek katlı müstakil evde meydana 
geldi. Mustafa Öz, eve alkollü ge-
len kardeşi Kadir Öz ile bu neden-
le tartışmaya başladı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine Mustafa Öz, 
mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 
kardeşini karnından bıçakladı. Ka-
dir Öz, kanlar içinde yere yığıldı. 
Kardeşinin aşırı kan kaybettiğini 
gören Mustafa Öz, havluyla yara-

sına tampon uyguladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay 

yerine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Ambulansla Ereğli Dev-
let Hastanesi’ne kaldırılan Kadir 
Öz’ün sağlık durumunun ciddiye-
tini koruduğu belirtildi. Gözaltına 
alınan Mustafa Öz, sorgulanmak 
üzere polis merkezine götürüldü. 
n DHA
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15 yıldır sokak hayvanlarına bakıyor

Doğanhisar’da 2 çocuk annesi 
Rukiye Bağcı (59), gönüllü olarak 
15 yıldır sokak hayvanlarını besliyor. 
Bir hayvansever tarafından kendisi-
ne hediye edilen elektrikli bisikletle 
sokak sokak dolaşıp, kimi zaman 
çöpten, kimi zaman da esnaftan top-
ladığı yiyecekleri hayvanlara ulaştı-
rıyor.

Doğanhisar ilçesine 5 yıl önce 
yerleşen Rukiye Bağcı, her gün so-
kak sokak kilometrelerce yol yapıp, 
konteynerleri karıştırıp, vatandaş-
ların çöpe attığı yiyecekleri toplu-
yor. Başta kasaplar olmak üzere 
bölge esnafından da yardım isteyen 
Bağcı, bulduğu yiyecekleri farklı 
noktaları dağıtarak hayvanları bes-
liyor. Sokak hayvanlarını besleyeme 
15 yıl önce Konya kent merkezinde 
otururken başladığını belirten Bağ-
cı, şunları söyledi: ‘’10 yıl boyunca 
Konya’da gönüllü olarak hayvan-
lara baktım. Allah rızası için onlara 
sırtımda su taşıdım. Bulunduğum 
yerlerde kamyonlar hafriyat dö-
kerlerdi. Yavru köpekler, soğuktan 
korunmak için toprağı kazarlardı. 
Bazen kamyonlar da bilmeden üzer-
lerine hafriyat dökerlerdi. Ben de 
o bölgeye ‘dikkat burada yavrular 
köpekler var’ yazılı uyarıcı tabelalar 
taktırdım.”

‘ÇÖPLÜKTE BİLE YEMEK 
BULAMIYORUM’

Hayvanların çok aç olduğunu, 
çöplükte bile onlara yemek bul-
makta zorlandığını belirten Bağcı, 
“Çöplükte bile hiçbir şey yok. Kö-
pekler, bize saldırdı diyorlar. Bu 
köpekler saldırmaz. Bunlar gariban. 
Bu yavruları, kutulara koyup burala-
ra atıyorlar. Ben elimden geldiğince 
bakıyorum. Bazıları uyuz olmuş. İlaç 
alıp, onlara verdim. Yavru köpekleri 
buralarda tilki yiyor’’ dedi.

Ekonomik durumu iyi olmadı-
ğı için onlara yiyecek almakta zor-
landığını ifade eden Bağcı, ‘’Benim 
imkanım yok. Eşimin az bir aylığı 
var. Onunla bir şeyler yapıyorum. 
Bazen fırından veresiye ekmek alı-
yorum. Bunlar süs eşyası değil. Bun-
ların da insanlar gibi hakkı, hukuku 
var. Bunun günahı var, vebali var“ 
diye konuştu.

‘MİLLETİN, DEVLETİN YAPMASI 
GEREKENİ BEN YAPIYORUM’
Hiçbir beklentisinin olmadan 

sokak hayvanlarına baktığını belir-
ten Bağcı, yiyecek ve su koyduğu 
yerlerin yakınında yaşayan vatan-
daşların da, hayvanları o bölgeye 
alıştırmaması için tepki gösterdi-
ğini kaydetti. Bağcı, ‘’Suyu, yeme-
ği; oraya koyma, buraya koyma di-
yorlar. Buralara alışmasın, diyorlar. 
Ben nereye koyayım. Nereye alış-
sın bunlar. Caddeler de sokaklar 
da bunların. Bunlar zararlı yaratık 
olsa cenabı Allah yaratmazdı. Dil-
siz, ağızsız hayvanlar bunlar. Ben 
onlara Allah rızası için bakıyorum. 
Benim bunlardan bir çıkarım yok. 
Milletin, devletin yapması gerekeni 
ben yapıyorum” ifadelerini kullan-
dı.

YEMEKLERİ GECE KOYUYORUM
İnsanların tepkisinden çekindiği 

için yemek ve suları genellikle gece-
leri koyduğunu belirten Rukiye Bağ-
cı, “Bu hayvanların kısırlaştırılması 
lazım. Gideceğim çok yer var. Ben 
yemek ve suları genellikle gece ko-
yuyorum. Eşim de soruyor bu saatte 
nerelere gidiyorsun diye. Ama ne 
yapayım. Yoksa bana kızıyorlar. Ye-
meği suyu bırakıp kaçıyorum” diye 
konuştu. Bağcı, sokak hayvanlarını 
beslediği için özel bir üniversite ta-
rafından da ödül aldığını belirtti.
n DHA

Bitkin halde bulunan 
kerkenez kurtarıldı

Arkeolojik sit alanında çıkan
yangın güçlükle söndürüldü

Halkapınar’da bitkin halde 
bulunan kerkenez kuşu, tedavi ve 
bakımı için yetkililere teslim edildi. 
Kendisine ait domates tarlasında 
çalışırken, bitkin halde kerkenez 
kuşunu bulan Bilal Akçay (55), 
uçamadığını fark ettiği kuşu evi-
ne götürdü. Akçay, evde yiyecek 
ve içecek verdiği kuşu daha sonra 
polis ekiplerine teslim etti. Akçay, 
domates tarlasında çalışırken bul-
duğu kerkenezin yaralı veya hasta 
olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bitkin kuşu evine götürdü-
ğünü belirten Akçay, “Hanım ve 
çocuklar kerkenezi gördüklerinde 
yarı sevinç, yarı tedirginlik ve şaş-
kınlık içinde karşıladılar. Akşam 
kuşa et, ekmek bir şeyler verdim, 

ağzına şırıngayla su sıktık. Biraz içti 
ve sabaha kadar kafeste durdu.’’ 
ifadelerini kullandı.

Kuşun cinsini bilemediğini 
söyleyen Akçay, ‘’Halkapınar İlçe 
Emniyet Amirliğini aradım. Kuşu 
getirmemi istediler. Ben de sabah 
olunca götürdüm. Emniyet yetkili-
leri kerkenezi Ereğli Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Mühendisliği ekip-
lerine teslim etmek üzere benden 
aldılar.’’ diye konuştu.

Ereğli Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Mühendisi Asım Niyazoğlu 
da yaptığı açıklamada, bakım, bes-
lenme ve tedavisi tamamlandıktan 
sonra kerkenezi doğal ortamına sa-
lacaklarını söyledi.
n AA

Seydişehir’de arkeolojik sit ala-
nında çıkan yangında, 20 dekar 
ağaçlık arazi zarar gördü. Edinilen 
bilgiye göre, Ilıca Tepesi birinci 
derece arkeolojik sit alanı Ağaçlık 
mevkisinde henüz bilinmeyen ne-
denle yangın çıktı. Haber verilmesi 
üzerine Seydişehir Belediyesinden 

6 itfaiye aracı, Orman Şefliğinden 
1 arazöz ve 4 su tankeri ile yangına 
müdahale edildi. Yangın 3 saatlik 
çalışmanın ardından söndürüldü. 
Soğutma çalışması yapılan 20 de-
kar alanda çok sayıda ağacın yan-
dığı tespit edildi.
n AA

Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olan “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” statüsündeki 
Konya’nın “kuş cenneti” Ereğli Akgöl Sazlıkları, mevsimsel kuraklığın etkisiyle kurudu

Akgöl sazlıkları kurudu!
Kışın yeteri kadar kar yağmaması, ilkba-

har-yaz döneminin kurak geçmesi nedeniyle 
suların haziran ayında çekilmeye başladığı 
Akgöl, temmuzdan itibaren kuruma noktasına 
geldi.

Halk arasında “allı turna” olarak bilinen 
flamingolar ile ak pelikan, kılkuyruk, ördek, 
kaya kartalı, kızıl şahin, saz kartalı, balıkçıl, 
leylek ve kaşık gaga gibi birçok kuşun yaşam 
alanı olan Akgöl, DSİ tarafından bölgede yürü-
tülen rehabilitasyon çalışmalarına rağmen ka-
çak kuyular ve aşırı tarımsal sulama nedeniyle 
yaz aylarında kuraklık tehdidi ile karşı karşıya 
kalıyor. Suyun bol olduğu ilkbaharda onlarca 
kuş türüne ev sahipliği yapan, fotoğrafçılar 
tarafından doğal yaşamın fotoğraflandığı 
sazlıklar, sonbahar yağışları ile yeniden eski 
güzelliğine kavuşacağı günleri bekliyor. Sivil 
toplum örgütleri ve doğaseverler Akgöl’de 
sürdürülebilir doğal yaşam döngüsü için İvriz 
ve Ayrancı barajlarından düzenli can suyu ve-
rilmesini istiyor.

ADETA ‘AĞLAYAN GÖL’ OLUYOR
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 

ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Akgöl’ün ülke-

nin önemli sulak alanlarından biri olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin birçok yerinden insanın 
Akgöl’ü görmeye ve fotoğraflamaya geldiğini 
belirten  Özgüven, “Gelen konuklarımız, Ereğ-
li Akgöl Sazlıkları’nın güzelliklerini doyasıya 
yaşıyorlar ama mevsimsel kuraklığın olduğu 
zamanlarda bizim de içimizi burkan görüntüsü 
ile ‘Akgöl’ adeta ‘ağlayan göl’ oluyor.’’ dedi.

Dünyada etkisini gösteren iklim değişik-
likleri ve yağışların azlığı gibi nedenlerle Ak-
göl’deki sazlık alanların küçüldüğünü anlatan 
Özgüven, şöyle devam etti: “Geçmişte yapılan 
araştırmalar 240 bin dekarlık alanı kaplayan 
Akgöl’de 250 kuş türünün konakladığını, yu-
murta bıraktığını gösteriyor. Son yıllarda kuş 
gözlemcileri ve doğa derneklerinin yaptığı 
sayımlara göre 55-60 kuş türünün geldiğini 
üzülerek görüyoruz. Gerek bakanlık gerekse 
üniversitelerle ortak projeler yapıyoruz. Kamu 
olarak ne kadar önlem alsak, yatırımlar yap-
sak da yeterli gelmediğini görüyoruz. Ekolojik 
dengenin korunması adına devletin olduğu 
kadar, çiftçilerin, bölgede yaşayan herkesin 
üzerine sorumluluk düşüyor.”

Özgüven, bölgedeki barajlardan sazlıklara 

düzenli su verilmesi gerektiğine işaret ederek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Son zamanlarda ka-
çak kuyularla birlikte yer altı su seviyesi düş-
mekte, obruklar oluşmaktadır. Akgöl’ün sade-
ce kuşların gelip konakladığı, bizlere görsel 
güzellikler sunan bir yer olmadığını bilmemiz, 
bölgede doğal döngüyü sağlayan, iklimi koru-
yan, yer altı sularını besleyen önemli bir sulak 
alan olduğunu anlamamız gerekiyor. Akgöl’ün 
kurtarılması, rehabilite edilmesi anlamında 
kamu olarak çalışmalar yapılıyor. İnsanımızın 
da suyu daha bilinçli kullanması, sulamanın 
daha ekonomik ve randımanlı yapılması, su 
kaynaklarının kıt olduğunun bilinmesi gereki-
yor. Bu bilinç ve kültürün oluşması ile barajlar-
dan can suyunun ulaştırılması Akgöl’ü zaman 
içerisinde kurtaracaktır.”

CAN SUYU VERİLMESİNİ İSTİYORUZ
Ereğli Sazlıkları Koruma Derneği Başkanı 

Nazım Kuştul da ilkbahar ve yaz başında göz-
lemledikleri kuş çeşitliğinin halen bölgede 
bulunmadığına dikkati çekti.

Akgöl’ün yaz döneminde kuruduğunu dile 
getiren Kuştul, “Ne yazık ki gölde şu anda hiç 
su yok. İvriz ve Ayrancı barajlarından Akgöl’e 

can suyu verilmesini istiyoruz. Akgöl’e can 
suyu geldiğinde yine binlerce kuş ile dolup 
taşacağını, yeraltı su kaynaklarının buradan 
besleneceğini, ekolojik dengenin düzeleceği-
ni düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Ereğli 
Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Der-
neği Başkanı Tamer Gümüş ise Akgöl’de ya-
ban hayatı ve doğal yaşama ilişkin birbirinden 
güzel fotoğraflar çektiklerini, ancak kuraklık 
nedeniyle bu güzelliklerin yerine, kurumuş, 
çatlamış toprakları görünce çok üzüldüklerini 
vurguladı.

YENİDEN SU SIKINTISI 
YAŞANMAYA BAŞLAMIŞTIR

DSİ’den Akgöl’e ilişkin yapılan açıkla-
mada da DSİ 4. Bölge Müdürlüğünce 2013 
yılında yapılan 6 bin 700 metre uzunluğunda 
ve 1,65 metre yüksekliğindeki dolgu sedde 
ile yaklaşık 3 bin 430 dekar daimi sulak alan 
oluşturulduğu bildirildi.

Yapılan iyileştirme çalışmalarının 2014 
yılından itibaren etkisini gösterdiği, yeniden 
sazlıklar oluşmaya başlayan alanda birçok kuş 
türünün yuvalarına döndüğü ve Akgöl’ün 
eski sulak alan özelliğine 

tekrar kavuşturulduğu aktarılan açıklamada, 
şunlar kaydedildi: “2017 ve 2018 yıllarında 
yaşanan kuraklığın da etkisiyle Akgöl’de yeni-
den su sıkıntısı yaşanmaya başlamıştır. İvriz 
Barajı ile Akgöl arasındaki iletim, Yeleği De-
resi ve İvriz Sulaması Ana Tahliye Kanalı vası-
tasıyla sağlanmaktadır. Toplam 39 kilometre 
olan bu mesafede vatandaşlar tarafından su-
lama amaçlı müdahale yapıldığından suyun 
Akgöl’e ulaşması 
zorlaşmaktadır. 
Eylül ayında su-
lama sezonunun 
sona ermesiyle 
DSİ 4. Bölge Mü-
dürlüğünce İvriz 
Barajından 200 lt/
sn su, dip savak-
tan Yeleği Dere-
sine bırakılmakta 
ve Akgöl’ün yeni-
den kurumasının 
önüne geçilmeye 
çalışılmaktadır.”

n AA
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 

Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE MEVCUT İMALAT 
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

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

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

SEZERSAN AMBALAJ

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

Müracatlar  şahsen  firma adresine yapılacaktır.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Yemek, Çay ve 
Temizlik işlerine 

bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR.

ADRES: MERAM YENİYOL CAD.
ARMAĞAN MAH. NO: 28

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.



98 EKİM 2018İLAN

GÜVENİLİR
VE

DOĞRU
HABERİN
ADRESİ

www.konyayenigun.com

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 
88 76

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

Firmamızda çalıştırmak üzere,

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

ELEMAN ARANIYOR
PREFABRİK BETON ELEMANLARI ÜRETİMİ YAPAN 

TESİSİMİZİN BAKIM ATÖLYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

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

ALINACAKTIR.

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

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

ZAYİ
3501-3550 arası 1 cilt Parekende Satış Fişini kaybettim, 
hükümsüzdür.
MEVLANA V. D. : 9400363287

FATİH YAŞAT

Z-405
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 
bölümüne  25 - 40 
yaş aralığı vasıfsız 

personel alınacaktır.
MAAŞ: 1750 + AGİ + Servis + Yemek

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08

Anadolu’nun yüzyıllara dayanan geleneklerinden “kış ekmeği” hazırlığı, 
Konya’nın birçok ilçe ve köyünde kadınların aralarında yardımlaşmasıyla 

devam ediyor. Kışın tüketilmek üzere imece usulüyle ekmek yapılıyor

Konyalı kadınların 
kış ekmeği hazırlığı

Sonbaharda her gün farklı bir 
komşunun evinde bir araya gelen 
kadınlar, ailenin kış boyunca tüke-
teceği ekmeği hazırlama telaşına gi-
riyor. Konya’nın Karapınar ilçesinde 
kış ayları için bir yandan turşu, salça, 
tarhana, kurutmalık biber ve erişte 
hazırlayan kadınlar, bir yandan yar-
dımlaşarak “kış ekmeği” pişiriyor.

NİNELERİMİZ DE 
KIŞ EKMEĞİ YAPIYORDU 

İlçede komşuları ile kış için yuf-
ka hazırlayan kadınlardan Hatice 
Koçak, her sene eylül ve ekim ayla-

rında kış ekmeği yaptıklarını söyledi. 
Kış ekmeği hazırlığının çok eski bir 
gelenek olduğunu anlatan Koçak, 
“Biz annelerimizden öğrendik, onlar 
da annelerinden öğrenmiş. Nineleri-
miz de kış ekmeği yapıyordu.” diye 
konuştu.

Kış ekmeği hazırlığının komşu-
lar ve akrabalar arasında yardımlaş-
mayı artırdığını vurgulayan Koçak, 
kışın hava şartlarının çok kötü oldu-
ğu günlerde fırınların ekmek çıkara-
madığını, o günlerde kış ekmeğinin 
önem kazandığını belirtti. Yaptıkla-

rı ekmeğin fırında yapılan ekmeğe 
göre daha lezzetli olduğuna dikkati 
çeken Koçak, “Normal ekmeklik 
undan hamurumuzu yoğurup, yuf-
kalarımızı hazırlıyoruz. Ocakta pi-
şirdikten sonra bir süre soğutuyoruz 
ve üst üste koyuyoruz. Varsa evin 
kilerinde veya soğuk bir bölgesinde 
bekleyen bu ekmekleri kışın ıslata-
rak yumuşatır ve yeni yapılmış gibi 
taze taze yeriz.” ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL, KIŞ HAZIRLIKLARI 
KONUSUNDA HEVESLİ DEĞİL
Koçak, kış hazırlığı yapanların 

genellikle bunu maddi nedenlerden 
ziyade bir alışkanlık olarak devam 
ettirdiğini, ayrıca kışın da sağlıklı yi-
yecekler yeme ihtiyacının bunu ge-
rekli kıldığını aktardı. 

Yeni neslin bu tarz hazırlıklar 
yapmak yerine hazır gıdaya yöneldi-
ğine işaret eden Koçak, “Yeni nesil, 
kış hazırlıkları konusunda hevesli 
değil. Bizlerden sonra bu kış hazır-
lıkları devam etmeyecek gibi gözü-
küyor.” değerlendirmesinde bulun-
du.
n AA

Mehmet Adanç dualarla 
son yolculuğuna uğurlandı

Ali ve Emin Adanç  babaları 
Mehmet Adanç  78 yaşında ve-
fat etti. Merhum Mehmet Adanç 
dualarla defnedildi. Ali ve Emin 
Adanç’ın babaları Mehmet Adanç  
78 yaşında vefat etti. Merhum 
Mehmet Adanç’ın cenazesi Cu-
martesi günü öğlen namazına 
müteakip Kuba Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Kanal 

Mezarlığı’na defnedildi. Adanç ai-
lesini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı.  Mer-
hum Mehmet Adanç 2 kız ve 2 er-
kek olmak üzere dört çocuk babası 
idi. Yenigün Gazetesi olarak Mer-
hum Mehmet Adanç’a Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN
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Sistem Koleji Bilim Festivali’ne katıldı Nesibe Aydın’lı öğrenciler tabiat dostu

Sistem Koleji öğrencileri Bilim 
Festivaline katılarak farklı etkinlik-
lerde yer aldı.

Teknolojik çağın gelişimlerini 
anlamak ve o teknolojileri kulla-
narak gelişmiş ülkelerle rekabet 
edilebileceği inancıyla daha küçük 
yaşlarda bilime ilgi duyulmalıdır 

düşüncesiyle atölye çalışmaları 
sürdüren Sistem Koleji öğrencileri 
festivalden mutlu döndüler.

Sistem Kolejinde Robotik Kod-
lama dersleri alan öğrenciler 3D 
modelleme, meteoroloji bilgilerini 
derleme ve mikroskopla farklı can-
lı hücrelerini görme etkinliklerine 

katılarak önemli bilgiler edindiler. 
Konya’da düzenlenen bu tarz bilim 
festivallerinin çocukların pozitif bi-
limlere ilgisini artırdığını belirten 
Sistem Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu Başkanı Naci Atalay festi-
vali düzenleyenlere teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Nesibe Aydın Konya Okulları 
bünyesindeki  İlkokulda eğitim 
gören 2.3. ve 4. Sınıf öğrencileri, 
özveri ile yetiştirdikleri meşe pa-
lamutu fidanlarını, yapılan bir et-
kinlikle Tema Konya Ormanında 
toprakla buluşturdu. Nesibe Aydın 
Konya Okullarının sosyal,kültürel 

ve sportif etkinlikleri, yeni eği-
tim-öğretim yılının başlamasıyla 
hız kazandı. Nesibe Aydın Konya 
İlkokulu 2.3. ve 4 sınıf öğrencileri 
büyük bir sevgiyle yetiştirdikleri 
meşe palamudu fidanlarını dü-
zenlenen” Fidanlarımızı Toprakla 
Buluşturuyoruz” etkinliğinde Ko-

zağaç Tema Ormanında toprakla 
buluşturdular. Nesibe Aydın kon-
ya Okulları yönetim kurulu üyesi 
Can Ünal “Anlamlı ve örnek bir 
etkinliğe imza atan öğrencilerimizi 
ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor 
ve başarılarının devamını diliyo-
rum” dedi. n HABER MERKEZİ

Vakıfbank Bölge Müdürü
Yücel’den Öztürk’e ziyaret

İMO Konya Şubesi 
eğitime destek veriyor

Bir süre önce Vakıfbank Bölge 
Müdürlüğü görevine atanan Yusuf 
Yücel, Konya Ticaret Odası Baş-
kanı Selçuk Öztürk’ü ziyaret etti. 
Vakıfbank Nalçacı Şube Müdürü 
Mustafa Sözügüzel ile birlikte Kon-
ya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk’ü ziyaret eden Vakıfbank 
Bölge Müdürü Yusuf Yücel Kon-
ya’da olmaktan mutluluk duydu-
ğunu ifade etti.

Ülkenin içinde bulunduğu sı-
kıntılı durumdan el birliği ile çıkıla-
cağına inandığını ifade eden Yusuf 
Yücel ‘Ülkemiz her anlamda güçlü 
bir ülkedir. Bu ülke ve insanları çok 
badireler atlattı. Bugünleri de birlik 
ve beraberlik anlayışı içinde atlata-
cağına inanıyorum’ dedi. 

Yaşanan son olayların eko-
nomik olduğu kadar psikolojik 
bir mücadele olduğuna da dikkat 

çeken Yusuf Yücel, ‘”Bu müca-
deleden güçlü ve başarılı çıkmak 
bizim elimizde. Önümüzdeki gün-
lerde ekonomik dalgalanmalar ve 
bu kötü durum yerini ekonomik 
düzelmeye bırakacak. Biz psiko-
lojimizi sağlam tutup mücadele 
edeceğiz. Gerekli tasarruf uygula-
malarını ailemiz başta olmak üzere 
iş yerlerimizde yapacağız. Şehri-
mizde yapacağız. Ülkemizde yapa-
cağız.  Bu sıkıntılı dönemden kısa 
sürede çıkacağımıza inanıyorum’ 
ifadelerini kullandı.

 Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek ‘Biz 
güçlü bir ülkeyiz. Bu günler kısa 
sürede geride kalacak. Yeter ki 
inanalım. Birliğimizi ve dirliğimizi 
güçlü tutalım.”
n HABER MERKEZİ

TYB Konya Şubesi’nde Yazar D. Mehmet Doğan’ın Yazarlığının 50.Yılı anısına bir panel gerçek-
leştirildi. Yazar Mehmet Şeker, Doğan’ın ömrünü dil, kültür ve edebiyata adadığına vurgu yaptı

Ömrünü dil, kültür 
ve edebiyata adadı

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesinde, Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’nin katkılarıyla Türkiye Yazar-
lar Birliği’nin kurucusu ve Onursal 
Başkanı Yazar D. Mehmet Doğan’ın 
Yazarlığının 50.Yılı anısına bir panel 
gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Yazar Meh-
met Şeker’in yaptığı panelde TYB 
Konya Şubesi eski başkanlarından 
ve Konya Büyükşehir Belediyesi Ba-
sın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanı 
Ahmet Köseoğlu, TYB eski Genel 
Başkanlarından ve Ankara Üniversi-
tesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Doğu Dilleri  ve Edebiyatları Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hicabi 
Kırlangıç, Yazar Fahri Tuna Yazarlı-
ğının 50.Yılında D. Mehmet Doğan’ı 
anlattılar. 

D. MEHMET DOĞAN 
TÜRKÇENİN SEVDALISIDIR

 “Hayatta olan birinin değerini 
ortaya koymak için buradayız diyen 
Moderatör Yazar Mehmet Şeker 
başladığı konuşmasına D. Mehmet 
Doğan TYB’nin kurumsallaşma-
sı adına güzel çalışmalar yaparak, 
kamu yararına çalışan dernekler 
statüsüne katılmasına sebep olmuş-
tur. Ben, Mehmet Doğan’ı 1982’de 
tanıdım. Batılılaşma İhaneti adlı ki-
tabı üzerinde dikkatle durulması ge-
reken bir kitaptır ve üst üste dizilse 
boyunu aşacak kadar kitap yazmış 
olsa da bunlar içinde en ciddi olan-
lardan biri de cinayet aleti olabilecek 
ebatta Büyük Türkçe Sözlüğüdür. 
Türkçenin sevdalısı olan Mehmet 
Doğan Ağabeyimize minnet borçlu-
yuz.”dedi.

ÖMRÜNÜ DİL, KÜLTÜR VE 
EDEBİYATA ADADI

“Sağ birini konuşmak kolay de-
ğil. D. Mehmet Doğan ömrünü kül-
tür, dil ve edebiyata adadı. Velut bir 
yazardır. Her yaz gittiği Çeşme’deki 
evinde yazar. Sözlüğü başlı başı-
na anılmasını gerektiren bir iştir. 
En önemli kitaplarından biri de 36. 
baskısını yapan ‘Batılılaşma İhaneti’ 
kitabı da güncelliğini kaybetmeyen 
bir eserdir. Müstear isimlerle de ya-
yınlanmış birçok kitabı vardır. Ciddi 
bir mütefekkir olduğunu yazdığı 
fikir ve düşünce kitaplarıyla ortaya 
koymuştur. Yakın tarihimizde Kör-
fez’de kalmış konuları işleyen kitap-
ları ile geleceğe taşımıştır. Nurettin 

Topçu: Madem yazıların ‘’hareket’’ 
dergisinde yayınlanacak isminizin 
başına D. harfini koyalım, ‘Devrim-
ci’ anlamında diyerek açıklama yap-
masından sonra D. harfini kullan-
maya başladı. İsminin başında “D” 
harfinin Durmuş, Derviş, Doktor ve 
Diğer olarak da yorumlandığı vaki-
dir. Bu şekilde diğer Mehmet Doğan 
isimlerinden ayrılmış oldu.” Diyen  
Ahmet Köseoğlu; “Mehmet Ağabe-
yin yazdığı 40 kitap bir yana Büyük 
Türkçe Sözlük’ü bir yana. 120 bin’e 
yaklaşan kelimeyi içinde barındıran 
ve ömrünü adadığı bu eseriyle bile 
burada anılmayı fazlasıyla hak edi-
yor. Mehmet Abi Vakıf adam, va’kıf 
adamdı.”dedi. 

DİK DURAN BİR İNSAN
D. Mehmet Doğan’ın “Dik Du-

ran bir İnsan” olduğunun altını çi-
zen Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç;  “D” 
harfininkendisi tarafından zaman 
zaman “Diğer” anlamına da kullan-
dığını belirttikten sonra şöyle dedi: 
“Yazlığını bir tatil yeri olarak de-
ğil de denize bile girmeden “Yaz(ı)
lık” olarak kullanıyor ve her yıl bir 

eser ortaya koyuyor. Dik duruşlu 
bir insan, eleştirel bakışı keskindir. 
Eleştirilerini pervasızca yapabi-
lir. Kendisine gelebilecek zararları 
önemsemeden doğru bildiğini kar-
şısında kim olursa olsun sözünü 
sakınmaz. Bu yüzden saygın bir 
insandır. Mehmet Doğan’ı bu yön-
leriyle örnek almak gerekir. Makam 
ve mevkiye önem vermez. O, ma-
kamını ve saygınlığını kendi kişiliği 
ile elde etmiş rol model bir insandır. 
Yazarları ve şairleri de böyle gör-
mek gerekir. Bana göre “Batılılaş-
ma ihaneti” kitabıSözlük’tendaha 
önemlidir. Zor zamanda böyle bir 
eseri yazıp yayınlamak yürek ister. 
D. Mehmet Doğan ile birlikte çalış-
tım, kendi yolunu kendi açan insan 
olarak tanımlayabilirim. Mehmet 
Âkif ve Nurettin Topçu’yu unuttur-
mamak için çok gayret etmiştir.”
D. MEHMET DOĞAN TÜRKÇEDE BİR 

KURTULUŞ SAVAŞI VERMİŞTİR
Son konuşmacı Yazar Fahri 

Tuna da Mehmet Doğan’ın Türkçe 
Sözlük’le yaptığının adeta bir millî 
mücadele, bir Kurtuluş savaşı, bir 

millî müdafaa olduğunu belirterek  
“ Mehmet Doğan, TDK’nun 5850 
kelimesine karşılık 118.500 keli-
meyi bulan Sözlüğüyle bile bir kah-
ramandır. Diğer yandan 40 kitap 
yazan önemli bir yazardır, ağırbaşlı-
dır,kararlıdır, nettir, dik duruşludur, 
mücadelecidir vekorkusuzdur.Ha-
yatının dört bölümü vardır: Ankara 
Kale, Anadolu, Rumeli ve Orta Asya 
bölümleri. Buraları adım adım takip 
eder. Ben ona ‘Yaşayan Google’ di-
yorum, ‘Yaşayan Lügât’ diyorum, 
‘72 saat Çalışan Adam’ diyorum ve 
‘Türkçenin En Çok Yakıştığı Adam’ 
diyorum.”dedi.  

Konuşmacılara Katılım Belgele-
rini TYB Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Hayri Erten, Konya Aydınlar 
Ocağı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Güçlü, AK Parti eski Milletvekili ve 
eski Ticaret Odası Başkanı Hüseyin 
Üzülmez, Prof. Dr. Bilal Kuşpınar ve 
Prof. Dr. Ahmet Kazım Ürün takdim 
ettiler. Katılımcılara yazar D.Meh-
met Doğanın son kitabı Söz Okya-
nusunda Yolculuk hediye edildi.
n HABER MERKEZİ

İnşaat Mühendisleri Odası 
Konya Şubesi Sosyal Sorumluluk 
Projesi kapsamında Ticaret Borsası 
Ortaokulu Anasınıfının tanzim ve 
tadilatına öncülük etti.

Ticaret Borsası Ortaokulu 
Anasınıfı yapılan tadilat sonrası 
düzenlenen törenle hizmete açıl-
dı. Törene Meram İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Dursun Ali Kaban, 
İnşaat Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Dr. Süleyman Kamil 
Akın, KONTİMDER Yönetim Ku-
rulu Başkanı Osman Başaran, İMO 
Konya Şube Yöneticileri, İnşaat 
Mühendisleri, Tadilata destek olan 
Firma yetkilileri, Öğretmenler, Öğ-
renciler ve veliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Ticaret Borsası Ortaokulu 
Müdürü Hüseyin Ateş Anasınıfı-
nın tadilatına öncülük eden İnşaat 
Mühendisleri Odası Konya Şu-
besine, katkıda bulunan firma ve 
şahıslara teşekkür ederek, duydu-
ğu memnuniyeti ifade etti. Daha 
sonra mikrofona gelen İnşaat Mü-
hendisleri Odası Konya Şube Baş-

kanı Dr. Süleyman Kamil Akın en 
anlamlı yatırımın insana olan ya-
tırım olduğunu belirterek eğitime 
olan desteklerinin artarak devam 
edeceğini söyledi. Geleceğimizin 
teminatı olan çocuklarımızın en 
iyi şartlarda eğitim alarak Vata-
nımıza ve Aziz Milletimize katkı 
sağlamaları en büyük hedefimizdir 
diyen Başkan Akın sözlerine şöyle 
devam etti. “Çocuklarımızın daha 
iyi binalarda ve ortamlarda eğitim 
alabilmeleri için çalışmak da mes-
leğimizin doğası gereği önemli bir 
vazifemizdir.Şahsım ve Yönetim 
Kurulum adına böylesine anlamlı 
bir projeye destek olan KONTİM-
DER Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Osman Başaran’a, Değerli inşaat 
firmalarımıza, Kıymetli Meslek-
taşlarıma ve en değerli hazinemiz 
olan çocuklarımızı emanet etti-
ğimiz evlatlarımızın yoluna ışık 
tutan eğitim ve öğrenimleri için 
tüm gayretleri ile emek harcayan 
kıymetli öğretmenlerimize çok te-
şekkür ediyorum.’’
n HABER MERKEZİ

Moderatörlüğünü Yazar Mehmet Şeker’in yaptığı panelde TYB Konya Şubesi eski başkanlarından 
ve Konya Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu, TYB eski Genel 

Başkanlarından Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Yazar Fahri Tuna Yazarlığının 50.Yılında D. Mehmet Doğan’ı anlattılar.
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Teknoloji tutkunları Akınrobotics’te buluştu
Bilişim ve robotik teknoloji ala-

nında yaptığı çalışmalarla “Türki-
ye’nin Vizyonu“ olan AKINSOFT 
tarafından kurulan Dünyanın ilk 
insansı robot fabrikası AKINROBO-
TICS, bir kez daha ülkemizin dört 
bir köşesinden gelen konuklarına 
kapılarını açtı.Robotik teknolojiler 
alnında yaptığı çalışmalarla hem 
ülkemizde hem de uluslararası 
kamuoyunda adından sıkça söz et-
tiren AKINROBOTICS’in; eğitime 
destek kapsamında ilkokul, ortao-
kul, lise ve üniversite öğrencileri-
ne robotik teknolojileri anlatmak, 
onlara yüksek teknoloji konusunda 
farkındalık kazandırmak için dü-
zenlediği teknik gezi organizasyon-
ları devam ediyor.

Teknoloji meraklılarına ka-
pılarını açan AKINROBOTICS, 
teknik gezi organizasyonlarının 

dördüncüsünü 6 Ekim 2018 Cu-
martesi günü gerçekleştirdi. Ülke-
mizin farklı şehir ve çeşitli eğitim 
kurumlarından yaklaşık 700 ko-
nuğun katıldığı organizasyonda, 
AKINROBOTICS bünyesinde gö-
revli alanında uzman mühendisler 
tarafından teknoloji meraklılarına 

robot yapım süreci, yapay zekâ ve 
yüksek teknoloji hakkında bilgiler 
verildi.Organizasyona AKINSOFT 
– AKINROBOTICS Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Özgür Akın da katıldı. 
Basın mensuplarına yaptığı açık-
lamada Dr. Akın; ”Bugün bir kez 
daha burada teknoloji tutkunları-
nı buluşturuyoruz. Kullandığımız 
teknolojiyi onlarla paylaşıyor, bilgi 
transferi yapıyoruz. Geçmişten bu-
güne Ar-Ge süreçlerimizi inceleme 
ve hangi aşamalardan geçerek bu-
güne geldiğimizi yerinde gözlem-
leme fırsatı bulabiliyorlar. Bizim 
bu programları düzenlemekle ön-
celikli hedefimiz, teknolojimizi ül-
kemizin bilim yuvaları olan eğitim 
kurumları ile paylaşmak ve onların 
ufkunu açarak neler yapılabildiğini 
göstermek” şeklinde konuştu.Yeni 
geliştirmekte oldukları robotlar 

AKINCI-4ve 4 bacaklı ARAT’ın(a-
razi robotu) çok yakında tanıtımını 
gerçekleştirerek teknoloji sever-
lerle buluşturacağız.”dedi.Ayrıca 
program kapsamında katılımcılara, 
AKINROBOTICS üretimi insansı 
robotlar tarafından müzik eşliğin-
de çeşitli gösteriler de sergilendi. 
Keyifli anların yaşandığı gösteriler 
sonrası robotlar, onları beğeniyle 
izleyen konuklar tarafından büyük 
alkış aldı. Bilim ve teknolojinin ışı-
ğında her geçen gün hızla büyü-
meye ve ilerlemeye devam eden 
AKINROBOTICS; genç beyinlere 
yol göstermek, yüksek teknoloji 
konusunda farkındalık oluşturarak 
onları bu alanlara teşvik etmek için 
sahip olduğu sosyal sorumluluk bi-
linciyle teknik gezi organizasyonları 
gerçekleştirmeye devam edecek.
n HABER MERKEZİ

‘Sizler her zaman 
topluma yol gösterdiniz’

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası vesilesiyle 
Belediye’nin düzenlediği prog-
ramda Ereğli’de hizmet veren, 
emekli olan din görevlileri ve ai-
leleriyle bir araya geldi.

Programın açılış konuşması-
nı yapmak üzere kürsüye gelen 
İlçe Müftüsü Celal Malkoç: “Her 
yıl bir tema ile Camiler ve Din 
Görevlileri haftamızı kutluyoruz. 
Bu yılın temasını da ‘Camilere 
adanmış ömürler’ olarak belirle-
dik. Faal olarak çalışan meslek-
taşlarımızın yanında emekli olan 
din adamlarımızı da unutmuyo-
ruz. Bugün de burada olmamıza 
vesile olan ve bu programı ter-
tipleyen Belediye Başkanımıza 
ve ekibine şahsım, meslektaş-
larım adına teşekkür ediyorum” 
dedi. Daha sonra kürsüye gelen 
Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven: “Bu programlar, toplantı-
lar sizlerle buluşmamıza güzel 
bir vesile oluyor. Dolaysıyla bu 
günlerin önemi büyüktür. Sizler 
her zaman toplumun önünde 
bir yol gösterici olarak önemli 
bir görevi ifa ediyorsunuz. Son 
zamanlarda bu haftaların daha 
aktif kullanılması ve icraatların 
yapılmasıyla birlikte din görevli-
lerimizin de önemi bir kez daha 
artıyor. Din görevlilerimiz müte-
vazi bir gönül ruhuyla görevleri-
ni yerine getiriyorlar.

Din görevlilerimizin ve ma-
hallelerimizdeki camilerimizin 
daha fazla ön plana çıkmasını 
istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan da bunun altını 
çizerek ifade etti. Camilerimiz 
sadece namazların kılındığı yer 
değil, namaz vakitlerin dışında 
da camilerimizin bir gül bahçesi 
misali sevginin, saygının ve mu-

habbetin yoğun olduğu, güzel 
fikirlerin ortaya çıktığı mekanlar 
olmalıdır. Bizler de bu noktada 
Belediye olarak her türlü desteği 
vermeye hazırız. Ayrıca Belediye 
Başkanı olarak şunu gözlemliyor 
ve sizlerle paylaşmak istiyorum; 
din adamlarımız gerçekten gay-
retli bir şekilde geliyorlar, gidi-
yorlar ve hep bir parçanın çözü-
mü olarak karşımıza çıkıyorlar. 
Bu çok önemli bir şey sorun 
varsa, bizlerin üzerine yüklemek 
yerine çözüm üretme konusun-
da fikirler beyan ediyorlar. Göre-
ve geldiğimizden bu yana cami-
lerimize ve dini yayma, öğretme 
noktasında hizmet veren kuran 
kurslarımıza destek olmaya gay-
ret gösteriyoruz. Her türlü ihti-
yaçlarını gidermeye çalışıyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

Özgüven: “İçinde bulundu-
ğumuz dönem itibariyle ülkemiz 
üzerine içimizdeki hainler hem 
de dışarıdaki düşmanlar işbir-
liğiyle oyunlar oynanıyor. Bu 
oyun 15 Temmuz’da oynandı, 
bu oyun şuan da döviz üzerinden 
oynanıyor. Kurtuluş Savaşı’nda, 
15 Temmuz’da bunlara cevabı 
verildi, bugün de bu oyunların 
cevabı verilecektir. Bizler birlik 
ve beraberlik içerisinde oldukça 
bu ülkede ne ezanlar dinecek, 
ne de bayraklar inecek, buna 
Allah(cc)’ın izniyle hiçbir Kudret 
sahip olamayacaktır. Bu duygu 
ve düşüncelerle hepinizi say-
gıyla selamlıyor, Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası’nı kutluyo-
rum” dedi. Programın ardından 
İlçe Müftülüğü tarafından dü-
zenlen Belediye Kültür Merke-
zi’ndeki konferansa katılan Baş-
kan Özgüven, emekli olan din 
adamlarına plaket takdiminde 
bulundu.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalt se-
rimi, asfalt yama, parke ve bordür 
çalışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor.  Ekipler, Çatalhöyük Mahal-
lesinde sıcak asfalt serimi Karaas-
landede ve Saraçoğlu Mahallelerin-
de sathi kaplama, Ulubatlı Hasan ve 
Karakulak Mahallelerinde asfalt alt 
yapı, İstiklal ve Şems-i Tebrizi Ma-
hallelerinde asfalt yama, Çelebi ve 
Karaciğan Mahallelerinde tretuvar 
çalışmaları gerçekleştirdi.  Sakya-
tan Mahallesinde de sathi kaplama 
çalışmaları yürütüldüğünü ifade 
eden Başkan Hançerli, “Merkezde 
hemşerilerimiz ulaşımlarını rahatça 
sağladığı gibi, merkeze uzak ma-
hallelerde de aynı konforu sağlamak 
için hizmeti genele ulaştırıyoruz. 
6360 sayılı yeni Büyükşehir Yasa-
sının özünde de bu var. Merkeze 
uzak mahallerimizde, yerleşim böl-
gelerinin ve bağlantı yollarının asfalt 
çalışmaları ve yayla yolları büyük 
bir kısmı tamamlandı.” dedi. Baş-
kan Hançerli, hedeflerinin yaklaşan 

kış mevsimi öncesinde Karatay’daki 
yolların asfalt ve yama gibi ihtiyaçla-
rını tamamlayıp  vatandaşların prob-
lemsiz olarak bu yolları kullanması 
sağlamak olduğunu belirtti. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
yapılan çalışmaların daha da güzel 

bir Karatay için büyük bir planlama 
ve organizasyon doğrultusunda ger-
çekleştirildiğini dile getirdi. Karataylı 
hizmetin en iyisine layıktır diyen 
Başkan Hançerli göreve geldikleri 
günden bu yana 6.424.737 met-
rekare alanda 1.882.961 ton sıcak 

asfalt serimi, 1.632.138 metrekare 
alanda parke çalışması, 1.034.558 
mtül bordür serimi, 5.050.694 met-
rekare sathi kaplama yaptıklarını 
dile getirdi. Başkan Hançerli çalış-
maların artarak devam edeceğini 
söyledi. n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, yatırımlar ile Karatay’ın 
sürekli gelişerek büyük bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi

‘Karatay büyük bir 
cazibe merkezi oldu’

AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı-
nın düzenlediği 71. Danışma Meclisi 
Aziziye Kültür Merkezinde yoğun 
katılımla gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, AK Parti Karatay İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Sema Ersöz, AK 
Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Muhammet Fatih Sert, 
Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri 
ve çok sayıda AK Partili katıldı. İlk 
olarak söz alan AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç; Kara-
tay ilçe teşkilatının başarısından 
bahsederek; bugüne kadar olan 
başarısından dolayı Karatay ilçe 
teşkilat mensuplarına, Karatay 
Belediyesi’ne ve emek veren dava 
arkadaşlarına teşekkür etti.  

KARATAY’DA YEREL 
SEÇİMLERİN STARTI VERİLDİ
Hedeflerinin yerel seçimlerde 

yine Karatay’ı bir numaraya taşımak 
olduğunu söyleyen AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç; “Mart 
ayında yapılacak yerel seçimler Tür-
kiye’nin yükselişi için kritik öneme 
sahip. Bugünden itibaren yerel se-
çimler için ‘Bismillah’ diyoruz. Mart 
2019’da yapılacak seçimlerde çal-
madık kapı, sıkılmadık el bırakma-
yacağız” dedi.

KARATAY’DA 
HİZMETTE ÇITA YÜKSELİYOR
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli, Karatay Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilen yeni imar 
revizyon planları ile Karatay’a 125 
bin ilave nüfus geleceğine ve 2-3 
yıla kadar Karatay’da 1-2 katlı bina 
kalmayacağını vurguladı. Başkan 
Hançerli; artan nüfusa göre okul, 
kapalı pazar market ve cami gibi 
ihtiyaçların arttığını belirtti. Göre-

ve geldikleri günden bugüne kadar 
Karatay’daki yapılan en büyük deği-
şimin Karatay’ın baştan aşağı yeni-
lenmesi olduğunu söyleyen Başkan 
Hançerli; bu değişimin belediyenin 
kendi öz kaynaklarıyla gerçekleşti-
rildiğinin altını çizdi. Gerçekleşen 
değişimin sadece Karatay Beledi-
yesi’nin gayreti ile değil; AK Parti 
Konya Milletvekillerinin, AK Parti 
Teşkilatının birlikte gösterdikleri ça-
lışma ve çaba ile olduğunu vurgula-
dı. Başkan Hançerli, Büyükşehir Be-
lediyesi yasası yürürlüğe girmeden 
Karatay’da bütün önlemlerin alındı-
ğını ve gerçekleştirilen yatırımlar ile 
Karatay’ın sürekli gelişerek büyük 
bir cazibe merkezi haline geldiğini 
söyledi. 

ANGI: BAŞKAN HANÇERLİ 
TECRÜBESİYLE HER HAMLESİNİ 

HİZMETE DÖNÜŞTÜRDÜ
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı 

ise 24 Haziran seçimlerinin ardın-
dan; hiç durmadan ve yorulmadan 
yerel seçimler için çalışmaya baş-
ladıklarını söyledi.  İl Başkanı Ha-
san Angı; Türkiye’nin 24 Haziran 
seçimleri sonrasında çok önemli bir 
değişime ve yeni bir sürecin başlan-
gıcına adım attığını belirterek; bu 
sürecin 2019 Mart ayında yapılacak 
olan yerel seçimler ile daha da güç-
lenerek devam edeceğini kaydetti. 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli’ye özverili çalışmaları için 
teşekkür eden Başkan Hasan Angı; 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 

Hançerli’nin Karatay’ı 15 yılda yeni-
den şekillendirdiğini dile getirerek; 
“Sayın Başkanımız belediyeciliği bi-
len tecrübesiyle çalışmaları sadece 
Karatay’la sınırlı kalmadı ve diğer 
ilçelerin de yardımına koşarak her 
hamlesini hizmete dönüştürdü. Ta-
rihe ev sahipliği yapmış olan Kara-
tay’ımız büyümeye devam ediyor” 
ifadelerine yer verdi. Karatay’ın bir 
çöküntü alanından Konya’nın cazibe 
merkezi haline gelmesinde Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li’nin hizmet anlayışının ve emeği-
nin çok büyük önem taşıdığına dik-
kat çeken AK Parti İl Başkanı Hasan 
Angı; başta Başkan Hançerli olmak 
üzere Meclis Üyelerine ve personel-
lere teşekkür etti. n HABER MERKEZİ

Kış öncesi asfalt çalışmaları devam ediyor

Özgür Akın

AK Parti Karatay İlçe Başkanlığının düzenlediği 71. 
Danışma Meclisi Aziziye Kültür Merkezinde yoğun katılımla 

gerçekleştirildi.Başkan Mehmet Hançerli, Karatay Belediyesi 
olarak yaptıkları yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.
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Eylül ayı ihracat değerleri, 2017 
yılı eylül ayına göre göre yüzde 22,6 
artışla 14,5 milyar dolara yükseldi. 
Genel değerlendirme yapıldığında, 
tüm Eylül ayları içerisinde rekor kı-
rılırken, aylar bazında artışa baktığı-
mızda ise, son 13 ayın en hızlı ihracat 
artışının gerçekleştiğini görüyoruz. 
Ocak-Eylül ihracat değerleri ise, ilk 9 
ayda yüzde 7 artışla 123 milyar 110 
milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihra-
cat ise, yüzde 7,6 artışla 165 milyar 
56 milyon dolara yükseldi. Aslında 
mevcut veriler, ekonomik anlamda 
sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz 
bu günlerde hepimiz için bir moral 
kaynağı oldu diyebiliriz. Hatta Tür-
kiye ekonomisinin esas lokomotif 
gücünün sektörlerden bağımsız bir 
şekilde hem ülkemiz hem de firma-
larımız içinde ihracat, ihracat ve yine 

ihracattır diyebiliriz.  
Detaya biraz girersek, döviz kur-

larının ihracat değerlerimizin artır-
masında önemli bir payı olduğunu 
düşünüyorum yani Türk Lirasının 
yabancı para birimleri karşısında de-
ğer kaybetmesi görece olarak ihraca-
tımızda rekabet avantajı bize sunmuş 
oldu. Hatırlayanlar bilecektir. Ekono-
mi derslerinde devalüasyonların kısa 
dönemde hep ihracatı artıran bir etki 
olduğu söylenmiştir. Her ne kadar 
devlet olarak devalüasyon yapılmasa 
da, Türk parasının değer kaybetmesi 
bizi aynı sonuca götürecektir. Bu sü-
reç, kısa vadede etkisini sürdürecek, 
ilerleyen zamanlarda ihracat artışına, 
ithalatın azalmasına ve sonuç olarak 
ta dış ticaret açığının azalmasıyla 
etkisini devam ettirecektir.  Yüksek 
kurun ise, dış ticarette görece ola-

rak avantajı olsa bile, 
ekonominin diğer alan-
larında olumsuz etkileri 
ebetteki olacaktır zaten 
yüksek enflasyon ve 
diğer ekonomik gös-
tergelerle bunu net bir 
şekilde görebiliyoruz.  
Ama şunu da unut-
mayalım ekonomi bir 
tercih bilimidir. Aynı 
anda birçok sorunu 
çözemezsiniz.  Dolayısıyla bir takım 
iyileşmeler yaşanırken, diğer tarafta 
ise olumsuzluklar devam edebilir. 
Burada kritik konu genele etkisinin 
oranıdır. 

Bu arada yüksek kur kavramı, 

tartışmalı ayrı bir konu-
dur. Neye göre yüksek? 
Tabi geçtiğimiz yıl ve 
aylara göre karşılaştır-
dığımızda evet yüksektir 
diyebiliriz. Ama geçtiği-
mi son 20 yıl içerisinde 
Altın /Döviz/TL ile mu-
kayese edildiğinde ise, 
kurun düşük olduğunu 
bile söyleyebiliriz. 

Ticaret Savaşlarının 
reel olarak başladığı günümüzde, 
ihracat önemli bir argüman olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hatta ”Tica-
ret “Savaşları” gündeme gelmeden 
önce dünya da “Kur Savaşları” tar-
tışılmaktaydı. Kavramların maalesef 

ortak noktası savaşta olsa ve Tica-
ret/ Kur savaşları birbirlerine benze-
miş olsalar bile kullandığı araçlar ve 
üst amaçlar bağlamında farklılıkları 
mevcuttur. Esas konumuz madem-
ki döviz kuru o zaman bugün kur 
savaşlarına kısa bir değinmek istiyo-
rum. 

Kur Savaşlarında ülkeler, reka-
betçi devalüasyonlar yaparak, ihra-
catı artırıcı ve ithalatı azaltıcı etkiler 
oluşturmak amacındadırlar, dola-
yısıyla dış ticaret açıklarını azaltıcı 
etki temel argümandır. Sadece bu 
bağlamda bile baktığımızda,  Türkiye 
geçtiğimiz aylarda ve kısa gelecekte 
dış ticarette görece olarak rekabet 
avantajı kazanmıştır. Yani demem o 
ki, Türkiye sabit kur rejiminde olsa ve 
dış ticaret bağlanımda rekabetçi bir 
pozisyon elde etmek isteseydi, yapa-

cağı devalüasyon ile ancak bu kadar 
etki yaratabilirdi. 

Sanki resim değişiyor gibi gelse 
de şu an kaleme aldıklarım, olaylara 
nereden ve nasıl baktığınızla alakalı 
bir durumdur. Ekonomistlerin dediği 
gibi “diğer koşullar sabit varsayımın-
da” Türkiye kur savaşlarından galip 
çıkmış gibi gözükmektedir. Çünkü 
sonuç; rekabetçi devalüasyon neti-
cesinde artan ihracat ve azalan itha-
lattır. Günümüz Ticaret savaşları ve 
etkilerini, kur savaşları ile mukayese 
edeceğim kısımları sonraki yazıma 
bırakarak, Konya Yenigün gazetesin-
deki ilk yazımla sizlerle buluşmamım 
heyecanı ile beraber saygılarımı su-
nuyorum. 

SONUÇ : “Olaylara bakış açımız 
ve baktığımız yer, sonuçları itibariyle 
görecedir.”  

BAKIŞ AÇISI VE İHRACAT 

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Eski bina yıkılarak yeşil alan olacak

MHP Selçuklu ağızları tatlandırdı

Seydişehir Eski İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü binasının 
yıkımı yapıldı.

Seydişehir Belediyesi tarafından 
yıkımı yapılan binanın hafriyat alım 
işleri tamamlandıktan sonra mevcut 
alan Seydişehirlilerin hizmetine yeşil 
alan olarak kazandırılacak. 

Yıkımı yapılan İlçe Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü binası-
nın ihtiyacı karşılamama noktasın-
da yetersiz kalmış Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, tarafından Alaylar 
2 Mahallesinde bulunan mülkiye-
ti Seydişehir Belediyesine ait 5 bin 
500 metrelik arsanın tahsisi yapı-
larak yeni bina yapılmıştı. İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık binasının ya-

pımının tamamlandığını ve hizmet 
binasına taşındığını kaydeden Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal; İlçe-
mize yakışır İlçe Gıda ve Tarım ve 
Hayvancılık binasının yapılması için 
belediyemize ait arsamızın tahsis 
işlemini gerçekleştirmiştik. Yapımı 
tamamlanan ilçe gıda tarım ve hay-
vancılık müdürlüğümüzün mevcut 
binaya taşınması ile birlikte ekipleri-
miz eski binamızın yıkım işlemlerini 
tamamladı. Yıkılan mevcut binamı-
zın hafriyat alım işlerinin tamamlan-
masının ardından mevcut alan park 
ve yeşil alan düzenlemesi yapılarak  
vatandaşların kullanımına sunula-
cak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ

MHP Selçuklu İlçe Başkanlığı, 
, İslam dünyasında kutsal aylardan 
biri olarak kabul edilen Muharrem 
ayı münasebetiyle Zafer meydanı 
camlı köşk önünde vatandaşlara ve 
esnaflara 5 bin kişilik aşure dağıttı.  
MHP Selçuklu İlçe Başkanlığı aşure 
dağıtım törenine MHP Konya İl baş-
kanı Murat Çiçek, MHP Karatay, Sel-
çuklu ve Meram İlçe Başkanları ve 
yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocak-
ları Başkanı Mustafa Taha Çini,Ka-
mu-Sen İl temsilcisi Veli Doğrul ve 
konfederasyona bağlı sendikaların 
Konya Şube Başkan ve yönetim ku-
rulu üyeleri, Sivil toplum kuruluşla-
rının başkanları ve yetkili isimleri ile 
çok sayıda vatandaş katıldı

Aşure dağıtım töreninde ko-
nuşan MHP Selçuklu İlçe Başkanı 
Güzide Çipan “Muharrem ayının 
diğer aylar arasında ayrı bir yeri 
olduğu gibi, Aşura Gününün de 
diğer günler içinde daha mübarek 
ve bereketli bir konumu bulun-
maktadır. Biz de böyle bir günde 
halkımıza ve esnafımıza aşureleri-
mizi dağıtarak insanlarımıza sevgiyi, 

dostluğu, iyiliği paylaşmak istedik. 
Emeği geçen tüm üyelerimize, ar-
kadaşlarımıza teşekkür ediyorum” 
dedi. MHP Konya İl Başkanı Murat 
Çiçek” Selçuklu İlçe Başkanlığımızın 
bu anlamlı etkinliğinde bir ve bera-
ber olduğumuz bir kez daha ortaya 

koyduk. Aşure dağıtarak ise ağızla-
rımızı tatlandırdık. Başta Selçuklu 
İelçe Başkanımız Güzide Çipan ve 
yönetim kurulu üyeleri ile emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.  Protokol konuşmalarının 
ardından Türk Diyanet Vakıf-Sen 

Genel Başkan Yardımcısı Atilla Ay-
han’ı okuduğu Kuran-ı Kerim Ti-
laveti ve yaptığı dua sonrası aşure 
dağıtımı protokol üyeleri tarafından 
gerçekleştirildi.Yaklaşık 5 bin kişiye 
aşure dağıtılarak ağızlar tatlandırıldı.
n HABER MERKEZİ 

‘Beyşehir kadar güzel 
bir yer görmedim’

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Beyşehir Belediyesi , Konya Fi-
kir ve Sanat Adamları Derneği ve 
SÜ Selçuklu Araştırmaları Mer-
kezinin ortaklaşa düzenlediği Ya-
şayan Konya Hafızası İkindi Soh-
betlerinde bu hafta Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
Muşmal ve Emekli Dr. Öğr. Üyesi 
Yaşar Erdemir tarafından “Geç-
mişten Günümüze Beyşehir” ko-
nulu bir konferans verildi.

UNESCO ön listesinde bulunan 
Eşrefoğlu Camisi alan başkanlığını 
yürüten Yaşar Erdemir konuşma-
sında örf ve âdetlerini yaşatan en 
iyi bölgelerden biri olan Beyşehir’in 
Selçuklu kültürünün en önem-
li temsilcilerinden biri olduğunu 
sunum eşliğinde anlattı: “ Ahşap 
camilerin ilk örneklerini Gazneli-
ler ve Karahanlılarda görmekteyiz. 
Eşrefoğlu Beyliği ile ahşap camiler 
büyük gelişim göstermiştir. Dün-
ya’da birçok yeri gezdim, Beyşehir 
kadar güzel bir yer görmedim. İbni 
Bibi’de Sultan Alaaddin’in ‘cennet 
ya burasıdır ya da bunun altında-
dır ‘ sözü aktarılır.”dedi. Beyşehir 
ile ilgili 42 yazı kaleme alan Bey-
şehirli Prof. Dr. Hüseyin Muşmal 8 
ay içerisinde Konya’nın 31 ilçesini 
dolaşarak 1000 noktayı fotoğrafla-
dıklarını gözlemlerini rapor olarak 

Konya Büyükşehir Belediyesine 
sunacaklarını anımsatarak çalış-
malarda emeği geçenlere teşekkür 
etti:” Beyşehir Gölü kenarındaki 
kerpiç evler Neolotik Dönemin en 
önemli örneği Çatalhüyük kadar 
önemlidir. Göl adalarında Bizans 
ve Selçuklu dönemlerine ait eser-
lere rastlıyoruz.Adalarda bulunan 
Ortodoks Türkler sonradan Müslü-
manlaşmıştır. Bizanslılar Selçuklu 
hakimiyetine giren adalardaki hal-
ka kadırgalarla saldırmıştır. Hristi-
yan olan halkın sonradan Sille’ye 
taşındığını düşünüyorum.” dedi. 
Muşmal, Rusların baskı yaptığı Rus 
Kazakları bize sığınarak Mada Ada-
sı’na yerleştirildiğini, salamurası 
yapılan günümüzde nesli tükenen 
“göğçe” balığının Kayseri’ye kadar 
yayıldığını, Türklere Rus Kazakla-
rının balıkçılığı öğrettiğini söyledi. 
Reha Bilir,Mustafa Varol,Mustafa 
BüyükkafalıMustafa Öztemiz gibi 
fotoğraf sanatçıları gölden ilham 
almışlardır.Hititlerin 5 önemli ese-
ri Konya’da bulunmaktadır. Anıt-
lar 1830 yılından itibaren Batılılar 
tarafından bulunduktan sonra 25 
yıl içinde 100’ün üzerinde seyyah 
Anadolu’ya gelerek eserler üzerin-
de araştırma yapmıştır.Hitit eser-
leri üzerinde ilk yayını Zeki Oral 
yapmıştır.
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, özel öğrencilerin sosyal medyadan davetine icabet etti, öğrencilerin aşure ikramını kabul etti.  
Başkan Toru, “ Onlar için oluşturacağımız küçük bir farkındalık, halka halka tüm Meram’a bir iyilik dalgası olarak yayılacaktır” dedi

‘İyilik dalgası Meram’a yayılacak’
Meram Belediye Başkanı Fat-

ma Toru Melike Hatun Özel Eğitim 
Meslek Okulu öğrencilerinin sosyal 
medya üzerinden gerçekleştirdikleri 
aşure davetine iştirak etti.  Davete 
icabet ederek özel öğrencileri sevin-
ce boğan Başkan Fatma Toru “Beni 
fazlasıyla duygulandıran bu davette, 
özel çocuklarımızla aşure vesilesiyle 
aynı sofrayı paylaşmış olmaktan bü-
yük mutluluk duydum” diye konuş-
tu.  Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru Melike Hatun Özel Eğitim 
Meslek Okulu öğrencilerinin sosyal 
medya üzerinden gerçekleştirdikle-
ri aşure davetine iştirak etti. Baştan 
Fatma Toru’nun gelişi özel öğrenci-
leri bir hayli memnun etti. 

BAŞKAN TORU, ENGELLİ 
ÖĞRENCİLERİN SOSYAL 

MEDYADAN DAVETİNE İCABET ETTİ
Öncelikle, yeni eğitim yılı baş-

lamadan önce çevre düzenlemesi 
Meram Belediyesi tarafından ger-
çekleştirilen okulda tamamlanan ça-
lışmaları yerinde inceleyen Başkan 
Toru’yu okulun öğrenci, öğretmen 
ve idarecileri bahçede karşıladılar. 
Sosyal medya üzerinden gerçekleş-
tirdikleri davetin Meram Belediye 
Başkanı tarafından karşılık bulma-
sından bir hayli memnun olan öğ-
rencilerin sevinçleri gözlerinden 
okunuyordu. Ziyarette ilk olarak öğ-
retmenler ve öğrencilerle sıcak bir 
sohbet gerçekleştiren Başkan Fatma 
Toru yeni eğitim öğretim yılının ha-
yırlı olmasını diledi. 

“EN ANLAMLI AŞUREYİ ÖZEL 
ÖĞRENCİLERİMİZİN ELİNDEN YEDİK” 

Bu sohbetin ardından, Melike 
Hatun Özel Eğitim Meslek Oku-
lu’nde eğitim gören özel öğrenci-
lerinin kendi elleriyle hazırladıkları 

aşurenin ikramına geçildi. Başkan 
Toru, öğrencilerin özenle hazırla-
dıkları sofrada yaptığı açıklamada 
“Muharrem ayı bünyesinde birçok 
güzelliği barındırıyor. Bunlardan biri 
de aşure ile birlikte gelen kardeşlik 
ve paylaşma duygusu. Bu ay dola-
yısıyla biz Meram Belediyesi olarak 

birçok yerde birçok vesile ile aşure 
ikram ettik. Bununla birlikte bizlere 
de defaten aşure ikram edildi. Ancak 
sizlerin kendi ellerinizle hazırladığı 
ve özenle ikram ettiğiniz bu aşure 
aralarında en derin anlamlı ve bizi 
en çok duygulandıran aşure oldu” 
diye konuştu. 

“İYİLİK DALGASI BU 
ÖĞRENCİLERİMİZLE HALKA 

HALKA YAYILACAKTIR” 
Öğrencilerle birlikte yenen 

Aşure Çorbasının ardından Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru ile 
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Dursun Ali Kaban okulda inceleme-
lerde bulundular.   Okulda yapılan 
eğitim ve gerçekleştirilen çalışma-
lar hakkında bilgi alan Başkan Toru, 
“Bu çocuklarımız ve onların aileleri 
için daha fazla neler yapabiliriz? so-
rusunun yanıtını bulmak bizim için 
çok önemli. Onlar için oluşturaca-
ğımız küçük bir farkındalık, halka 
halka tüm Meram’a bir iyilik dalga-
sı olarak yayılacaktır” diye konuştu. 
Ziyaretin sonunda öğrenciler kendi 
yaptıkları tabloyu hediye ettikleri 
Başkan Toru ile hatıra fotoğrafı çek-
tirdiler.  

BAŞKAN TORU KIZ ÖĞRENCİLERE 
KENDİ ELİYLE AŞURE DAĞITTI 
Günün bir diğer programı ise 

Şükrü Doruk Kız İmam Hatip Lise-
sinde ÖNDER tarafından gerçekleşti-
rildi. Programın onur konuğu Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru oldu. 
Programa Meram Kaymakamı Resul 
Çelik, Konya Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu, ÖNDER Konya Başkanı Bekir 
Aldemir, İmam Hatip Lisesi Yöne-
ticileri, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı. Konya Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu’nun duasından sonra Başkan 
Fatma Toru öğrencilere kendi elleriyle 
Aşure ikram etti. Öğrenciler ve öğret-
menlerle sohbet eden Başkan, hatıra 
fotoğrafı çektirmek isteyenleri de geri 
çevirmedi.  Toru ayrıca burada oku-
yan kız öğrencilerle kariyer planlama-
ları, hayalleri üzerine sohbet edip tav-
siyelerde bulundu. n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru Melike 
Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin 

sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri 
aşure davetine iştirak etti.
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Türkiye’nin en önemli gazetecilerinden biri ve TRT’nin eski Başdanışmanı Ahmet Güner, hayatını kaybetti. 
Merhum Güner Konyalı olmamasına rağmen Hz. Mevlana’yı özümseyen bir isim olarak anılıyordu

Hz. Mevlâna’yı en iyi 
anlayan ve anlatandı

Türkiye’nin önde gelen gazete-
cilerinden ve TRT’ye yerli-millî bir 
kimlik kazandıran Ahmet Güner (El-
gin) İstanbul’da vefat etti. Ülkenin 
yetiştirdiği en önemli aydınlardan 
biri olan Ahmet Güner, Hz. Mevlâ-
na’yı gerçek anlamda özümseyen ve 
onu dünyaya anlatan isimdi. 

Konya’daki yerel gazetelerde ga-
zeteciliğe başlayan ve Yeni İstanbul, 
Sabah, Bugün, Son Havadis, Öncü, 
Tercüman, Günaydın ve Milliyet 
gibi basın camiasının önemli gaze-
telerinde çalışan ve onlarca meslek 
adamına, bilgi odaklı gazetecilik 
mesleğini öğreten usta bir kalemdi. 
Ayrıca Almanya’da Reinische Post 
gazetesinde de uzun süre çalışmıştı.

Genel yayın yönetmenliğinden 
editörlüğe, köşe yazarlığına kadar 
her kademede basına emek veren 
ve gazeteciliğe hak ettiği haysiyeti 
kazandıran Güner, üniversite haya-
tı sırasında Konya’da da gazeteci-
lik yapmıştı. 1960 ihtilâli sırasında 
birçok gazetecinin, ihtilâlcilerden 
korktukları için uzaklaştıkları “Öz-
demokrat Konya” gazetesinin Genel 
Yayın Yönetmenliğini üstlenmiş ve 
köşesinde doğru bildiğini dürüstçe 
yazmaya devam etmişti.

Mevlâna Müzesi’nin efsanevî 
müdürü Mevlevî Necati Elgin’in üç 
çocuğundan biri olan Ahmet Güner, 
babasıyla birlikte Hz. Mevlâna’yı 
dünyaya tanıtma konusunda, Prof. 
Dr. Abdülbaki Gölpınarlı ve Mithat 
Baharî Baytur ile işbirliği içinde in-
sanüstü çabalar sarf etmişti. Yayın-
lanmış 15 eseri arasında bilhassa 

Babıali Yokuşu, Marmara Kitabeleri, 
Tenha Şiirler, Tebriz Güneşi altında, 
vb. kitapları, onun, Hz. Mevlâna’ya 
ve Mevlevîliğe olan nisbetini ortaya 
koymaları bakımından ayrı öneme 
sahiptir.

Aynı zamanda iyi bir şair olan 
Ahmet Güner’in, özellikle Hz. Mev-
lâna’nın ağzından Hz. Şems’le olan 
dostluğunu dile getirdiği “Tebriz 
Güneşi Altında” adlı lirik destanı, 
bu konuda yazılmış en büyük eser 
kabul edilmektedir. 86 yaşında İs-
tanbul’da vefat eden ve Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek 
Basın Hizmet Ödülü ile Basın Şeref 
kartı sahibi olan Ahmet Güner, geç-
tiğimiz Perşembe günü Zincirlikuyu 
Mezarlığı’nda dostlarının katıldığı 
bir törenle babasının ve eşi Dr. Gü-
lay Elgin’in yanına defnedilmiştir.
n SAMİ KAYALAR

Konya Açık Oto Pazarı’nda araç satıcıları işlerinin durağanlığından, araç almak isteyenler ise fiyatların çok 
yüksek olduğundan yakınıyor. İkinci el piyasasındaki yükselişin de dolar kaynaklı olduğu söyleniyor

Dolardaki artış 2. el 
araç piyasasını vurdu

Yaz döneminin sonlarına yak-
laşırken, oto pazarlarındaki kalaba-
lıklar da devam ediyor. 2. el araç 
almak için pazara giden vatandaşlar 
hayal kırıklığıyla evlerine dönmek 
zorunda kalıyor. Döviz kurlarındaki 
yükselişe bağlı olarak sıfır araçların 
fiyatları tavan yapınca, araç almak 
isteyenler ikinci ele yöneldi. Ancak 
ikince el araç fiyatları da sıfır araç-
lardaki fiyat artışına paralel olarak 
yükselişe geçti. Konya Açık Oto Pa-
zarı’nda araç satmak isteyenler alım 
olmamasından, araç almak isteyen-
ler ise fiyatların çok yüksek olmasın-
dan dert yanıyor. 

FIRSATÇILIK 2.EL 
PİYASASINDA YAŞANIYOR

Konya Açık Oto Pazarı’nda araç 
satışı yapan Nazım Bozkurt,Türki-
ye’ye yapılan ekonomik saldırı ne-
ticesinde vatandaşların da tedirgin 
olduğunu ve araba alıp almamak 
konusunda ve elindeki aracı sat-
mak konusunda tedirgin oldukla-
rını ifade etti. Bozkurt, “Ülkemize 
yapılan bu ekonomik saldırı netice-
sinde vatandaşlarımız da tedirgin 
oldu. İnsanlar araba alıp almamak 
konusunda ve elindeki aracı sat-
mak konusunda tedirgin oluyor. 
Millet olarak bu sorunların hepsini 
çözeceğimize inanıyorum. Doların 
yükselmesi ve sıfır araç fiyatlarının 
artması, 2. el piyasasını da yükseltti. 
İkinci el pazarına her hafta geliyoruz 
ve elimizde bulunan araçları satışa 
sunuyoruz. Ama son zamanlarda 
satış yapamıyoruz. Yaşanılan eko-
nomik darboğaz bizi de derinden 

etkiledi” dedi. 
PAZARIN ALTYAPISI 

GÜÇLENDİRİLSİN, ÜSTÜ KAPATILSIN
Pazara giren her araçtan 12,5 

TL alındığını buna karşılık sunu-
lan hizmeti yeterli görmediklerini 
dile getiren Nazım Bozkurt, “Yazın 
güneşin altında saatlerce bekliyo-
ruz. Kış geliyor soğukta titriyoruz. 
Yağan yağmur, kar olduğu gibi 
üzerimizden geçiyor. Yetkililerden 
talebimiz, pazarın üstünün kapa-
tılmasıdır. Pazarın üstünün bir an 
önce kapatılması gerekiyor. Çünkü 
buraya binlerce insan giriş çıkış ya-
pıyor. Buraya yapılacak olan yatırım 
sosyal bir hizmettir. Sadece tuvalet 

koymak ile olmuyor. Bir camimiz 
var, camimizin hocası yok. Ezan se-
sini duyamıyoruz. Burada öğle ve 
ikindi ezanlarını duyamıyoruz. Be-
lediyelerden bu konularda destek 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

NÖBETÇİ NOTER 
UYGULAMASI GETİRİLSİN

Açık Oto Pazarı’nda yaşanan 
en büyük sıkıntılardan birinin de 
noterin olmaması olduğuna işaret 
eden Bozkurt, “Hafta sonu olduğu 
için bütün resmi kurumlarla birlikte 
noterler de kapalı. Biz burada sıcak 
satış yapamıyoruz. Vatandaş geli-
yor, arabaya bakıyor, beğeniyor. Pa-
zarlık ediyor, hayırlaşıyoruz. Hemen 

alıp gitmek istiyor ama noter satışı-
nı veremediğimiz için aracı da tes-
lim edemiyoruz. Pazartesi gününü 
bekliyoruz. Aradan geçen bir günde 
vatandaşın fikri değişiyor. Hadi gel, 
arabanı al diyoruz, adam gelmiyor. 
Nöbetçi noter uygulaması yapılsa, 
ticaretimizi hızlı bir şekilde bitiririz. 
Vatandaş da aldığı arabaya binip gi-
der” dedi. 

İKİNCİ EL FİYATLARI 
ARTMAYA DEVAM EDECEK

Doların yükselmesi sebebi ile 
piyasalarda sıkıntılar yaşandığını ve 
piyasanın biran önce düzenlenme-
sini istediklerini söyleyen Mehmet 
Pektaş ise, “Doların yükselmesi 
sebebi ile piyasalarda sıkıntılar ya-
şanıyor. Bizler piyasanın biran önce 
düzenlenmesini istiyoruz. İkinci el 
piyasası durgunluk yaşıyor. Doların 
yükselmesi sebebi ile o araç fiyatları 
yükseldi. Önceden 50-60 TL olan sı-
fır araçlar şuanda 70-80 TL civarın-
da.  İkinci el fiyatları artmaya devam 
edecek. Dövizde yaşanan belirsizlik 
bizi tamamen mahvetti. Normalde 
ikinci el araç piyasası yaz aylarında 
müthiş derecede iş yapıyordu. An-
cak biz bu yaz sezonunu aşırı dere-
cede kötü kapattık. Şimdi de ne araç 
alan var ne de satan. İşler tamamen 
durma noktasına geldi. Dolarda 
hemen hemen her gün yaşanan 
değişkenlik, esnafımızın adeta be-
lini büktü. Faiz oranları da sürekli 
artıyor. Yani esnafın ne araç alacak 
gücü kaldı ne de satacak. Araç fiyat-
ları aşırı derecede yükseldi” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bazı insanların hiç 
ölmeyecekleri düşü-
nülür. Çünkü onların 
yerine ikâme edilecek 
bir başka isim düşü-
nülemez. Dünya da-
ima döner, gelenler 
gider, fakat zamana 
hükmeden, ona şekil 
veren ve insana haysi-
yetini hatırlatıp duran 
bu kişiler, sanki hep 
var olagelmişler ve öylece devam 
edecekler zannedilir.

Oysa öyle değildir. Bir gün 
gelir, onlar da göçer ve dünyanın 
gerçekten fani olduğunu insanlara 
bir defa daha hatırlatırlar. Gülerek, 
tebessüm ederek vedâ ederler.

Ahmet Güner bu azizlerden 
biriydi. Onunla, üniversite yılla-
rında tanışmış, aynı yurtta, Konya 
Talebe Yurdu’nun Aksaray’daki 
binasında birlikte talebelik yaşa-
mıştık. Uzun boylu, incecik, daima 
esprili ve arkadaşları arasında kre-
disi yüksek bir kişiydi. Yaşça biz-
den büyüktü. Hukuk fakültesinde 
okuyor, bir taraftan da gazetecilik 
yapıyordu. Yurdun yönetiminde 
talebe temsilcisi olan biraderim, 
ağabeyim İsmail Bey ve sevgili 
dostu Aşkın Bey herkese gereken 
ilgiyi gösterirlerken ona karşı daha 
bir saygılı ve sevgiliydiler. Bunun 
elbette bir sebebi vardı. O, arka-
daşlarıyla aynı yaştaydı ama fark-
lıydı, güngörmüş, tevazu içinde 
bir filozoftu. Üniversite talebesin-
den inşa edilmiş bir filozoftu. Her 
konuda bilgisi ve kanaati vardı ve 
ukalâ değildi.

Bu özellik ne kadar önemlidir. 
Talebelik ile gazeteciliği birlikte 
götürüyordu. Hayatı su içer gibi 
yaşıyordu. Çevresindekiler, yaşa-
dıkları çayları çeşitli sebeplerle ya 
abartarak, kendilerine dünyayı ze-
hir ederek veya tam tersi, çocukça 
heyecanlar içinde, çevrenin farkın-
da olmadan, aykırı sular içinde bo-
calayarak yaşamaktaydılar. O öyle 
değildi. Farkı buydu. Yaşıtlarının 
bile “Ahmet Ağabeyi”ydi.

Herkesin, ayrıntı kabul edip 
değer vermediği konularda bile 
sağlam bilgisi vardı. Birgün “Türk 
Sinemasında Arka Plân” ko-
nusundaki makalesini okuyunca 
onun sinema konusunda ciddi bir 
uzman olduğunu hayretler içinde 
görmüştüm. Bir başka seferde 
“Divan Şiiri” konusunda, rah-
metli Mehmet Çavuşoğlu (Prof. 
Dr.) ile tartışmasına şahit olunca, 
Ahmet Ağabeyin gerçekten ola-
ğanüstü bir kişilik olduğuna iyice 
inanmış ve ona karşı olan hayranlı-
ğım şaşkınlığa dönüşmüştü. Ken-
di camiası yani gazeteciler içindeki 
itibarı ise inanılmaz boyuttaydı.

Galiba “bilgiç” tavır içinde 
olmaması onu yüceltiyordu. Bur-
nundan kıl aldırmayan gazetecile-
rin onun karşısında, terbiyeli tale-
beler gibi uysallaştığını görünce, 
ona nasıl davranacağımızı bilemez 
oluyorduk.

*   *   *
Konya’da, Hz. Mevlâna Der-

gâhına müze müdürü olarak tayin 
edilen rahmetli Necati Elgin Hoca, 
bulunduğu bu makamda müdür-
lük yapmıyor, gerçek mümin bir 
Mevlevî olarak Hazretin hizmetin-
de bulunuyordu. Tanıyanları ona 
tam bir derviş, hatta mürşit ola-
rak yaklaşırken, onun huzurunda 
“başkeserken” o, kendini onların 
ayakları hizasına çekiyor, gerçek 
tevâzunun garezsiz-ivazsız örne-
ğini yaşıyordu. Ona yazılan saygı 
mektuplarını Konya Aydınlar Ocağı 
derledi ve “Mevlevî Mektupları” 
adıyla, asıllarıyla birlikte yayınladı. 
Türkiye’nin birçok önemli isimleri 
ona saygılarını ve hayranlıklarını 
belirtmek adına “ayağının tozu 
olmak” niyazındaydılar. 

Necati Hoca böyle bir insandı.
Ahmet Ağabey, böyle bir der-

gâhta yetişmişti.
Annesi, gerçekten “salihât-ı 

nisvan”dan, harûkulâde bir hanı-
mefendi, bir Mevlevî dervişesiydi, 
tariflere sığmaz bir hanımefendiydi.

Ahmet Ağabey böyle bir evde 
yetişmişti.

İki kız kardeşi, Zuhal ve Şahi-
ka, hanımlığın, Müslüman Türk 
evinde yetişmiş “genç kız”lığın 
müstesna iki örneğiydi. Tevâzu 
ve mahviyette sâdece nefisleriyle 
yarışıyor ve kazanıyorlardı.

Ahmet Ağabey 
böyle bir ailede yetiş-
mişti.

Yani, onun bu ki-
şiliği kazanmasında 
şaşılacak bir durum 
yoktu.

Bunları sâdece 
onu ve bu aileyi tanı-
yanlar bilir.

*   *   *
Kütüphanesi, özel bir kitaplık 

hüviyetinde değildi. Nadir eserler-
den teşekkül etmiş bir müzeydi. 
Başka yerlerde bulunmayan ki-
tapların adı geçince o, sözkonusu 
kitabı kolunun altında taşır ve er-
tesi günü istifadeye sunardı. Mar-
mara (eski Küllük) Kıraathanesinin 
en gözde müdâvimiydi. Bu fakir, 
onunla birçok defa bu kıraathane-
nin olağanüstü iklimini yaşamak 
şansını yakaladığı için müftehirdir.

Orada kimler yoktu ki.. Üs-
tad Necip Fazıl’dan başlayan ve 
sanki ucu sonsuza uzanan, bu 
milletin övüp, övünüp, huzurunda 
ceketini iliklediği müthiş bir ker-
vandı Marmara Kıraathanesi. Ali 
İhsan Yund, (daha önce Mükri-
min Halil) Erol Güngör, Mehmet 
Çavuşoğlu, Sezai Karakoç, M. 
Şevket Eygi, Mertol Tulum, Ah-
met Güner, Ahmet Kabaklı, Mu-
zaffer Özak hoca, Ahmet Özhan, 
v.b. akla gelebilecek yüzlerce isim 
zaman içinde bu “Hankâh”ta hu-
zur buldular. 

Ahmet Güner’in, “Marmara 
Kitabeleri” adlı birkaç defa tekrar 
basılan kitabında bunlar harika bir 
üslup ve ustalıklı bir tarzda anlatı-
lır.

Şair vasfını kendisi sanki 
bilhassa gölgede tutar, ileri çı-
karmazdı. Halbuki o, bu vâdide 
verilmiş eserlerin en kalitelisini 
yazardı. Divan şiirinin tartışmasız 
uzmanıydı. Otuz beş yıl boyunca 
not ettiği ve Şeyhi’den Şeyh Ga-
lib’e otuzaltı gazel, ikibin beyit 
ve mısrayı, Tenha Şiirler adını 
verdiği bir kitapta topladı ve ya-
yınladı. Bu eser, divan şiirinin de-
ğerini bilenlerin başucu kitabıdır. 
Kaynakları kendi dillerinde okuyup 
ikinci el bilgilere itibar etmeyen 
bu kitabı bulabilirseniz okuma-
nızı tavsiye ederiz. Bu kitabında 
da Ahmet Güner divan şiiri kadar 
yaşlı ve muhterem, divan şiiri ka-
dar aziz ve çağdaş, hayranı olduğu 
Necati kadar Türkmen ve yerlidir. 
Türk kültürüne derinlemesine ve 
Allah rızası için öylesine vâkıftır ki, 
divan şiirinde yaptığı keşif gezileri, 
çevresindekilerin daima bu büyük 
kültürün eteklerinde hayran bırak-
mıştır. 

Ve Hz. Mevlâna’nın Hz. 
Şems’in hasretiyle tutuşup yan-
dığı günlerde, Hz. Pîr’in ağzından 
yazdığı doksan “Aşk ve Ayrılık 
Şiiri” şiir vâdisinde çığır açan bir 
başeserdir.

*   *   *
Bu aziz insan orta yaşlarında, 

dünyası dünyasına eş bir hanım-
la evlendi. Çok mutlu oldular. Dr. 
Gülay Hanım ona, bir azize dav-
ranır gibi davrandı. Bu konuda da 
başarılı oldu. fakat feleğin çarkı 
birçok konuda olduğu gibi burada 
da hükmünü icra etti ve yolun ya-
rısındayken Dr. Gülay’ı onun elin-
den aldı. Onu yalnız bıraktı. Sevgili 
eşinin göçünden sonra, kızkarde-
şini de rahmetle yollayan Ahmet 
Güner sarsıldı.

Onu son olarak Turgut Reis’te 
Dr. Alaaddin Yavaşça ile sohbet 
halinde bulduk. Azize kızkardeşi 
Zuhal onun eliydi, ayağıydı, bebe-
ğiydi ve annesiydi. Fizik imkanların 
onu zorlamasına rağmen dimağı 
ve muhakemesi mükemmel çalı-
şıyordu. Harika bir gün yaşadık ve 
eskileri hasretle andık. Alaaddin 
Yavaşça, bu defa gerçekten “ya-
vaşca” şarkılar söyledi ona ve biz 
hayran, onları dinledik.

Şimdi anası-babası-bacısı ve 
eşiyle buluştu.

Ama bizi unuttuğunu düşün-
müyoruz.

Çünkü o öyle bir dosttu ki, 
onun kitabında “unutmak” ve 
“bîvefâ” gibi kelimeler yoktu, hiç 
olmadı.

Rahmet içinde dinlensin ve 
bize dua kılsın, onun gibi bir hayatı 
yaşayabilmemiz için.

O, GÖLGESİNDE DİNLENDİĞİM ÇINARDI

haber@konyayenigun.com
KÂMİL UĞURLU

Hakk’a yürüyen 
Gazeteci Ahmet 
Güner dualarla 
toprağa verildi.

Pazar günleri kurulan Konya Açık Oto Pazarı’nda hem 
araç hem de insan yoğunluğu yaşansa da alım satım 
yapılmıyor. Vatandaş sadece fiyat sormakla yetiniyor.
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 6 5 1 0 14 1 13 16
2.ŞANLIURFASPOR 6 4 1 1 9 6 3 13
3.SİVAS BELEDİYE 6 3 2 1 6 1 5 11
4.TARSUS İDMAN Y. 6 3 2 1 12 9 3 11
5.PENDİKSPOR 6 3 1 2 5 2 3 10
6.MENEMEN BLD. 5 3 1 1 9 7 2 10
7.MANİSA B.Ş.B. 6 3 1 2 7 5 2 10
8.BUGSAŞ SPOR 6 3 1 2 9 9 0 10
9.KIRKLARELİSPOR 6 2 2 2 7 6 1 8
10.ANADOLU SELÇUK 6 1 4 1 8 8 0 7
11.ZONGULDAK 6 2 1 3 9 10 -1 7
12.F. KARAGÜMRÜK 6 2 1 3 5 7 -2 7
13.DARICA G. BİRLİĞİ 6 1 2 3 7 10 -3 5
14.BANDIRMASPOR 6 1 2 3 5 11 -6 5
15.ETİMESGUT BLD. 6 1 1 4 4 10 -6 4
16.KAHRAMANMARAŞ 5 0 3 2 4 6 -2 3
17.TOKATSPOR 5 0 2 3 0 5 -5 2
18.FETHİYESPOR 5 0 2 3 4 11 -7 2

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Konya’dan start alacak olan ‘Büyük Tur’u 2 milyar kişi izleyecek
Türkiye Bisiklet Federasyonu 

Başkanı Erol Küçükbakırcı, ikinci 
kez Dünya Turu takviminde koşula-
cak 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu’nun (TUR 2018) 9 Ekim 
Salı günü Konya’dan başlayacağını 
hatırlatarak, “Konya, 9 Ekim’de 2 
milyar kişi tarafından izlenecek.” 
dedi. Küçükbakırcı, yaptığı açıkla-
mada, organizasyon için tüm hazır-
lıkların tamamlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bi-
siklet Turu’nun ilk kez Konya’dan 
start alacağını anımsatan Küçük-
bakırcı, şöyle devam etti: “54. 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu’nun Mevlana’dan sonra ‘bisik-
let şehri’ olarak anılan Konya’dan 
start alacak olması bizleri de mutlu 
etti. Konya, aynı zamanda 485 kilo-
metre bisiklet yoluyla dünyada New 
York’tan sonra ikinci şehir olma 

özelliğine sahip bir kentimiz. Ayrı-
ca Konya, milli takıma en çok bi-
sikletçi veren, bisikletçi yetiştirerek 
katkı sağlayan ve bisikletin de en çok 
kullanıldığı kenttir. Parkurda değişik-
lik yaparken bunları göz önüne aldık. 
Dolayısıyla bu sene parkura iki deği-
şik il koyduk. Bunlardan biri Konya, 
diğeri de Bursa. Bunlar geçmişiyle 
bisiklete çok yakın olduğu herkesçe 
bilinen iki ilimizdir.”

“İLK DEFA DENİZİN ALTINDAN 
GEÇEN ETAP GERÇEKLEŞECEK”

Küçükbakırcı, Konya’nın altya-
pısının da bu tür organizasyonlar 
için çok uygun olduğunu belirte-
rek, “Konya, 9 Ekim’de dünyada 
2 milyar kişi tarafından izlenecek. 
İnşallah bu yarışma, şehirlerimizin 
tarihi ve kültürel güzelliklerinin tanı-
tımına da büyük katkı sağlayacak.” 
diye konuştu.  Turun son etabında 

Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tü-
neli’nden geçecek sporcuların bir ilki 
gerçekleştireceğine işaret eden Kü-
çükbakırcı, “Sporcular, yaklaşık 950 
kilometrelik yarışı İstanbul’da nokta-
layacak. Bu etapta ayrıca bir ilk de 
gerçekleşecek. Avrasya Tüneli’nden 
geçecek yarışmacılar, dünyada ilk 
defa bir yarışmada denizin altından 

geçen etap gerçekleştirmiş olacak.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“54 YILDIR DEVAM EDEN 
TEK ORGANİZASYON”

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bi-
siklet Turu’nun çok özel ve farklı 
bir özelliğinin daha bulunduğunu 
vurgulayan Küçükbakırcı, “Cumhur-
başkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 

bir başka özelliği ise 54 yıldır devam 
eden tek organizasyon olmasıdır. 
Şimdiye kadar 54 yıl devam eden 
ikinci bir organizasyon yok. Bu yö-
nüyle de hem süreklilik hem de 
farklılık arz eden bir organizasyon.” 
ifadelerini kullandı. 

Geçen seneye oranla bu yıl daha 
fazla katılımın sağlandığının altını 

çizen Küçükbakırcı, şunları kay-
detti: “Bu yıl yarışmaya 10 dünya 
takımı geliyor. 10 da kıtalar takımı 
geliyor. Dolayısıyla organizasyonda 
20 takımdan 140 sporcu mücadele 
edecek. Ayrıca şunu da belirtmek 
isterim ki gelen sporcular da aynı ta-
nınmış futbolcular gibi dünyanın en 
ünlü bisikletçileri. İnanıyorum ki bu 
sporcuların da yarışmaya katılma-
sıyla organizasyonumuzun dünyada 
izlenilirliği daha da artacaktır. Biz-
ler üzerimize düşen görevleri yerine 
getirdik. Tur için bütün hazırlıklar 
tamam. Bir eksiğimiz kalmadı. İn-
şallah adına yakışır bir organizasyon 
düzenleyeceğiz.” Türk Milli Takı-
mı’nda yer alan sporcuların derece 
yapmalarını arzu ettiğini vurgulayan 
Küçükbakırcı, “Birkaç kez kürsüde 
yer alacağımıza inanıyorum.” şek-
linde konuştu. n AA

Ünal Karaman’ın annesi toprağa verildi
Trabzonspor’un başında bulunan Konyalı 

Teknik Direktör Ünal Karaman’ın vefat eden 
annesi Şefika Karaman, Konya’da dualarla 
defnedildi. Trabzonspor Teknik Direktörü 
Ünal Karaman’ın Konya’da yaşayan annesi 
Şefika Karaman, kalp yetmezliği rahatsızlığı 
nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını 
kaybetti. Merhume Şefika Karaman, Musalla 
Mezarlığı’ndaki namazgahta öğle namazını 
müteakip kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla defnedildi. Ünal Karaman’ı zor gü-
nünde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 
yalnız bırakmadı. Cenazeye Karaman’ın ya-
kınlarının yanı sıra, Konya Valisi Yakup Can-
bolat, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Kon-
yaspor asbaşkanlarından Mehmet Günbaş ve 
Recep Çınar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol 
Güneş, Trabzonspor kulüp yöneticileri, spor 
camiası ve vatandaşlar katıldı. 
n İHA

Konya derbisinde 
kazanan olmadı

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta mücadele eden tem-
silcilerim 3.hafta maçlarını oynadı. Ligin 3.haftasında 
Sarayönü Belediyespor ve Akşehirspor, Konya derbisin-
de karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maç 
2-2 sona erdi ve kazanan olmadı. Bu sonuç ile Sarayönü 
Belediyespor ligdeki ilk puanı alırken, Akşehirspor 4 puan 
ulaştı. Grupta bulunan diğer Konya temsilcisi Karapınar 
Belediyespor ise deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadolu 
Spor’a konuk oldu ve mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı. Ye-
şil siyahlılar ligdeki ilk yenilgisini alırken 4 puanda kaldı.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’da kış spor 
okulları başladı

Selçuklu Belediyesi Kış Spor Okullarında eğitimler 
başladı. Kayıtlarını oluşturan yaklaşık 4 bin öğrenci ilk 
günün heyecanını yaşadı. 14 branşta,  yaklaşık 4 bin 
sporcunun, 87 antrenör gözetiminde gerçekleştirdiği 
antrenmanlar 12 Mayıs 2019 tarihine kadar sürecek. 
Yaklaşık 8 ay boyunca boş kontenjanlarda kayıtların de-
vam edeceği spor okullarında E-Kayıt dönemiyle birlikte 
ön kayıtlar www.selcuklubelediyespor.com adresinden 
yapılıyor. Yüzme, Basketbol, Cimnastik, Futbol, Güreş, 
Judo, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Satranç, Tekvan-
do, Tenis, Voleybol ve Wushu branşlarında eğitim verile-
cek olan spor okullarında, antrenörler tarafından başarılı 
bulunan sporcular Selçuklu Belediyespor Kulübü lisanslı 
sporcusu olacak. Kış döneminin en çok ilgi gören bran-
şları ise Yüzme, Cimnastik, Futbol ve Tekvando oldu. 
Selçuklunun her bölgesine servis imkanının bulunduğu 
spor okullarında, çocuklar evlerinden alınarak güvenli 
bir şekilde tekrar evlerine teslim ediliyor. n SPOR SERVİSİ

1 puanla döndü!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 6.hafta maçında Kırklarelispor’a 
konuk oldu. Yeşil beyazlı ekibin bu zorlu maçında 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı. 

Deplasmandan 1 puanla dönen Yavru Kartal, 6.hafta sonunda 7 puana ulaştı
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Ana-

dolu Selçukspor, 6.hafta maçında Kırkla-
relispor deplasmanına gitti. Geçtiğimiz 
hafta kendi sahasında oynadığı maçta ilk 
galibiyetini alan Kartal, zorlu rakibinden 
de puan alarak Konya’ya döndü. İki takı-
mında iyi savunma yaptığı karşılaşmada 
gol sesi çıkmadı. Maçın 90.dakikasında 
Konya Anadolu Selçukspor’da Recep 
Metin, ikinci sarı kartta kırmızı kart gö-
rerek oyuncu dışı kaldı. Yavru Kartal, bu 
sonuç ile ligdeki puanını 7’ye yükseltti.

İLK YARI
Karşılaşmaya ev sahibi Kırklare-

lispor hızlı başlamasına rağmen istediği 
golü bulamadı. Konya Anadolu Selçuks-
por, bu dakikalarda savunmada etkili bir 
oyun ortaya koyarken, kontra ataklar ile 
rakip kalede gol aramasına karşın den-
geyi bozacak golü atamadı. Maçın 7.da-
kikasında Alpay Koldaş sarı kart gören 
isim oldu. Son dakikalarda da gol sesi 
çıkmayınca mücadelenin ilk 45 dakikası 
golsüz geçildi.
İKİNCİ YARIDA DA GOL SESİ ÇIKMADI

Konya Anadolu Selçukspor’un dep-
lasmanda Kırklarelispor ile oynadığı mü-
cadelenin ikinci yarısında da gol olmadı. 
Kırklarelispor ev sahibi olmanın verdiği 
avantaj ile rakip kalede daha etkili ol-
masına rağmen Konya Anadolu Selçuks-
por’un başarılı savunması karşısında is-
tediğini alamadı. Maçın ikinci yarısında 
yeşil beyazlı takımın Teknik Direktörü 
Tayfun Türkmen, Kadir Kaan Özkan, 
Çağatay Kader ve Ayberk Altan’ı oyuna 
alarak hem savunmada hem de hücum-
da iyi bir oyun ortaya koydu. Ancak Yavru 
Kartal’da aradığı golü bulamadı ve mü-
cadelenin 90 dakikası golsüz sona erdi.

6 HAFTADA 7 PUAN
Geçtiğimiz hafta kendi sahasında ilk 

galibiyetini alan Konya Anadolu Selçuks-
por, deplasmanda da güzel bir oyun ile 1 
puan aldı ve 6 hafta sonunda 7.puanını 
topladı. Yeşil beyazlı ekip, ligin 8.hafta 
maçında iç sahada Bugsaş Spor’u konuk 
edecek. Kırklarelispor ise deplasmanda 
Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Kırk-
larelispor, Konya Anadolu Selçukspor 
beraberliği sonrası 8 puana yükseldi.
n SPOR SERVİSİ

0 0
Kırklarelispor K.A.Selçukspor

Stadyum: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Sercan Yılmaz, Segah Tunçkol, Okan 
Akbal
Kırklarelispor: İbrahim Demir (46’ Kazım Sarı), 
Emre Keleşoğlu, Abdurrahim Dursun, Müslüm 
Aydoğan(67’ Semih Durmuş), Davut Babur, 
Nuh Aşkın, Caner Koca (46’ Ilter Ayyıldız), Denis 
Taşkesen, Hakkı İsmet Şimşek, Mert Sinan 
Pekesen.
Konya Anadolu Selçukspor: Hüseyin Koç, Alpay 
Koldaş, Ekrem Kayılıbal, Sertan Yiğenoglu, 
Ahmet Önay (62’ Kadir Kaan Özdemir), Burak 
Saban, Recep Metin, Maksut Taşkıran, Emre Can 
Atila (88’ Yılmaz Kılıç), Alpay Cin, Emre Torun 
(69’ Çağatay Kader).
Sarı Kartlar: 28’ Ahmethan Köse, 36’ Caner 
Koca, 72’ Denis Taşkesen, 73’ Mert Sinan 
Pekesen (Kırklarelispor), 6’ Alpay Koldaş (Konya 
Anadolu Selçukspor).
Kırmızı Kart: 90’ Recep Metin (Konya Anadolu 
Selçukspor).
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 8 6 0 2 16 9 7 18
2.M. BAŞAKŞEHİR FK 8 4 3 1 12 4 8 15
3.BEŞİKTAŞ 8 4 3 1 15 10 5 15
4.KASIMPAŞA 8 5 0 3 17 15 2 15
5.TRABZONSPOR 8 4 1 3 17 11 6 13
6.ANTALYASPOR 8 4 1 3 11 14 -3 13
7.ATİKER KONYASPOR 8 3 3 2 14 12 2 12
8.EY MALATYASPOR 8 3 3 2 11 9 2 12
9.GÖZTEPE 8 4 0 4 10 11 -1 12
10.A. ALANYASPOR 8 4 0 4 6 12 -6 12
11.MKE ANKARAGÜCÜ 8 3 1 4 8 9 -1 10
12.DG SİVASSPOR 8 2 3 3 12 15 -3 9
13.KAYSERİSPOR 8 2 3 3 7 10 -3 9
14.BURSASPOR 8 1 5 2 5 7 -2 8
15.FENERBAHÇE 8 2 2 4 6 10 -4 8
16.ÇAYKUR RİZESPOR 8 1 4 3 10 10 0 7
17.AKHİSARSPOR 8 1 2 5 9 13 -4 5
18.ERZURUMSPOR 8 1 2 5 6 11 -5 5

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

İlk 11’de başlayan Hurtado resital sundu
Atiker Konyaspor’un Beşiktaş ile berabere kaldığı 

maçta yeni transfer Hurtado rüzgarı esti. Teknik direktör 
Rıza Çalımbay’ın hazır olmadığı gerekçesi ile ilk 7 haf-
talık bölümde fazla forma şansı vermediği deneyimli 
oyuncu maça ilk 11’de başladı. Sahada kaldığı bölüm 
boyunca maçın en çok koşan oyuncularından biri olan 
Hurtado, pasları ile de taraftarı kendine hayran bıraktı. 
Hurtado asıl sahneye ise son dakikalarda çıktı. 

Anadolu Kartalı’nın neredeyse mağlubiyeti kabul-
lendiği dakikalarda takımının ikinci golünü atan Hurta-
do kalitesini konuşturdu.

Geçen hafta Göztepe yaptığı kritik hatalarla eleştiri-
len Selim’in yerine ise Diagne forma giydi. Kalede her 
zamanki gibi Serkan ile başlayan Çalımbay, savunma-
yı Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat dörtlüsünden kurdu. 
Orta sahada ise son anda sakatlığı nedeniyle kadrodan 
çıkarılan Jevtovic’in yerine Volkan Fındıklı forma giydi. 
Volkan’ın yanında Jens Jonsson mücadele ederken, 
Anadolu Kartalı, Ömer Ali, Hurtadı ve Milosevic ile 
hücuma destek verdi. Yeşil beyazlıların gol silahı ise 
Yatabare oldu.

Rıza Çalımbay değişiklik haklarını ise Fofana, Amir 
ve Traore’den yana kullandı. Amir Hadziahmetovic bu 
sezon ilk kez Süper Lig maçında forma giydi.
n SPOR SERVİSİ

Rıza Hoca’nın şikayet hali devam ediyor
Süper Lig’de Atiker Konyaspor 

ile Beşiktaş’ın 2-2 berabere kalma-
sının ardından yeşil beyazlı takı-
mın teknik direktörü Rıza Çalımbay 
açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, yaptığı konuşmada 
8 numara transferinin yapılmasın-
dan, savunma oyuncularının yeter-
sizliğine, yapılan transferlerin ta-
kıma geç katılmasına kadar birçok 
konu hakkında konuştu. Çalımbay 
açıklamasında, “Bu hafta baya il-
ginç maçlar oldu. Bu maçta baya 
ilginçti.

Maçın başlarında Beşiktaş 10 
kişi kalınca büyük bir avantaj ya-
kaladık. Bunu da iyi kullandık. Çok 
pozisyona girdik ancak değerlendi-
remedik. Fenerbahçe karşılaşması 
hariç gol atamadığımız maç yok. 

Beşiktaş’a karşı da 2 gol attık. Gol 
yemediğimiz karşılaşma da yok.  
Rahatlıkla galip gelebileceğimiz 
bir maçtı. Son dakikaya kadar maçı 
bırakmadık ve maç berabere gitti. 
Yediğimiz gollere üzülüyoruz. Bu 
konunun üzerine gidip bir an evvel 
bu sorunu halletmeliyiz. Genel ola-
rak oyundan ve futbolcularımdan 
memnunum. Tek sorunumuz son 
vuruşlar ve paslar. Mehdi gitti yeri-
ne 8 numara alamadık. Jevtovic ve 
Uğur haricindeki gelen transferle-
rimiz hazır değildi. Geç katıldılar. 
Savunma oyuncularımız bu kadar 
ama elimizden geleni yapacağız” 
dedi.

SAHADA 2 PUAN BIRAKTIK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şe-

nol Güneş ise karşılaşma sonrası 

yaptığı açıklamada, “Yine sözün 
bittiği yerdeyiz. Acımız büyük. 
Acımızı sadece paylaşabiliyoruz. 
Malmö maçından sonra direkt Kon-
ya’ya geldik. Atiker Konyaspor te-
sislerinde çalıştık. Harika mükem-
mel bir tesiste antrenman yaptık. 
Bizlerle yakından ilgilendikleri için 
teşekkür ediyorum. Bugün saha-
dan 2-2’lik beraberlikle ayrıldık. 10 
kişi ile sahadan 1 puan ile ayrılmak 
sevindirici olabilir ama 2-1 öne ge-
çip maç 2-2 berabere bitti. Her za-
man sahaya kazanmak için çıktık. 
Bugün sahada 2 puan kaybettik. 
Oyuncularımın 1-0 geriye düştük-
ten sonra oyununu saha karakterini 
beğendim. Bunu her maç görmek 
istiyorum” şeklinde konuştu. 
n SPOR SERVİSİ 

Konyaspor taraftarı 
geceye damgasını vurdu

Atiker Konyaspor’un Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı-
ğı gecede Atiker Konyaspor taraftarı adından söz ettirdi. 
Şova maçtan önce takımı karşılayarak başlayan taraftar-
lar, takım otobüsünü stadyuma girişte binlerce meşale 
ile karşılayarak muhteşem görüntüler oluşturdu. 

Maçın başında ise Nalçacı Gurubu’nun gerçekleştir-
diği ay yıldızlı koreografi büyük beğeni topladı. Karton-
larla ay yıldızlı bayrak oluşturulurken “Adımlarınız tüm 
dünyayı inletsin, Allah sizi iki cihanda aziz eylesin” pan-
kartı açıldı.  Nalçacılılar ise tribünde dev Türk bayrağı ve 
“Yine Cennet koktu her yer” pankartı açarak şehitlerimizi 
unutmadı.

Büyük oranda tribünlere dolduran yeşil beyazlı renk-
lere gönül verenler maçın başından sonuna kadar takım-
larına büyük destek verdi.
n SPOR SERVİSİ 

Yatabare kaçırdı 
Kartal galibiyetten oldu
Atiker Konyaspor’un 10 kişi kalan Beşiktaş ile bera-

bere kaldığı maça Yatabare’nin kaçırdığı penaltı damga 
vurdu. 31. dakikada Vida’nın kırmızı kart gördüğü pozis-
yonda kazanılan penaltıyı gole çeviren deneyimli golcü, 
ikinci yarının başında kazanılan ikinci penaltıyı dışarı ata-
rak Anadolu Kartalı’nı galibiyetten etti. 

Farkı artırma fırsatını tepen yeşil beyazlılar 79 ve 80. 
dakikalarda yediği şok 2 golle 3 puanı kaçıran taraf oldu.
n SPOR SERVİSİ

Ölümü gösterdiler 
hastalığa razı olduk

Tarih yazmak için her şeyin yolunda gittiği gece bir anda kabusa döndü. 10 kişi kalan Beşiktaş 
karşısında 1-0 öne geçen Konyaspor, farkı artıramayıp bir de penaltı kaçırdığı maçta yediği şok 2 golle 
yenik duruma düştü. Uzatmalarda ortaya çıkan Hurtado ise skoru eşitleyip Anadolu Kartalı’nı ipten aldı

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında 
evinde Beşiktaş’ı ağırlayan Atiker Konyaspor 
rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Maça hızlı baş-
layan Anadolu Kartalı 31. dakikada penaltı-
dan Yatabare’nin golü ile öne geçti. İlk yarı 
bu skorla sona ererken ikinci yarının başında 
ikinci penaltıyı kaçıran yeşil beyazlılar far-
kı artırma şanslarını da değerlendiremedi. 
79 ve 80. dakikalarda Love ve Lens’in attığı 
şok iki golle geriye düşen Konyaspor’u son 
dakikalarda Hurtado kurtardı. Maça ilk 11’de 
başlayan Perulu oyuncu güzel oyununu son 
bölümde attığı gol ile zirveye taşıdı.

Bu sonuçla puanını 12’ye yükselten Kon-
yaspor haftayı 7. sırada tamamladı.  

MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada Hurtado’nun orta sahadan 

gönderdiği topa Skubic’in bekletmeden vu-
ruşunda, altıpas üzerinde bulunan Yatabare 
dokunamadı. 

26. dakikada Skubic’in pasında Milose-
vic’in şutunda kaleci Karius, topa hakim oldu. 

28. dakikada Skubic’in ceza sahası içeri-
sinden pasında, Ömer Ali Şahiner topu bek-
letmeden kaleye gönderdi. Vida’nın altıpas 
içerisinde topa elle müdahalesinde hakem 
Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. 
Vida, kırmızı kartla oyundan atıldı. 

30. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. 
Yatabare’nin kullandığı penaltı atışında 
meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

35. dakikada Ljajic’in kullandığı ser-
best vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Kon-
yaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI
49. dakikada yeşil-beyazlı takımın sağ-

dan kullandığı kornerde Medel ile ikili mü-
cadeleye giren Uğur Demirok yerde kalınca 

hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını göster-
di. 52. dakikada penaltıyı kullanan Yatabare, 
meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

72. dakikada Skubic’in sağ kanattan 
yerden ortasında, altıpas içerisinde Yataba-
re’nin dokunuşunda top az farkla auta çıktı.

78. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. 
Oğuzhan Özyakup’un sağ kanattan ortasında, 
altıpas içerisinde Love kafayla meşin yuvar-
lağı ağlara gönderdi: 1-1

80. dakikada konuk ekip öne geçti. Ba-
bel’in sağ kanattan ordasında Lens’in gelişi-
ne vurduğu top ağlara gitti: 1-2

90+3. dakikada Traore’nin ceza sahası 
içerisinden sert şutunda Gökhan Gönül topu 
çizgiden kornere çıkardı. 

90+4. dakikada ev sahibi ekip beraberli-
ği yakaladı. Ömer Ali Şahiner’in sağdan kul-
landığı kornerde ön direkte Skubic’in arkaya 
aşırttığı topu Hurtado, kafayla direk dibinden 
filelerle buluşturdu: 2-2

Karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi.
n AA/SPOR SERVİSİ

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan 
Bilir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne (Dk. 84 
Traore), Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson (Dk. 75 
Hadziahmetovic), Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Hurta-
do, Milosevic (Dk. 63 Fofana), Yatabare
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, 
Hutchinson, Medel, Quaresma (Dk. 46 Lens), Ljajic (Dk. 
75 Oğuzhan Özyakup), Babel, Love (Dk. 89 Roco)
Goller: Dk. 30 Yatabare (penaltıdan), Dk. 90+4 Hurtado 
(Atiker Konyaspor), Dk. 78 Love, Dk. 80 Lens (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 28 Vida (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 32 Volkan Fındıklı, Dk. 34 Diagne, Dk. 54 
Ömer Ali Şahiner, Dk. 62 Ferhat Öztorun, Dk. 66 Skubic, 
Dk. 70 Hurtado (Atiker Konyaspor), Dk. 37 Quaresma, Dk. 
49 Medel, Dk. 50 Ljajic, Dk. 83 Lens, Dk. 80 Pepe, 90+6 
Babel (Beşiktaş)
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