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Fiyatı en çok artan 
ürün kazak oldu

Konvoyda drift
pahalıya patladı!

Oğlunun yeniden
aranmasını istiyor!

Mahrem imamlara 
operasyon

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü 
Ekim ayı TÜFE değişim oran-
larını açıkladı. TÜİK verilerine 
göre Ekim ayında fiyatı en çok 
artan ürün erkek kazağı olur-
ken, bunu kabak ve bot takip 
etti. Fiyatı en çok düşen ürün 
ise limon oldu.  
n HABERİ SAYFA 12’DE

Konya’nın en işlek caddesinde 
yolu kesip drift atan ehliyetsiz 
sürücüye 7 bin 440 TL, konvoy-
da bulunan 4 araca da 3 bin 
652 TL olmak üzere toplamda 
11 bin 92 TL ceza kesildi. Drift 
atan ve konvoyda bulunan 5 
araç trafikten men edildi.  
n HABERİ SAYFA 6’DA

Akören ilçe-
sindeki evleri-
nin önünden 6 
yaşındayken 
kaybolan ve 
tam 43 aydır 
kendisinden 
hiçbir haber 
alınamayan Yasin Şahin’in 
babası Yavuz Şahin, oğlunu 
arama çalışmalarının yeniden 
başlatılmasını istiyor.  
n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya merkezli 12 ilde ve Aksa-
ray merkezli 13 ilde FETÖ’nün 
TSK personeline sözde mahrem 
imamlık yaptıkları iddiasıyla 
düzenlenen operasyonlarda 
Konya’da 3, Aksaray’da 15 şüp-
heli gözaltına alındı.  
n HABERİ SAYFA 6’DA

Hedeflerinde
dünya var!

3 çocukluk arkadaşı tarafından mütevazı bir sermaye ve büyük 
hayallerle kurulan Gulf Group’u bugün 35 ülkeye ihracat yapan 

bir üretim merkezi haline getirdiklerini belirten Gulf Group 
Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Kapar, “Hayal ettiğimiz Türkiye’yi 

yaşayacaksak ihracat yapacağız” dedi.
Gulf Group olarak başta Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Balkan 
ülkelerine yönelik ihracatı ile New City marka kalitesini ülke 

sınırlarının dışına taşıyarak Konya’nın gururu olduklarını 
belirten Zafer Kapar, hedeflerinin dünyanın tamamında yer 

almak olduğunu dile getirdi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Net tarih verildi!
Konya Metrosu ile ilgili ihale 

süreci geçtiğimiz Cuma 
günü tamamlanmıştı. 

Konya tarihinin en yüksek 
bütçeli kamu yatırımının 

tamamlanması için net tarih 
veren Başkan Altay, 4 yıl 

sonra metronun kullanımda 
olacağını söyledi

TEMEL ATMA TÖRENİ
YAKIN ZAMANDA YAPILACAK

Konya Metrosu’nun Konya için tarihe not 
düşülecek kadar önemli olmasının sade-
ce yatırım bedelinden kaynaklanmadı-
ğına dikkat çeken Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Firma ile 
görüşmelere başladık. İnşallah en kısa 
sürede şantiye yerinin tespiti ile şantiye 
kurulum aşamasına başlanacak ve en 
kısa sürede temel atma törenini gerçek-
leştirmiş olacağız” diye konuştu.

KONYA BU PROJEYLE
KATEGORİ ATLAMIŞ OLACAK

Konya Metrosu’nun Konya için tarihe not 
düşülecek kadar önemli olmasının sade-
ce yatırım bedelinden kaynaklanmadığı-
na dikkat çeken Başkan Altay, “Şehirlerin 
rekabeti günümüzde ülke rekabetlerinin 
önüne geçti. Şehirler için en önemli kri-
ter de toplu taşıma ağının niteliği, sınıfı ve 
yolcu kapasitesidir. Konya’da bu manada 
metrosu olan şehirler kategorisine girmiş 
olacak” ifadelerini kullandı. n SAYFA 4’TE

SEDEP, BİLGİYİ KALICI
DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜYOR

HAVANIN SOĞUMASI
KIŞLIĞA İLGİYİ ARTIRDI

YENİ SWİFT, GERÇEK SÜRÜŞ
KEYFİ İÇİN TASARLANDI

Selçuklu Değerler Eğitimi Programının 8. yılında 
yeni marka projelerle Türkiye’de örnek projeler 
sunmaya devam eden SEDEP, Sille Tabiat Okulu 
ve Atölye çalışmalarıyla bilgiyi davranışa dönüş-
türüyor.

Havaların soğumasıyla beraber Konyalılar kendi-
ni sıcak tutma çabası içine girdi. Baş, el, ayaktan 
ısı kaybını en aza indirmeyi hedefleyen vatandaş 
atkı, bere ve kışlık çoraba yoğun ilgi gösterdi. Bu 
yıl havanın geç soğuduğunu belirten esnaf, geç 
de olsa işlerinde hareketlilik olduğunu söylüyor. 

Gerçek sürüş keyfi için tasarlanmış olan yeni Su-
zuki Swift, bu ruhu yakalayabilmek ve bu hazzı 
insanlara yaşatabilmek için tasarlanmış. Hem dış 
görüntüsü, hem iç dizaynı, hem de gücüyle duy-
gularınızı harekete geçirmek için sizi bekliyor.

n HABERİ SAYFA 9’DA

n HABERİ SAYFA 12’DE

n HABERİ SAYFA 2’DE
06 Kümesten 6 kilo 

250 gram esrar çıktı 10 Selçuk’a iki dalda
birincilik ödülü 13 Tesisler çalışıyor

yatırımcılar geliyor

Meram, kimsesizlerin 
kimsesi oluyor!

Maddi imkanı olmayan kimsesizlerin ihtiyaçlarını 
karşılayan, yaşlıların evlerini temizleyip ilaçlarını 
tedarik eden Meram Belediyesi ekipleri, yaptıkları 

sosyal hizmetle büyük takdir topluyor.
 n SAYFA 5’TE

Gençlerin camiye daha çok 
yönlenmesini sağlamak 
amacıyla ‘Mescitsiz Okul 
Kalmasın’ kampanyası başlatan 
İnsan ve Medeniyet Hareketi, 
Konyalı hayırseverlerin 
desteğini arkasına alarak 
mescidi olmayan okullarda 
mescit dizayn ediyor. Proje 
kapsamında, kütüphanesi 
olmayan okullara da kütüphane 
inşa edileceği belirtiliyor.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Gençleri camiye yönlendiriyor
İzmir Yeni Foça Jandarma 
Komando Terörle Mücadele 
Eğitim Alay Komutanlığında 
görev yapan Konyalı 
Uzman Çavuş Mehmet 
Yaralı, eğitim esnasında 
rahatsızlanarak kaldırıldığı 
hastanede şehit olmuştu. 
23 yaşındaki Uzman Çavuş 
Mehmet Yaralı, memleketi 
Konya’da dualarla son 
yolculuğuna uğurlandı.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Konya şehidini dualarla uğurladı 

Kitabı da internetten
okur hale geldik!

Konya’da kitabın kalbinin attığı yer olarak bilinen 
Rampalı Çarşı’daki kitapçılar, kitaba olan ilginin 

azalma eğiliminde olduğunu söylüyor. Kitapçılar, bu-
nun okuma oranının azaldığı anlamına gelmediğini, 
kitabın da artık internetten okunduğunu belirtiyor.

 n SAYFA 12’DE
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Yeni Suzuki Swift kendi seg-
mentindeki en önemli modellerden 
bir tanesi. Yeni kasasının lansmanı 
geçtiğimiz yılın sonunda yapılarak 
Türkiye piyasalarında pazara su-
nulmuş. Yeni tasarımıyla dikkatleri 
üzerine çeken yeni Swift, ilk gö-
rüşte, dururken bile hareket hissi 
uyandırıyor. Her ne kadar küçük bir 
otomobil olsa da keskin çizgileri, di-
namik ve kaslı görüntüsü ile iç dün-
yasında ne kadar büyük bir güce 
sahip olduğunu hissettiriyor. 

Yeni Suzuki Swift, 1,2 benzin-
li bir motora sahip. CVT otomatik 
şanzıman kullanılıyor. Motor ola-
rak kendini kanıtlamış, Suzuki’nin 
motorunu kullanıyor. Yine alanında 
rüştünü ispatlamış olan bir şanzı-
man olan CVT şanzımanla 6 ileri 
vites bulunuyor. Bu şanzımanın 
dünyanın en sorunsuz şanzımanla-
rından olduğu bilinirken, 1,2 ben-
zinli motorla daha büyük bir uyum 
sağladığı da yine teknik veriler in-
celendiğinde ortaya çıkıyor. Bu da 
yakıt verisinin düşmesinde önemli 
bir unsur oluyor. 

Donanım olarak bakıldığında ise 
otomobilde anahtarsız giriş, anah-
tarsız çalıştırma bulunuyor. Ön ve 
arka taraftaki led aydınlatmalar 
dikkat çekiyor. Dıştan bakıldığında 
kaslı ve spor görüntüye sahip.

İÇİ, DIŞINDAN DAHA BÜYÜK 
İçine girildiği zaman ise dış gö-

rüntüsünden daha büyük bir kokpit 
size merhaba diyor. HB olan kasası-
na dışarıdan bakıldığında içinin çok 
dar olacağı yönünde bir algı oluşsa 
da iç tasarımında çok cesur davra-
nılmış ve geniş bir kullanım alanı 
sunulmuş. 

Otomobilin orta konsolunda 
bulunan ve kendi sınıfındaki birçok 
modelde bulunmayan 9 inç büyük-
lüğündeki ekranın tabletten hiçbir 
farkı bulunmuyor. Birçok fonksi-
yonu içinde barındıran bu ekranda 
navigasyon özelliği de bulunuyor. 
Multimedya ekranı aynı zamanda 
geri görüş kamerası özelliği de ta-
şıyor. Multimedya ekranının sun-
duğu özellikler bunlarla da sınırlı 
değil. Bluetooth özelliği de bu ekran 
içerisinde yerini almış durumda. 
Ayrıca bu ekran, otomobilinizin do-

nanımsal ve teknik birçok özelliğini 
yöneterek kullanabilmenizi sağlı-
yor. Gayet hoş tasarlanmış olan bu 
ekran dokunmatik bir özelliğe sa-
hip. Müzik sisteminizi de bu ekran 
üzerinden dilediğiniz gibi kontrol 
edebiliyorsunuz. 

DİREKSİYON BAŞINA GEÇİNCE 
OTOMOBİLLE BÜTÜNLEŞTİĞİNİZİ 

HİSSEDECEKSİNİZ
Suzuki Swift’te tek bir paket bu-

lunuyor. En dolu paketiyle sunulan 
yeni Suzuki Swift’te hız sabitleme 
ve hız sınırlandırma gibi özellikler 

de yer alıyor. Otomobilin en büyük 
özelliklerinden bir tanesi çift renk 
olarak satın alabilmeniz. Gövdeyi 
farklı tavanını farklı bir renkte ala-
biliyorsunuz. 

Yeni Suzuki Swift, 100 bin kilo-
metre – 3 yıl garanti ile satışa sunu-

luyor. Suzuki’nin kendini ispatlamış 
sağlam motoru sayesinde bakım 
aralıkları da uzun tutulmuş. Her 15 
bin kilometrede otomobilinizi ba-
kıma götürüyorsunuz. Bakım ma-
liyetlerinin de yine bu doğrultuda 
çok düşük olduğunu öğrendik. 

Suzuki, daha önceki kasasında 
da herkesten talep görüyordu. Her-
kesin mutlu bir şekilde kullandığı 
bir otomobil. HB ve B segmentin-
de bir otomobil olan Suzuki Swift, 
tasarımı itibariyle de biraz MINI’yi 
andırmış. 

Kompakt bir otomobil olması-
na karşılık ön ve arka lastik aralık-
larının daha geniş olmasına bağlı 
olarak yol performansınız, özellikle 
virajlardaki yol tutuşunun oldukça 
başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 
GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ İLE TAVİZSİZ 

YAKIT VERİMLİLİĞİ
Yakıt fiyatlarının her geçen gün 

arttığı günümüzde yakıt ekonomi-
sinin de büyük önem arz ettiği dik-
kate alındığında bu alanda da Suzu-
ki Swift’in oldukça iddialı olduğunu 
söyleyebiliriz. Kendi sınıfındaki oto-
mobillerden çok daha düşük olan 
yakıt tüketimini ortalama olarak 3,4 
litreye kadar indirebilmiş olması, bu 
otomobilin tercih edilebilirliğindeki 
en önemli etkenlerden bir tanesi 
olacaktır.

Suzuki Swift, güvenlik ve sağ-
lamlığı ön plana çıkaran dinamik 
yapısını yeni modelinde de koru-
muş. Bu doğrultuda açılır tavan gibi 
bir seçeneği de sunmamış. 

Suzuki Swift, dünyada uzun yıl-
lardan beri kullanılan bir otomobil. 
Türkiye’ye yakın zamana kadar 4x4 
olarak geliyordu. Bu kasada 90 bey-
girlik motor kullanılmış. Şu ana ka-
dar 4x4 seçeneği bulunmuyor ama 
yakın zamanda Türkiye’ye bu seçe-
neğinin de geleceği tahmin ediliyor. 
Suzuki Swift’i bu anlamda butik bir 
araba olarak sınıflandırabiliriz. Çün-
kü birçok markada bulunmayan bu 
özelliği sadece Suzuki Swift sunu-
yor. 

Oldukça sessiz çalışan hatta rö-
lantideyken çalıştığından dahi en-
dişe edeceğiniz kadar sesiz çalışan 
Suzuki Swift, motor performansı 
itibariyle de bizden tam not almayı 
başardı. 90 beygir gücündeki mo-
torun CVT şanzımanla mükemmel 
uyumunun neticesinde otomobilin 
bir hayli pratik ve atak olduğunu 
sürdükten sonra siz de anlayacak-
sınız. 
n RASİM ATALAY – FAHRİ ALTINOK

Gerçek sürüş keyfi için tasarlanmış olan yeni Suzuki Swift, bu ruhu yakalayabilmek ve bu hazzı insanlara yaşatabilmek için 
tasarlanmış. Hem dış görüntüsü, hem iç dizaynı, hem de gücüyle duygularınızı harekete geçirmek için sizi bekliyor

Performansı harekete geçirecek
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3 çocukluk arkadaşının müte-
vazi bir sermayeyle kurdukları Gulf 
AŞ, bugün önemli bir ihracatçı fir-
ma haline gelmiş durumda. 2002 
yılında Tüketicilerin temel ihtiyaç ve 
gereksinimlerini karşılama, günlük 
hayata pratik çözüm sunan Market 
Ürünlerinin üretim, paketleme ve 
dağıtımlarını yapma adına ilk temel-
leri atılan ve bugün itibariyle geldiği 
noktada yaklaşık 6 kategori ve 400 
ayrı ürün yelpazesiyle Market ve 
Perakende Satış Noktaları sektörü-
ne yönelik üretim ve pazarlama fa-
aliyetlerini yürüten Gulf Group, hızlı 
bir gelişme trendiyle sektöründe son 
derece köklü ve kurumsal bir gelişim 
süreci içerisinde faaliyetlerini sürdü-
rüyor.  Tüm çalışmalarında insan ve 
ona karşı olan sorumluluğu temel 
unsur olarak en başa koyan Gulf 
Group, ayrıca gerçekleştirdiği başta 
Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Balkan 
ülkelerine yönelik ihracatı ile New 
City marka kalitesini ülke sınırlarının 
dışına taşıyarak Konya’nın gururu 
oluyor. 

GÜZEL BİR SERÜVENİ VAR
Gulf Group Yönetim Kurulu 

Üyesi Zafer Kapar, Gulf Group’ın 
serüvenini ve çalışma alanlarını pay-
laştı. Gulf Group’ın 3 çocukluk arka-
daşının mütevazı bir sermayeyle or-
taya çıktığını belirten Kapar, “2002 
yılında kendi aramızda otururken 
birlikte bir şey yapabilir miyiz diye 
düşündük. Kerkük Caddesi’nde 30 
metrekarelik bir dükkan tuttuk. Bu-
rada açık deterjan satmaya başladık. 
Toplam sermayemiz 3 altın bilezikti. 
Başlarken büyük hayaller kurmuş-
tuk. Bunun nedeni de: Hz. Ali’nin 
söylediği rivayet edilen bir söz var; 
Allah insana nasip etmeyeceği şe-
yin hayalini kurdurmaz. Bu felsefeyi 
kendimize ilke edindi, hayallerimizi 
büyük kurduk. 2005 yılında şirke-
timiz beklediğimizden daha hızlı 
büyüdü. Perakende sektörüne ürün 
satmaya başladık, bayilikler yaptık. 
Ufak kendi paketlediğimiz ürünler 
yaptık, buna New City markasını 
koyduk. Marketlerle olan diyalogla-
rımız bizi geliştirmeye başladı. Mar-
ketler bize, tedarikinde sorun yaşa-
dığı ürünler noktasında taleplerde 
bulunuyorlardı. Biz de o ürünleri ya 
kendimiz yapmaya çalışıyorduk ya 
da fason ürettiriyorduk. 2005 yılında 
Konya, Karaman, Aksaray bölgesin-
de hemen hemen bütün noktalara 
girmiş olduk. Bu süreç bizde finans 
ihtiyacına neden oldu. 2005 yılında 
yeni finans ortakları dahil oldu, şir-
ketin belli hisselerini onlara sattık. 
Bu durum 2009 yılına kadar devam 
etti. Ortakların büyük bir kısmı ay-
rıldı bu tarihte. Biz de 2009 yılına 
kadar kurumsallaşma çalışmalarına 
başladık. Katalog çıkardık. Yakla-
şık 280 çeşit ürün artık New City 
markasıyla tedarikçilerle buluşma-
ya başladı. Genel olarak ürün ga-
mımız da netleşmeye başladı. Gıda 
ambalajları, kullan et dediğimiz 
gurup devreye girdi bir de zücaciye 

ürünlerini aldık. Bunları marketlere 
satmaya başladık. Türkiye çapında 
bayilikler oluşturulmaya başlandı. O 
süreçte aynı zamanda internet site-
mizi oluşturduk, ürünlerin üzerine 
büyük düşünerek 6-7 dil girdi. 2008 
yılında ilk ihracatımız gerçekleştir-
dik, Lübnan’a yapmıştık. Çok zorlu 
bir ihracat olmuştu ama bize büyük 
bir deneyim yaşattı. Bir pencere aç-
mış oldu, ürünlerimizi dışarıya sata-
bileceğimizi görmüş olduk. Eksikle-
rimizi tespit ettik ve bu eksiklerimizi 
tamamladık” diye konuştu. 

FİZİKİ YAPI SÜREKLİ BÜYÜDÜ
Gulf Group’ın fiziki altyapısı hak-

kında bilgi veren Kapar, şunları söy-
ledi, “Biz bu işe 50 metrekarelik bir 
dükkanda başladık. Sonrasında BÜ-
SAN’da 1000 metrekarelik bir alana 
geçtik. Daha sonra Kottim’de 4 bin 
metrekarelik kendi yerimize geçtik. 
Aslım Sanayi Sitesi’ne oradan da 
Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 
6 bin 500 metrekare üretim alanı, 
bin metrekare idari alan olmak üzere 
toplam 7 bin 500 metrekarelik şuan 

ki üretim alanımıza geçtik. Bura-
da üretimimizi sürdürüyoruz.” 

ÜRETİM YELPAZESİ GENİŞLEDİ
Fason iş yaparken, kendi üre-

timlerine geçerek üretim yelpazesini 
genişlettiklerini dile getiren Kapar, 
“2010 yılında fason ürettirerek ge-
lebileceğimiz en son noktaya gel-
diğimizi düşündük. Üretimin içine 
girmemiz gerektiğini gördük. 2010 
yılında ilk deterjan üretimi ile baş-
ladık zaman içerisinde bu üretim 
gelişti, büyüdü aylık 1000 tonlara 

kadar ulaştı. Bugün 1000 tonun üze-
rinde satış yapıyoruz. Buna ek olarak 
üretimler girdi. Büyük mağazalarla 
çalışmaya başladık. Bunlar bizi bir 
adım daha ileri attı ve kozmetik üre-
timine geçtik. Yine yurt dışı müşte-
rilerimizin yönlendirmesiyle tuvalet 
dezenfektanları gurubunda üretime 
başladık. Bu alanda dünyada söz 
sahibi olan uluslararası bir Alman 
firmasına artık biz üretim yapıyoruz. 
Türkiye’de bir ilktir. Bu ürünler daha 
önce yurtdışından geliyordu, şimdi 
biz Türkiye’de üretiyoruz Alman-
ya’ya ihracatını yapıyoruz. Yine ta-
mamlayıcı ürünler anlamında 2018 
yılında bir yatırıma başladık. Te-
mizlik bezleri, bulaşık süngeri guru-
bunda üretim yapıyoruz” ifadelerini 
kullandı.  

35 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORLAR
İhracata verdikleri önem nede-

niyle bu alana yönelerek önemli bir 
başarı elde eden Gulf Group, bugün 
yaklaşık 35 ülkeye ihracat yapıyor. 
Konuyla ilgili detayları paylaşan 
Kapar, şunları kaydetti, “Pazar pa-
yımız Anadolu’da yüzde 70’ler se-
viyesinde. Pazar lideriyiz diyebiliriz. 
Marmara’da kısmen Pazar ikincisi-
yiz. Yurt dışında 7-8’e yakın ülkede 
Pazar lideriyiz. Bugün 35 ülkeye ih-
racat yapıyoruz. Kuzey Amerika’dan 
Türki Cumhuriyetlere, Körfez ülke-
lerine, Balkanlara, Kuzey Afrika’ya 
kadar geniş bir ihracat yelpazemiz 
var. Ciromuzun yüzde 40’ı ihracat, 
yüzde 60’ı iç pazarı kapsıyor. İnşal-
lah 2020 yılında da gazlı üretim de-
diğimiz, erkek deodorantları, gazlı 

oda kokuları, oto bakım ürünleri, ev 
bakım ürünleri gibi ürünlerin üreti-
mine başlayacağız. Bu da ilimiz için 
büyük bir katma değer olacak. Ana 
hedefimiz bu ürün gurubunda yüz-
de 70 ihracat gerçekleştirmek. Yine 
sağlık ürünleri dediğimiz ıslak men-
dil ürünlerini de üretime katmayı 
hedefliyoruz. 2022 yılında cironun 
yüzde 60-65’ini ihracattan yapmayı 
hedefliyoruz. Bununla ilgili stratejik 
kararlarımızı aldık. Gerekli altyapı 
çalışmalarını başlattık. Yatırımları-
mızı sürdürüyoruz. Islak mendil ve 
gazlı guruba çok güveniyoruz. Bu 
ürünlerin üretimini daha çok dış 
Pazar için düşünüyoruz. Personel sa-
yımızı en az 2 katına çıkarmayı he-
defliyoruz. Zaten bina ve alan yatırı-
mını bu yıl yapmış olduk. Şuan tek 
eksiğimiz satmak. Bununla ilgili ça-
lışmalarımızı da sürdüreceğiz. Yurt 
dışı seyahatlerimiz devam ediyor. 
Fuarlara katılmayı sürdürüyoruz. İn-
şallah başarılı işler ortaya koyacağız. 
Kendimize güveniyoruz, ülkemize 
güveniyoruz. Altyapımıza güveniyo-
ruz, ürünlerimize güveniyoruz. Ge-
leceğin Türkiye açısından çok parlak 
olacağını düşünüyoruz.”

İHRACAT YELPAZESİNİ 
GENİŞLETMEYİ HEDEFLİYORLAR
Yaklaşık 35 ülkeye ihracat yapar-

ken, bu ülkelerin sayısını artırmayı 
hedeflediklerini dile getiren Kapar, 
“Yeni dönemde eksiğimiz olan ül-
keler var. Türki Cumhuriyetlerde 2 
ülkede eksik var onu tamamlamayı 
istiyoruz. Avrupa ve güney Amerika 
pazarına odaklanmak ana hedefimiz. 

Avrupa’da 6 ülkede varız ama onun 
dışındaki ülkelere de mal satabilme-
yi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

DÜNYAYI HEDEFLEMELİYİZ 
İhracatın oldukça önemli ol-

duğunu vurgulayan Kapar, bu an-
lamda yurt dışı pazarının iş dünyası 
adına önemli bir etken olduğunu 
söyledi. Dünyayı yöneten ülkele-
rin dış ticaret fazlası veren ülkeler 
olduklarının bilgisini veren Kapar, 
şunlara değindi, “Almanya, Japon-
ya, Çin, Rusya bu ülkeler öyle. Bu 
ülkeler ihracat yaparak büyüyor. 
Bizim de ihracat yapmaktan başka 
şansımız yok. İçe kapanmak gibi bir 
lüksümüz yok. Bizim bir de gölgemi-
zin düştüğü ülkeler var. Biz 600-700 
yıl dünya siyasetini şekillendirmiş bir 
ülkeyiz. Bundan dolayı içe kapanık 
bir ticaret mümkün değil. Büyümek 
istiyorsanız dünyayı hedeflemeniz 
lazım. Artık dünya çok küçüldü. Sa-
bah çıkıyorsunuz Kahire’ye, oradan 
İskenderiye’ye geçiyorsunuz akşam 
da evinize dönüyorsunuz. Artık her 
şey çok kolaylaştı. Bu anlamda dün-
yayı hedeflemezseniz büyük şirket 
olma şansınız yok, küçük kalırsı-
nız. Hayalleri büyük kurmak lazım. 
İnsanları zinde tutan hayalleridir. 
Büyük hayaller kurmak lazım. O 
hayalin gereklerini yavaş yavaş ger-
çekleştirmek lazım. Hemen yapma-
ya çalışarak da boğulmamak lazım 
bu da önemli. Bizim Anadolu insanı 
ifrat ve tefrit dediğimiz olayı başara-
mıyor. Ya çok hızlı başlıyoruz nefesi-
miz yetmiyor ya da az olsun benim 
olsun diyerek hiç kıpırdamıyoruz. 

Ama bu bir maraton koşusu, kervan 
yolda düzülür.  Geçen Cuma hutbe-
sinde hoca şunu söyledi; bir insanın 
100 kişi çalıştıracak gücü varsa ve 
99 kişi çalıştırıyorsa o 1 kişinin hesa-
bını Allah soracak dedi. Bir sanayici 
olarak bize o sorumluluğu yüklemiş 
oldu. Biz küçük olsun benim olsun 
diyemeyiz. Be kurtuldum benim 
çocuklarım kurtuldu ne yaparlarsa 
yapsınlar diyemeyiz. Biz insanlığa 
faydalı olabilmek için çalışmalıyız. 
İnanın para kazanmak belli bir sü-
reden sonra tatmin etmiyor, başar-
mak tatmin etmeye başlıyor. Belli bir 
süre sonra o da tatmin etmiyor. Sizi 
en çok tatmin eden şey, insanlara 
sağladığınız fayda. Ben burada maaş 
verirken yaşadığımız hazzı, şirketi-
mizin okuttuğu öğrenciler var onun 
hazzını hiçbir şeyde alamıyorum. 
Çok kazanıp çok infak etmeliyiz. Çok 
yatırım yapmalıyız, ülkemize destek 
vermeliyiz. Bu anlamda ihracat da 
bu işin en önemli ayağı. Bu ülke bü-
yüyecekse, hayal ettiğimiz Türkiye’yi 
yaşayacaksak ihracat yapacağız.”

BAŞARILI ORTAKLIĞIN SIRRI
3 çocukluk arkadaşının kurduğu 

işletmelerinin büyümesine rağmen, 
ortaklıklarının başarılı bir şekilde de-
vam etmesindeki sırrı da paylaşan 
Kapar, şunları kaydetti, “Biz ilk işe 
başlarken çok samimi niyetlerle baş-
ladık. Benim ortağımın biri ilahiyat 
mezunu diğeri imam hatipten sınıf 
arkadaşım. Biz kendi aramızda şöyle 
dedik: iki kişi samimi şekilde ortak 
olursa 3’sü Cenab-ı Allah olur. Bu-
nun bereketine inandık. Çalışmaları-
mıza böyle başladık. Bir şirket ana-
yasası oluşturduk. Şirket bizim değil, 
biz şirketin çalışanıyız anlayışıyla bir 
yapı kurduk. Biz hanımlardan çok 
birbirimizle görüşüyoruz. Çocuk-
larımız yokken biz arkadaştık, hala 
arkadaşız. Ama genel şirketin ana-
yasasını yazdık. Kuralları, prensipleri 
belirledik. Herhangi bir ihtilaf halin-
de anayasamıza soruyoruz, bakıyo-
ruz. Bu bizim uzun yıllar birlikteliği-
mizi devam ettirmemize vesile oldu. 
Bir de bizim kader birlikteliğimiz 
var. Yokluktan geliyoruz. 3’ümüzde 
ilk başladığımızda arabamız yok-
tu. Aynı hayat şartlarını yaşadık. 
3’ümüz de bu işi severek yapıyoruz. 
Gelecek nesillere iyi bir şeyler bıra-
kabilmenin feyzini yaşıyoruz. İnsan 
istihdam edebilmek bizi çok mutlu 
ediyor. Bu tarz mutluluklar sorunla-
rın önüne geçiyor. Ay sonu geliyor, 
insanlara maaş veriyorsunuz, insan-
lar bereket versin diyor bu mutluluk 
her şeyi unutturuyor. Sudan’da çö-
lün ortasında New City ürünün gör-
menin hazzı birçok sorunun önüne 
geçiyor. Hayatta neyi öncelerseniz 
onu yaşarsınız. Sorunları öncelerse-
niz sorunlarla boğuşursunuz, sürekli 
geçmişi öncelerseniz geleceği şekil-
lendiremezsiniz. Biz geleceği önceli-
yoruz ve sürekli geleceğe bakıyoruz 
3 ortak. Bu anlamda şirketimizi ve 
ortaklığımızı bugünlere getirebil-
dik.”  n ABDULLAH AKİF SOLAK

Mütevazı bir sermaye, büyük hayallerle kurdukları Gulf Group’u bugün 35 ülkeye ihracat yapan bir üretim merkezi haline getirdikleri-
ni belirten Gulf Group Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Kapar, “Hayal ettiğimiz Türkiye’yi yaşayacaksak ihracat yapacağız” dedi 

‘Hedefimiz dünyanın tamamı’

Zafer Kapar
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Konya 5 Kasım 2018 tarihin-
de Cüneyit Orhan Toprak’ın va-
lilik kararnamesi ile Hakkari’den 
Konya’ya atanmasıyla birlikte 
yeni bir valiye kavuştu. 

Konya Valimiz Cüneyit Orhan 
Toprak Konya’da göreve başladı-
ğı günden bu yana Konya’yı ilgi-
lendiren meseleleri yakından ta-

kip ediyor. Sayın Valimiz, Konyalı 
esnaflarla ve Konyalı her kesim-
den vatandaşla mesai saatleri uy-
gun olduğu zamanlarda bir araya 
gelerek onları dinliyor, sorunla-
rına çözüm bulmaya çalışıyor. 
Bu uygulama vali ile vatandaşın 
iç içe olması sebebiyle oldukça 
beğeniliyor. Özellikle Sayın Vali-
miz Cüneyit Orhan Toprak Konya 
projelerini ve çalışmalarını yakın-
dan takip ediyor ve süreçleri hız-

landırıyor. Valimiz her kesimden 
vatandaşla adeta bire bir iletişim 
halinde bir devlet adamı.

Sayın Valimizin özellikle 
Konya’da bulunan hastanelerde 
yatan hastaları ziyaret ederek 
onların sağlık durumları hakkın-
da bilgi alması ve onlara bu ziya-
retler ile moral vermesi oldukça 
güzel bir davranış. Sayın Valimiz 
spora ve araştırmalara da önem 
veriyor. Özellikle şehrimizde ger-

çekleştirilen Konya Kitap Günleri 
kapsamında açılış programının 
ardından Sayın Valimiz stantları 
ziyaret ederek, hem kitapları in-
celedi, hem de okumak için kitap 
aldı. Yine Valimiz, Konya Kitap 
Günleri kapsamında fuara gelen 
öğrenci ve vatandaşlarla sohbet 
ederek onların fotoğraf isteklerini 
geri çevirmedi.

Özellikle Sayın Valimizin Kon-
ya’da görev yapan genç basın 

mensuplarına göstermiş olduğu 
ilgi ve yaklaşım da oldukça iyi. 
Sektörde görev yapan bir basın 
mensubu olarak Sayın Valimize 
Konya basınına göstermiş oldu-
ğu yakın ilgiden dolayı teşekkür 
ediyorum. 

Rabbim başta Sayın Valimiz 
Cüneyit Orhan Toprak olmak 
üzere şehrimizi yöneten tüm ida-
recilerimizin yar ve yardımcısı 
olsun. Baki selamlar…

GÖNÜL İNSANI CÜNEYİT ORHAN TOPRAK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şehrimize bugüne kadar yapılan en büyük kamu yatırımının imzasını 
gerçekleştirmiş olduk. Konya Metrosu’nun başlangıcını yapıyoruz. 4 yıl sonra inşallah süreç tamamlanmış olacak” dedi 

‘Temeli atıldıktan 4 yıl sonra 
Konya Metro’ya kavuşacak’
AK Parti Konya İl Başkanlığında, 

İl Koordinasyon Kurulu öncesinde 
düzenlenen basın toplantısında Kon-
ya tarihinin en büyük kamu yatırımı 
olan Konya Metrosu hakkında bilgi 
verildi. Toplantıda AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri 
Hacı Ahmet Özdemir, Orhan Er-
dem, Halil Etyemez, Ahmet Sorgun, 
Tahir Akyürek, Selman Özboyacı, 
Gülay Samancı, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl 
Başkan Yardımcıları ve İl Yöneticileri 
hazır bulundu.

‘KONYA AK PARTİ’YE DESTEĞİNİ 
ARTIRARAK DEVAM ETTİRİYOR’
AK Parti Konya İl Başkanı Ha-

san Angı, Konyalıların AK Parti’ye 
kurulduğu günden bu yana destek 
verdiğini ifade ederek, “Pazar günü 
3 Kasımdı. 17 yıl önce ülkenin ya-
şadığı şartlar ve 15 ayını henüz dol-
durmuş bir partinin seçimlere katı-
lıp, aldığı yüzde 34,28 oyla meclisin 
üçte ikisi kadar milletvekili sayısı 
ile iktidara yürüdüğü gün. 4 Kasım 
sabahında gazete manşetlerine 
baktığımız zaman halk iradesinin 
sandığa yansıdığı manşetlerini ha-
tırlayabiliriz. Ülkenin yaşadığı onca 
zor dönemler, özellikle 28 Şubat’ın 
baskıcı anlayışı, ekonomik daralma-
lar, ülkenin bunalmışlık halinde AK 
Parti’nin kuruluşu bir umut olarak 
ortaya çıkmış ve ilk seçimlerde de 
büyük destek almış. Konya olarak o 
gün Türkiye genelinde yüzde 55 oy 
oranı ile yine en önde seçimi gerçek-
leştirmiş bir iliz. O günden bugüne 
de tüm hemşerilerimiz bu desteğini 
artırarak devam ettirdi. Onun için 
tüm hemşerilerimize hassasiyetle 
teşekkür ediyoruz. Duruşunu güçlü 
bir şekilde sadece ülke içinde de-
ğil, dünyaya umutla haksızlığa ve 
adaletsizliğe karşı duruş koyabilen, 
mazlumlara el uzatan ve ülkeyi bü-
yük ülke yapabilme arzu içinde olan 
ve devir aldığı mirası hakkı ile taşı-
yan bu lidere karşı desteğini hakkı ile 
devam ettiriyor” dedi.

‘KONYA DAHA 
YAŞANABİLİR HALE GELDİ’

AK Parti’nin iktidara gelmesi ile 
birlikte Türkiye’nin büyük bir kaza-
nım elde ettiğini ifade eden AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, “2002 
yılında beri iktidarda olduğumuz sü-
rece Türkiye genelinde olduğu gibi 
Konya’da da en küçük işimizden en 
büyük hayal projelerimize kadar, 
adım adım çalışıldı. Konya Şehir Has-
tanesi’ni inşallah önümüzdeki sene 
hizmete sokacağız. Sadece Konya 
merkezde değil ilçelerimizde de yeni 
hastanelerimiz hizmete sunuldu. En 
küçük göletten, en büyük barajlara, 
hızlı trenden bölünmüş yollara kadar, 
tarımdan sanayiye, öğrencisinden 

emeklisine çok büyük projeler haya-
ta geçti. Konya’ya kazandıran tesisler 
ve projeler Konya’yı daha yaşanabilir 
bir hale getirdi. Konya’ya yatırımların 
kazandırılmasında emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 
AK Parti kurulduğu günden bun yana 
Konya destek verdi, AK Parti iktidarı 
da büyük projeleri bir bir hayata ge-
çirdi. 17 yılımızı geride bıraktığımız 
bu günlerde, bizlere katkı sağlayan 
tüm teşkilat mensuplarına teşekkür 
ediyorum. Desteğini esirgemeyen 
aziz milletimize ve hemşerilerimize 
bir kez daha teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı.

‘ŞEHRİMİZ EN BÜYÜK KAMU 
YATIRIMINA METRO İLE KAVUŞACAK’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay da metro 
projesine dair merak edilenleri, dü-
zenlenen basın toplantısında açıkla-
dı. Başkan Altay, “3 Kasım 2002’de 
başlayan hizmet yolculuğunda AK 
Partimiz şehrimiz ve ülkemize çok 
önemli hizmetlerde bulundu. Ma-
halle başkanından il başkanına ka-
dar o günden bu güne görev alan 
herkese şehrimiz adına teşekkür 
ediyorum. Bugüne kadar şehrimize 
yapılan hizmetlerin en büyüğünü 
Cuma günü şahitlik ettik. 2015 yı-
lında projenin başlangıcında im-
zası bulunan önceki dönem Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
ve Milletvekilimiz Tahir Akyürek 
ile birlikte Ulaştırma Bakanlığında 
yapılan imza törenine eşlik etmiş 

olduk. Böylece şehrimize bugüne 
kadar yapılan en büyük kamu yatı-
rımının imzasını gerçekleştirmiş ol-
duk. Konya metrosunun başlangıcı-
nı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede 
temel atma ile başlayacak süreç, 4 
yılda tamamlanacak. Konya Metro-
su’nun ilk etabının Necmettin Er-
bakan Üniversitesi (NEÜ) Köyceğiz 
Kampüsü’nden başlayarak Meram 
Tıp Fakültesi, Beyşehir Yolu, Eski 
Sanayi, Yeni Gar istasyonu, Fetih 
Caddesi, Ahmet Özcan Caddesi, 
Çeçenistan Caddesi ve Meram Bele-
diyesinde tamamlanacak 21,1 kilo-
metrelik ilk hattın ihalesi ve sözleş-
mesi gerçekleştirirmiş oldu. Toplam 
22 duraktan oluşacak metromuzda 
35 dakikada seferlerin tamamlana-

sı planlanıyor. Böylece Meram ve 
Selçuklu arasında vatandaşlarımı-
zın kolay ulaşım sağlaması hedef-
leniyor. İnşallah Konya 2. etabın da 
tamamlanması ile önemli bir yol kat 
edecek” şeklinde konuştu.

‘ARTIK ŞEHİRLER 
BİRBİRLERİYLE YARIŞIYOR’

Konya Metrosu’nun Konya için 
tarihe not düşülecek kadar önemli 
olmasının sadece yatırım bedelin-
den kaynaklanmadığına dikkat çe-
ken Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Toplam 22 
duraktan oluşacak metromuzda 35 
dakikada bir seferin tamamlanması 
planlanıyor. Planlanan sefer aralığı 
4 dakika ile 2,72 dakika arasında 
gerçekleşecek. Böylece Meram ve 

Selçuklu arasında vatandaşlarımız 
kolay bir ulaşım imkanına sahip 
olacaklar. İnşallah ikinci etabın ta-
mamlanması ile birlikte Konya çok 
önemli bir merhale kat etmiş ola-
cak. Metrolar 4 katanerli olacak. 
Şehirlerin rekabeti günümüzde ülke 
rekabetlerinin önüne geçti. Artık 
şehirler birbirleriyle yarışıyor. Şe-
hirler için en önemli kriter de toplu 
taşıma ağının niteliği, sınıfı ve yolcu 
kapasitesidir. Konya’da bu manada 
metrosu olan şehirler kategorisine 
girmiş olacak. Toplam yatırım be-
deli 1 milyar 190 milyon Euro. Yurt 
dışı kredisi ile gerçekleştirilecek 
7,5 milyarlık bir yatırım. Firma ile 
görüşmelere başladık. İnşallah en 
kısa sürede şantiye yerinin tespiti ile 
şantiye kurulum aşamasına başla-
nacak ve en kısa sürede temel atma 
törenini gerçekleştirmiş olacağız” 
diye konuştu.

‘AK PARTİ İLKLERİN VE 
ENLERİN PARTİSİDİR’

AK Parti Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun ise 17 yıllık AK Parti 
iktidarlarına atıfta bulunarak “AK 
Parti ilklerin ve enlerin partisidir. AK 
Parti’nin en büyük özelliği ise Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
öncülüğünde bu ülkede vesayete 
son verilmiş olmasıdır. AK Parti ik-
tidarlarında bugüne kadar pek çok 
şey yapıldı. Ancak kanaatimce en 
önemlisi bu millete özgüven aşıla-
ması ve bir meşruiyet krizi yaşama-
masıdır. Milletimiz de bunun karşılı-
ğını her seçimde vermiştir” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA

Konya Metrosu’nun detayları AK Parti Konya İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.
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‘Mondros, Türk tarihinin en büyük esaret belgesi’
Birlik Vakfı Konya Şubesi’nde 

düzenlenen “101. Yılında Mond-
ros Mütarekesi ve Etkileri” konulu 
konferans veren Araştırmacı Yazar 
Yılmaz Altunsoy, Mondros’un mü-
tareke değil, tarihin en büyük esa-
ret belgesi, teslimnamesi olduğunu 
söyledi

Birlik Vakfı Konya Şubesi, “Her 
Cumartesi Birlikteyiz” konferans-
larında bu hafta 101. yıldönümün-
de Mondros Mütarekesini ele aldı. 
“101. Yılında Mondros Mütareke-
si ve Etkileri” konulu konferansta 
Araştırmacı Yazar Yılmaz Altunsoy, 
mütarekenin tarihçesi ve günümü-
ze yansımalarını anlattı. Mondros 
Mütarekesi’nin Türk tarihinin gör-
düğü en büyük esaret belgesi oldu-
ğunu belirten Altunsoy, “Mondros, 
mütareke değil, teslimnamedir. 4 
yıl boyunca cihan harbinde birçok 
cephede akan Müslüman ve Türk 

kanı, Filistin-Suriye hezimetinden 
sonra heba edilmiştir. Mütareke en 
büyük Türk Cihan Devleti’ni tasfiye 
etmiştir. Anadolu’daki işgaller bi-
linenin aksine Sevr projesine göre 
değil, bu meş’um mütarekenin 7. 
Maddesine göre olmuştur” dedi.

Osmanlı Devletini Mondros 
Mütarekesi’ne götüren sebebin Fi-

listin-Suriye cephesinin çöküşü ol-
duğunu vurgulayan Altunsoy, şun-
ları söyledi: “Bu cephenin büyük bir 
gaflet eseri olarak bilinçli bir kasıtla 
çökertildiğine dair tartışmalar 100 
yıldır devam etmektedir. 

Arşivlerin açılması ve Koruma 
Kanunu’nun kaldırılmasından son-
ra ancak hakikatlere ulaşılabilir. 

Tarihi hakikatlere bu milletin ulaşı-
mını engellemek, vatan ve milletin 
hayrına değildir.”

Katılımın yoğun olduğu prog-
ram sonunda Birlik Vakfı Konya 
Şube Başkanı Abdi Parlak, Araştır-
macı Yazar Yılmaz Altunsoy’a gü-
nün anısına tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri Başkan Opruk-
çu’nun talimatlarıyla sıcak asfalt 
çalışmalarına sürdürüyor. 

Merkez Çömlekçi Mahalle-
si ve Toros Mahallesinden sonra 
Atakent Mahallesinde yürütülen 
sıcak asfalt çalışmaları hakkında 
değerlendirmelerde bulunan Baş-
kan Oprukçu, “Huzur şehri Ereğli 
hedefiyle çıktığımız yolda şehrimi-
ze layıkıyla hizmet etmeye gayret 
gösteriyoruz. Göreve başladığımız 
ilk günden bu yana bahanelerin ar-
dına sığınmadan elimizdeki imkan-
lar doğrultusunda çalışmalarımızı 

sürdürüyor, şehrimizin sorunlarına 
tek tek çözüm üretiyoruz. Hemşeh-
rilerimiz, elimizdeki imkanları en 
verimli şekilde kullanacağımızdan 
emin olsunlar. Tüm ihmal edil-
mişlikleri ortadan kaldırarak huzur 
şehri Ereğli’yi inşa etme amacımızı 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 
Bu manada şehrimizin vitrini olan 
yollarımızı, caddelerimizi, sokakla-
rımızı daha güvenli hale getirmeye 
kararlıyız. 

Asfaltsız, bozuk yol bırakmaya-
cağız. Hemşehrilerimizin huzurla 
modern bir şehirde yaşam sürme-
lerini tesis etme mecburiyetimizin 

yanında, mahkumiyetimizin oldu-
ğu bilici ile hizmet etmeye devam 
edeceğiz” dedi.

‘EREĞLİ’NİN GELECEK 100 YILINI 
İNŞA EDECEĞİZ’

Yürütülen sıcak asfalt çalışma-
larını yakından takip eden Başkan 
Oprukçu, birçok mahallede, cadde-
de ve sokakta ekiplerin sıcak asfalt 
çalışmaları yürütüldüğünü ifade 
etti. Bu çalışmalarda amaçlarının 
günü kurtaracak çalışmalar yerine 
kalıcı hizmet olduğunu belirten Op-
rukçu, “Rakamların aldatıcı diliyle 
değil gözün gördüğü gerçekçi hiz-
metlerle yolumuza devam edece-

ğiz. Biz şu kadar asfalt döktük, şunu 
yaptık, bunu yaptık demek yerine 
asfaltsız, bozuk yol bırakmama gay-
reti göstereceğiz. 

Yaptığımız her şeyi bundan 
önce olduğu gibi bundan sonra da 
hemşehrilerimiz görecek, hisse-
decek ve takdirlerini bu çerçevede 
yapacaklar. Bu kadim şehir adam 
gibi hizmet etmeye layık, bizde 
adam gibi hizmetlerle Ereğlimizin 
gelecek yüzyılını inşa edeceğiz. Ge-
lecek nesillerimize huzurlu, mutlu 
bir şehri miras bırakmak için canla 
başla çalışmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı. n İHA

Tabiatseverler Beyşehir’de
doğa yürüyüşü yaptı

Kulu’daki okullarda 
trafik kuralları anlatıldı

Beyşehir ilçesinde, doğase-
verler doğa yürüyüşü etkinliğinde 
biraraya geldi. Beyşehir Belediyesi 
ve Beyşehir Kültür ve Turizm Der-
neği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu 
tarafından düzenlenen “Yaka Ma-
nastır, Şamlar, Bademli Sonba-
har Yürüyüşü” etkinliğinde doğa 
severler sonbahar mevsiminde 
doğanın tadını yürüyüş yaparak 
çıkardı.

Doğaseverler, etkinlik kap-
samında sonbahar mevsiminin 
renklerine bezenen Yaka Manastır 
Tabiat Alanı ile Şamlar ve Bademli 
bölgelerindeki 8 kilometrelik par-
kurda yürüyüş gerçekleştirdi. Bey-
şehir Kültür ve Turizm Derneği 
Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yap-
tığı açıklamada, düzenlenen doğa 
yürüyüşüne Selçuk Üniversitesi 
Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Gru-
bu’na üye üniversiteli gençlerin de 
katıldığını belirterek, “Beyşehir yö-
resi, sonbahar mevsiminin gelişiy-
le birlikte bugünlerde sarı, kırmızı, 

turuncu ve yeşil renkli yaprakların 
renk cümbüşüne ev sahipliği yapı-
yor. Dolayısıyla, diyoruz ki; ‘Son-
bahar güzelliği Beyşehir’de bir 
başkadır. 

İnsanda hüzün bırakırken, 
aynı zamanda nostaljik bir tat da 
oluşturuyor. Bu vesileyle son doğa 
yürüyüşü etkinliğimizi bu sonba-
har güzelliğinin en güzel yaşandığı 
yerlerden birisi olan bölgemizdeki 
Yaka Manastır Tabiat Alanı, Şam-
lar ve Bademli mahalleleri güzer-
gahında gerçekleştirdik. Sararmış 
yaprakların arasında toprak yollu 
güzergahlarda yürümek gerçek-
ten tüm katılımcılarımızın bütün 
streslerini üzerinden aldı. Şehrin 
gürültüsenden, boğuculuğundan 
kurtulmak isteyenleri özellikle bu 
dönemde düzenlediğimiz bu tür 
etkinliklerde aramızda olmaya 
davet ediyoruz. Etkinliklerimize 
destek veren Beyşehir Belediye 
Başkanımıza şükranlarımızı sunu-
yoruz” dedi. n HABER MERKEZİ

Kulu İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü trafik ekipleri tarafından ilçede 
bulunan ilk ve ortaokullardaki öğ-
rencilere trafik kuralları hakkında 
eğitim verildi. Kulu İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından Kulu Genç-
lik Merkezinde öğretmenler veli-
ler ve öğrencilere trafik kuralları 
eğitimi düzenlendi. İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Denetleme 
Büro Amirliğinde görevli Komiser 

Yardımcısı Emre Yıldırım ve polis 
memuru Gökhan Oruç tarafından 
verilen eğitim sinevizyon eşliğin-
de gerçekleştirildi. Eğitimde, trafik 
işaret ve levhaları, yaya güvenliği, 
araçta güvenli yolculuk, ışıklı işa-
retler, güvenli oyun alanları, gü-
venli bisiklet kullanımı, emniyet 
kemeri ve çocuk koruma sistemle-
ri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kul-
lanımı konuları anlatıldı.
n İHA

Maddi imkanı olmayan kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılayan, yaşlıların evlerini temizleyip ilaçlarını teda-
rik eden Meram Belediyesi ekipleri, yaptıkları sosyal hizmetle büyük takdir topluyor

Meram, kimsesizlerin 
kimsesi oluyor!

Meram Belediyesi Sosyal Yar-
dım Müdürlüğü Meram’da maddi 
imkanı olmayan kimsesizlerin ih-
tiyaçlarını karşılayıp onlara destek 
olmaya devam ediyor. 

65 yaş üstü maddi imkanı ol-
mayan ve bakacak kimsesi bulun-
mayanlara evlerinin temizliğinden 
ilaçlarının tedarikine, faturaların 
ödenmesine yardımcı olunmasın-
dan evlerinin bakım tamirine, alış-
verişlerine yardımcı olunmasından 
muayene götürülüp getirilmesine 
kadar birçok konuda yardımcı olan 
Meram Belediyesi ekipleri büyük 
takdir topluyor. 

Özellikle evlerinin temizli-
ği noktasında hassas bir çalışma 
sergileyen ve kimsesiz yaşlılara 
yardımcı olan Meram Belediyesi 
Sosyal Yardım Müdürlüğü ekipleri, 
Meram’da yaşayan 40 kimsesize 
destek oluyor.

‘MERAM’DA YAŞAYAN YAŞLI VE 
KİMSESİZ HEMŞEHRİLERİMİZ 

YALNIZ DEĞİLLER’
Meram’da yaşlılıklarından do-

layı bir kenara çekilmiş yada itilmiş 
hemşehrilerini, Allah’ın kendilerine 

bir emaneti olarak gördüklerini ifa-
de eden Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, belediye olarak bu 
insanların her birini kendi anne ba-
baları olarak gördüklerini kaydetti. 

Takipleri altındaki her bir yaş-
lının iyi kötü, zor kolay her gün-
lerinde yanlarında olmaya gayret 
gösterdiklerini belirten Başkan Ka-
vuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bazı 
değerlerimizin zamana yenilmesiy-
le bizi biz yapan güzellikleri unut-

maya başladık. 
Bundan belki de en çok etkile-

nenler hayata tutunma güçlerini 
yitirmiş olan yaşlılarımız. 

Desteğe en çok ihtiyaç duy-
dukları bir zamanda yanlızlığı en 
acı yönleriyle yaşayan kesim onlar. 
Bizler bu projemizle onlara evlatları 
gibi hizmet etme gayretimizle bu 
yanlızlıklarını bir nebze olsun hafif-
letme ve asla yalnız kalmayacakla-
rını hissettirme amacındayız.”

‘VATANDAŞIMIZIN DUASINI ALMIŞ 
OLMAK, ULAŞABİLECEĞİMİZ EN ÜST 

MAKAMDIR’
Meram Belediyesi Sosyal Bele-

diyecilik hizmetlerinden kadın er-
kek, yaşlı genç, öğrenci engelli her 
kesimin nasibini aldığını ifade eden 
Başkan Kavuş, “Belediye olarak 
asli vazifelerimizin yanında sosyal 
belediyecilik hizmetlerimizi ihmal 
etmeyerek tüm ihtiyaç sahiplerinin 
ve dezavantajlı grupların her daim 
yanında olduk, bundan sonra da ol-
maya devam edeceğiz. Toplumun 
bütünleşmesi, imkanların olabildi-
ğince eşitlenmesi için bu hizmetler 
olmazsa olmaz hizmetlerdir. Her 
bir hemşehrimizin yüzünün gül-
mesi, bu güzel şehirde yaşamaktan 
mutluluk duymaları ve esasında 
onların dualarını alabilmek bizim 
ulaşabileceğimiz en yüksek mev-
kidir. Belediye olarak bu bilinç ve 
istek ile çalışıyoruz. Bu vesile ile 
böylesi güzel ve zor çalışmalarda 
görev alarak dua almamıza vesile 
olan tüm ekip arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

‘Ereğli’de asfaltsız, bozuk yol kalmayacak’
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Seydişehir ilçesinde polisin bir 
eve düzenlediği baskında, kümese 
gömülmüş 6 kilo 250 gram kubar 
esrar ele geçirildi. Polis ekipleri ya-
şanan bir kovalamaca sonucunda 
ise 9 gram esrar, 32 adet uyuştu-
rucu hap ve 500 gram eroin ele ge-
çirdi. Olaylarla ilgili 4 kişi gözaltına 
alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişe-
hir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç 
Önleme ve Soruşturma Büro Amir-
liği ekipleri, bir ihbar üzerine Vedat 
Ç.’ye ait müstakil eve baskın dü-

zenledi. Evde ve bahçede yapılan 
aramalarda, kümese çuval içerisine 
gömülmüş 6 kilo 250 gram kubar 
esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gö-
zaltına alınan ev sahibi Vedat Ç. 
emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi.

KIZININ ULTRASON KAĞIDINA 
UYUŞTURUCU SAKLAMIŞ

Suç Önleme ve Soruşturma 
Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet 
Caddesi üzerinde şüphe üzerine ta-
kibe aldıkları şahsın kaçmaya başla-
ması üzerine kovalamaca yaşandı. 

Kaçarken elindeki paketi çöpe atan 
şüpheli Ali B., kısa bir süre sonra 
yakalandı. Çöpe atılan pakette şüp-
helinin kızına ait ultrason raporu 
kağıdına sarılı halde 9 gram kubar 
esrar ile 32 adet uyuşturucu hap 
ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali 
B., ifadesi alınmak üzere emniyete 
götürüldü.

Öte yandan, polis ekipleri, An-
talya’dan Konya’ya uyuşturucu ge-
tirileceği bilgisi üzerine Seydişehir 
Konya Çevre Yolu üzerinde uygu-
lama yaptı. Uygulama noktasında 

polis ekipleri, bekledikleri 42 AOM 
96 plakalı otomobili durdurmak is-
tedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 
sürücünün kaçması üzerine kovala-
maca başladı. Polisin takibi sırasın-
da araçtan bir poşet atan şüpheliler, 
bir süre sonra yakalandı. Otomobil 
sürücüsü Burhan Y. ile eşi B.Y. gö-
zaltına alınırken, şüphelilerin attığı 
poşetten 500 gram eroin ele geçi-
rildi. Karı-kocanın polisten kaçtığı 
sırada yanında bulunan iki çocuğu 
da ailesiyle birlikte emniyete götü-
rüldü. n İHA

Hırsızlık şüphelileri fabrika 
işçisini tüfekle yaraladı

Konya’da bir fabrikaya hırsız-
lık amacıyla gelen 3 kişi fabrikada 
çalışan işçiyi tüfekle yaraladıktan 
sonra kaçtı. Olay, 16.30 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Tömek Ma-
hallesinde bir alüminyum fabrika-
sında meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, hırsızlık şüphelisi 3 kişi, 
minibüsle fabrikanın arka kısmın-
daki ek binaya demirleri çalmak 
için boş arsa kısmından yaklaştı. 
Bu sırada binanın etrafında dola-
şan 2 fabrika işçisi şüphelileri fark 
etti. Bunun üzerine panikleyen 
şüphelilerden birisi yanında getir-
diği tüfekle işçilere rastgele ateş 
açtı. İşçilerden S.K. ayağından ya-
ralanırken diğer işçi yara almadan 
kurtuldu. Panikleyen şüpheliler 

geldikleri araçla olay yerinden kaç-
tı. Silah seslerini duyan diğer işçi-
lerin durumu ihbar etmesi üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Olay yerine gelen sağ-
lık ekipleri yaralıyı burada yapılan 
ilk müdahalenin ardından ambu-
lansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri 
inceleme ekiplerinin bölgede yap-
tığı çalışma sonucu bulunan dolu 
fişeğe incelenmek üzere el konul-
du. Tedavi altına alınan S.K.’nin 
sağlık durumunun iyi olduğu öğre-
nildi. Öte yandan, aynı kişiler oldu-
ğu tahmin edilen şüphelilerin daha 
öncesinde de 2 defa hırsızlık ama-
cıyla fabrikaya geldikleri belirtildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Konya merkezli 12 ilde ve Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ’nün TSK personeline sözde mahrem imamlık 
yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonlarda Konya’da 3, Aksaray’da 15 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ’nün mahrem 
imamlarına operasyon

Konya merkezli 12 ilde düzen-
lenen operasyonda FETÖ/PDY’nin 
Türk Silahlı Kuvvetleri personeline 
sözde Mahrem İmamlık yaptıkları 
iddiasıyla 15 şüpheliden 3’ü yakala-
narak gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/
PDY) silahlı terör örgütü üyelerine 
yönelik yürütülen soruşturmalar 
kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeline sözde Mahrem İmamlık 
yaptıkları belirlenen 15 şüpheli hak-
kında soruşturma başlatıldı. Konya 
merkezli 12 ilde eş zamanlı yapılan 
operasyonda 3 şüpheli yakalanarak 
gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jan-
darma Komutanlığında adli işlemle-
ri devam ederken diğer şüphelilerin 
yakalanması için operasyonlar sürü-
yor.

20 ADRESE EŞ 
ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Aksaray merkezli 13 ilde ger-
çekleştirilen FETÖ/PDY operas-
yonunda, 20 kişi hakkında gözaltı 
kararı verilirken, 20 adrese eş za-
manlı baskınlar yapıldı. Operasyon, 
Aksaray merkezli Adıyaman, Diyar-
bakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, 
Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, 
Manisa, Mardin, Samsun ve Şırnak 

illerinde gerçekleştirildi. Edinilen 
bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü 
- Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/
PDY) tarafından Türk Silahlı Kuv-
vetleri içiresine sızmış örgüt men-
suplarının deşifre edilmesine yöne-
lik yapılan çalışmalar kapsamında 
örgüt tarafından askeri liselere, polis 
okullarına eleman temin edilmesi 
sürecinde öğrenciler ile ilgilenen ve 
örgüt içerisinde faaliyet yürüttük-
leri tespit edilen 20 şüpheli belir-
lendi. Şüpheliler hakkında Aksaray 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
soruşturma başlatılırken, Aksaray İl 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Şubesi (TEM) ekipleri tarafın-

dan sabah erken saatlerde Aksaray 
merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak 
operasyon yapıldı. Bu kapsamda, 
daha önce herhangi bir şekilde 
haklarında FETÖ/PDY kapsamında 
işlem yapılmayan, aralarında kamu 
çalışanlarının da bulunduğu şüphe-
lileri yakalamaya yönelik olarak ya-
pılan operasyonlarda gözaltı süreci 
devam ediyor.

AKSARAY MERKEZLİ 
OPERASYONDA 15 GÖZALTI

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/
PDY’nin askeriye sivil mahrem 
imamlarına yönelik düzenlenen 
operasyonda 15 şüpheli gözaltına 
alındı. Edinilen bilgiye göre, Fetul-

lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk 
Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış 
mensuplarının deşifre edilmesine 
yönelik yapılan çalışmalar kapsa-
mında örgüt tarafından askeri lise-
lere, polis okullarına eleman temin 
edilmesi sürecinde öğrencilerle il-
gilenen ve örgüt içerisinde faaliyet 
yürüttükleri tespit edilen 20 şüp-
heli belirlendi. Şüpheliler hakkında 
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından soruşturma başlatılırken, 
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Te-
rörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiple-
ri tarafından sabah erken saatlerde 
Aksaray merkezli 13 ilde eş zamanlı 
operasyon yapıldı. Aksaray, Adıya-
man, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, 
İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, 
Kütahya, Manisa, Mardin, Samsun 
ve Şırnak’ta daha önce herhangi bir 
şekilde haklarında FETÖ/PDY kapsa-
mında işlem yapılmayan, aralarında 
kamu çalışanlarının da bulunduğu 
15 şüpheli gözaltına alındı. Firarda 
olan 5 şüpheliyi yakalama çalışma-
ları devam ederken, 16 şüphelinin 
askeriyenin sivil mahrem imamları 
olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlar 
arasında ihraç olan polis memurları 
da bulunuyor.
n İHA

Kümesten 6 kilo 250 gram esrar çıktı

Düğün konvoyundaki driftçilere 11 bin 92 lira ceza
Konya’nın en işlek caddesinde 

yolu kesip drift atan ehliyetsiz sürü-
cüye 7 bin 440 TL, konvoyda bulu-
nan 4 araca da 3 bin 652 TL olmak 
üzere toplamda 11 bin 92 TL ceza 
kesildi. Drift atan ve konvoyda bu-
lunan 5 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 
15.30 sıralarında merkez Selçuklu 
ilçesi Beyşehir Çevre Yolu üzerin-
de düğün konvoyunda bulunan bir 
otomobil yolu trafiğe kapattıktan 
sonra drift attı. Bir vatandaş tara-
fından cep telefonuyla kaydedilen 
görüntülerde, yaklaşık 15 saniye 
drift atan sürücünün ortalığı du-
mana boğduğu anlar yer alıyor. 
Uzun araç kuyruğunun oluştuğu 
caddede, yoluna gitmek isteyen 
araç sürücüleri korna çalarak duru-
ma tepki gösteriyor. Görüntülerde, 
konvoyda bulunan bir başka oto-

mobilin de yan durarak ilerlemek 
isteyen araçların önünü kestiği gö-
rülüyor. Trafiği tehlikeye düşüren 
sürücülerin görüntülerinin sosyal 
paylaşım sitelerinde yer alması ve 
vatandaşların Konya Emniyet Mü-
dürlüğüne ait sosyal medya hesap-
larına ve 112 Acil Çağrı Merkezine 
yaptığı ihbarlar üzerine Trafik De-
netleme Şube Müdürlüğü ekipleri 
çalışma başlattı. Trafik polisleri 45 
dakika içerisinde şehiriçi kame-
ralardan drift yapan ve konvoyda 
plakalarını kapatarak abartılı eg-
zozla eskortluk yapan 4 aracı tespit 
etti. Polis ekipleri, araçları merkez 
Meram ilçesi Yaka Caddesi üzerin-
de bulunan bir düğün salonunun 
önünde yakaladı. Drift atan Voldan 
A.’nın 42 BAM 96 plakalı otomobili 
trafikten men edilirken, sürücüye 
driftten 5 bin 10 TL, ehliyetsiz araç 

kullanmaktan 2 bin 18 TL, plakayı 
kapatmaktan 412 TL olmak üzere 
toplamda 7 bin 440 TL, 4 otomobi-

le de plakalarını kapatmak ve abar-
tılı egzozdan toplam 3 bin 652 TL 
ceza yazıldı. n İHA
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Öldürdüğü oğlunun cenazesine katılmak istedi
Karaman’da eve alkollü gelen 

babası Mustafa Taner (53) tarafın-
dan kalbinden bıçaklanan, tedavi 
gördüğü hastanede dün yaşamını 
yitiren Behçet Taner (23), toprağa 
verildi. 

Olayın ardından tutuklanan 
Mustafa Taner’in oğlunun cena-
zesine katılmak istediği, ancak 
güvenlik gerekçesiyle cezaevi yö-
netiminin izin vermediği belirtildi.

Olay, perşembe gecesi Çeltek 
Mahallesi 495 Sokak’ta meydana 
geldi. Behçet Taner eve alkollü ge-
len babası Mustafa Taner’e tepki 
gösterince tartışma çıktı. 

Tartışma sırasında Mustafa 
Taner, oğlunu kalbinden bıçakla-
yarak, ağır yaraladı. Behçet Taner, 
çağrılan ambulansla Karaman 
Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, 
yoğun bakımda tedaviye alındı. 

Gözaltına alınan baba Mustafa 
Taner ise 2.52 promil alkollü çıktı. 
Polisteki ifadesinde, ‘’Oğlumla al-
kolün etkisiyle tartışıp bıçakladım. 
Pişmanım” diyen Mustafa Taner, 
sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.

Yoğun bakım ünitesinden te-
davisi süren Behçet Taner, dün 
doktorların tüm çabasına karşın 
kurtarılamadı.

 Behçet Taner’in cenazesi 
bugün Çeltek Mahallesi’nde Sel-
man-ı Farisi Cami’nde kılınan na-

mazın ardından mahalle mezarlı-
ğına defnedildi.  Mustafa Taner’in 
oğlunun cenazesine katılmak iste-
diği, ancak güvenlik gerekçesiyle 
cezaevi yönetimince izin verilme-
diği belirtildi.
n DHA

Kimliği belirsiz kişilerce
öldüresiye dövüldü!

Yıkılan duvarın altında 
kalan işçi ölümden döndü

Aksaray’da cip devrildi: 
5 kişi yaralandı

Karaman’da Murat Kuş (39), 
yol ortasında kimliği belirsiz kişiler 
tarafından dövüldü. Yaralı olarak 
hastaneye kaldırılan Kuş, polise, 
öldüresiye dövüldüğünü anlattı. 
Darp olay, Yeni Mahalle Mara Yolu 
üzerinde meydana geldi. İddiaya 
göre Murat Kuş, kimliği belirsiz ki-
şiler ile henüz bilinmeyen nedenle 
tartışmaya başladı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine saldırganlar, 

Kuş’u yol ortasında dövüp, kaç-
tı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Kuş, gelen polislere, 
öldüresiye dövüldüğünü söyle-
di. Başından ve vücudunun çeştli 
yerlerinden yaralanan Murat Kuş, 
ambulansla Karaman Devlet Has-
tanesi’ne kaldırılarak, tedaviye 
alındı. Polis, kaçan şüphelileri ya-
kalamak için çalışma başlattı.n DHA

Karaman’ın Ermenek ilçesin-
de, yıkım yapılan binanın çelik 
konstrüksiyonun üzerine çıkarak 
bağlantıları sökmeye çalışan işçi 
duvarın yıkılması sonucu altında 
kalarak yaralandı. Bu anlar bir va-
tandaş tarafından cep telefonuyla 
görüntülendi.

Olay, saat 10.30 sıralarında 
Seyran Mahallesindeki Karayolları 
Şefliğine ait kullanılmayan ve yıkı-
mı yapılan binada meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, yıkım çalış-
ması yapan işçilerden Mehmet K. 
(48) binanın çatısındaki çelik kons-
trüksiyonun bağlantılarını sökmek 

istedi. Mehmet K. iş makinesinin 
kepçesine çıkarak söküm yaptığı 
sırada biranda binanın duvarı yıkıl-
dı. Duvarın yıkılmasıyla dengesini 
kaybeden Mehmet K. yere düşerek 
yıkılan enkazın altında kaldı. Ta-
lihsiz işçi yıkılan duvarın altından 
diğer arkadaşları tarafından çıka-
rılarak Ermenek Devlet Hastane-
sine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi 
yapılan işçi, daha sonra kalçasında 
kırık tespit edilmesi üzerine Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Aksaray’da cipin devrilmesi 
sonucu 5 kişi yaralandı. Emrah Ya-
kar (27) idaresindeki 34 BRH 600 
plakalı cip, Konya-Aksaray kara 
yolunun 33. kilometresinde dev-
rildi. Kazada sürücü Yakar ile arka-
daşları Ferhat Turgut (21), Hasan 
Tekgül (27), Taner Kök (27) ve Me-

sut Gönen (30) yaralandı. 112 Acil 
Servis ekiplerince Aksaray Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırı-
lan yaralıların sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi. Araçtakilerin 
Kayserispor-Fenerbahçe maçını iz-
lemek için Antalya’dan Kayseri’ye 
gittikleri öğrenildi. n AA

Kayıp oğlunun yeniden
aranmasını istiyor!

Akören ilçesindeki evlerinin önünden 6 yaşındayken kaybolan ve tam 43 aydır kendisinden hiçbir haber 
alınamayan Yasin Şahin’in babası Yavuz Şahin, oğlunu arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istiyor

Akören ilçesindeki evlerinin 
önünde oynadığı sırada kaybolan 6 
yaşındaki Yasin Şahin’in izine ara-
dan geçen 43 aya rağmen rastlana-
madı. Baba Yavuz Şahin (39), “Ya-
sin’im kaybolalı 43 ay oldu. Ne bir 
ses var ne bir iz var. Yasin’imi soran 
bile yok. Ne olursa olsun Yasin’imin 
bulunmasını istiyorum. Arama çalış-
maları yeniden başlasın. Belki bir iz 
bulunur” dedi.

Akören’e bağlı Belkuyu Mahal-
lesi’nde yaşayan Ümmü -Yavuz Şa-
hin çiftinin 5 çocuğundan biri olan 
Yasin, 4 Nisan 2016’da, evlerinin 
önünde oynadığı sırada kayboldu. 
Yasin’in bulunması için aynı gün 
jandarma ve AFAD ekipleri arama 
kurtarma çalışması başlattı. Köylüle-
rin de destek verdiği çalışmalar kap-
samında evin çevresi ile su kuyula-
rı, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar 

arandı. Ağaçlık alanlar ile çalılıkların 
dipleri kontrol edildi. Askeri heli-
kopter ve insansız hava aracı (İHA) 
da kullanılan arama kurtarmada, 
Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü 

girişinde, Mersin’den gelen dalgıç 
polisler sonar cihazlarıyla tarama 
yaptı. 80 kilometrelik alanda yapılan 
tüm çalışmalar, 24 gün sonra son-
landırıldı.

ÖZEL EKİP DE BULAMADI
İçişleri Bakanlığı’nca kayıp ço-

cukların bulunması için Ankara’dan 
görevlendirilen, polis ve askerler-
den oluşan özel ekip, geçen yılın 
Temmuz ayında Konya’ya gelerek, 
ikinci kez çalışma başlattı. Dosyayı 
yeniden açan özel ekip, emniyet ve 
jandarma yetkililerinden bilgi aldı. 
Aile üyeleri ve mahalleliyle görüştü. 
Ancak kayıp Yasin’in izine rastlaya-
madı.

‘YASİN’İM TEKRAR ARANSIN’
Yasin’in kaybolmasının üzerin-

den 43 ay geçtiğini söyleyen baba 
Yavuz Şahin, “Yasin’im kaybolalı 
43 ay oldu. Ne bir ses var ne bir iz. 
Yasin’imi soran bile yok. Ne olursa 
olsun Yasin’imin bulunmasını isti-
yorum. Arama çalışmaları yeniden 
başlasın. Belki şimdi bir iz bulunur” 
diye konuştu. n DHA

Depo yangınında 
tarım ilaçları yandı

Yangın çıkan ev
kullanılamaz hale geldi

Karaman’da tarım ilaçlarının 
bulunduğu depoda çıkan yangın 
itfaiye ekipleri tarafından söndü-
rülürken, tüm ilaçlar kullanılamaz 
hale geldi. Yangın, Urgan Mahal-
lesindeki Tekmarsan Sanayi Si-
tesinde bulunan bir depoda çıktı. 
Edinilen bilgiye göre, içerisinde ta-
rım ilaçlarının bulunduğu depoda 
henüz belirlenemeyen bir nedenle 
yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, 

iş yerinin büyük bölümünü etkisi 
altına aldı. İhbar üzerine olay yerine 
çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk 
edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı iki 
saatlik çalışmanın ardından yangın 
kontrol altına alınarak söndürüldü. 
Yangın sonrası depodaki tüm ilaçlar 
yanarak kullanılamaz hale gelirken, 
ekiplerin yangının çıkış sebebinin 
belirlenmesine yönelik çalışma ya-
pacağı öğrenildi. n İHA

Yunak ilçesinde bir evde çıkan 
yangın itfaiye ekipleri tarafından 
söndürülürken, ev kullanılamaz 
hale geldi. Yangın, Yunak ilçesi 
Turgut Mahallesinde çıktı. Edinilen 
bilgiye göre, Kemal K’nin evinde 
henüz belirlenemeyen bir nedenle 
yangın çıktı. Yangını fark eden çev-

redeki vatandaşların ihbarı üzerine 
olay yerine itfaiye ve polis ekiple-
ri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 
ekipler tarafından yangına müda-
hale edildi. Kısa süren çalışmanın 
ardından yangın söndürülürken, ev 
kullanılamaz hale geldi. Yangınla il-
gili soruşturma başlatıldı. n İHA
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SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

İRŞAD Dayanışma Vakfımız 
evlerine belli sayıda erkek 

ve 
kız öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir
İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

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

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

ZAYİ
Kullanmakta olduğum 

Beko300TR ödeme kaydedici 
cihazımın ruhsatını kaybettim, 

hükümsüzdür.
MEHMET ÖZDEN

Meram VD: 28193127946
Cihaz Sicil No: 

MF AT 0000 158264

Z-549
ZAYİ

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Kamu 

Yönetimi Bölümü öğrenci kimlik 

kartımı kaybettim, hükümsüzdür.

Hediye DURUER

Öğrenci No: 100605088

Z-550
ZAYİ

31800 - 31850 numaralar 
arası fatura cildimiz 

kaybolmuştur, hükümsüzdür.
İSMAİL CANDAN

ESMA TEKSTİL GİYİM
Selçuk VD: 1990306853

T.C. NO: 48715468***

Z-548

 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 Fabrika Elektrik Tesisat &

Bakım Onarım Bölümünde
Görevlendirilmek Üzere

 18-35 Yaş Arası Elektrik 
Tesisatçısı alınacaktır

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları 

rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  
Tel: 0332 285 02 85
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Bu merkezin her odasında ayrı bir sanat var
Beyşehir Belediyesi tarafından 

kurulan Beyşehir Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde oluşturulan çalışma 
atölyelerinde kültürel ve sanatsal 
faaliyetler başladı. 

Atatürk Caddesi üzerindeki 
Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sa-
nat Merkezi’nde bulunan odalar 
farklı kültür ve sanatsal etkinlikle-
rin icra edilmesi için atölye olarak 
tefriş edildi.

10 farklı odada yürütülen çalış-
malar başlarken, Beyşehir İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün de katkı 
ve destekleriyle oluşturulan çini-
cilik, dekorasyon, filografi, atıktan 
sanata, doğanın oyun yüzü, hobi, 
çömlek ve seramik, görsel sanatlar 
ve süs kabağı işlemeciliği, müzik, 
ahşap boyama ve dekorasyon, ah-
şap boyama, geri dönüşüm ve de-
korasyon, resim, Beyşehir Selçuklu 
halıları atölyeleri hizmet vermeye 

başladı.
Beyşehir Belediye Başkanı 

Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, 
Beyşehir Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü bünyesinde açtıkla-
rı Beyşehir Belediyesi Kültür ve 
Merkezi’nde oluşturdukları kültür 
ve sanat atölyelerinde faaliyetle-
rin başlamasından dolayı yaşadığı 

memnuniyeti dile getirirken bu 
projeyi çok önemsediklerini vurgu-
ladı.

Beyşehir ve yöresinin geçmiş-
ten günümüze gelen çok zengin bir 
kültür ve sanat potansiyeline sahip 
olduğunun altını çizen Başkan Ba-
yındır, bu potansiyeli en iyi şekilde 
değerlendirebilmek için çalışmala-

ra hız verdiklerini söyledi.
Beyşehir’de kültür ve sanat 

alanlarında mesai yapan ilçenin sa-
natkar değerlerini aynı çatı altında 
biraraya getirdiklerini vurgulayan 
Bayındır, “Burada değerli sanat-
kar hocalarımızın ellerinden çıkan 
eserleri ilgi duyan, yeteneği olan 
nesillerimize de aktarmak istiyoruz. 

Beyşehir yöresi olarak, çinide varız, 
halıcılıkta varız, fotoğrafta varız, re-
simde varız, seramikte varız, çöm-
lekçilikte varız, ahşap boyamada 
varız, kısacası sanat ve kültür alanı-
nın büyük bölümünde yetişmiş in-
san gücümüz, sanatkarlarımız var. ,

İşte onların el emeği, göz nur-
larını, sanat ürünü çalışmalarını 

bu atölyelerde hem isteyen va-
tandaşlarımıza öğretmek hem de 
bu çalışmaları farklı zamanlarda 
açacağımız sergilerle gözler önüne 
sermek ve sanatsever vatandaş-
larımızla buluşturmak istiyoruz. 
Ayrıca, Belediye olarak da bu atöl-
yelerimizde yürütülen çalışma ve 
eserleri, sanatkarlarımızdan bedel-
lerini ödemek kaydıyla satın alarak 
ilçemizi ziyaret eden misafirlerimi-
ze ya da ilçe dışında yapacağımız 
ziyaretlerde devlet büyüklerimize 
hediye etmek suretiyle bölgemizin 
bu kültür ve sanatını tanıtmak da 
arzusundayız. 

Böylece bu çalışmaları yürüten 
sanatçılarımızı ve mesai yürüten 
insanlarımızı da motive etmek is-
tiyoruz. Vatandaşlarımıza bu atöl-
yelerdeki eğitim faaliyetlerine katıl-
maya davet ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Bozkırın Tezenesi 
Neşet Ertaş anılacak

Çumra’da gençler
gazilerle buluşuyor

Karapınar’da bin 200
fidan toprakla buluştu

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, 
eğitimci Mustafa Karaçelebi tara-
fından Konya Aydınlar Ocağı’nda 
türkülerle birlikte anılacak. Konya 
Aydınlar Ocağı’nın Selçuklu Salı 
Sohbetleri’nde “Bozkırın Tezenesi 
Neşet Ertaş” türkülerle anılacak.

Eğitimci ve fotoğraf sanatçı-
sı Mustafa Karaçelebi, sunumlu 
gerçekleştirilecek olan programda 
sazıyla ve sözüyle Neşet Ertaş’ın 
türkülerini seslendirecek. İl Halk 
Kütüphanesi’nde 5 Kasım 2019 
Salı günü saat 20:00’da gerçekleş-

tirilecek olan programa bütün gö-
nül dostları ve halkımız davetlidir.

Konya Aydınlar Ocağı’nın Ka-
sım ayı programında 12 Kasım 
2019 Salı günü edebiyatçı Abdul-
lah Harmancı, “Nuri Pakdil ve Ede-
biyat Dergisi”ni anlatacak. 19 Ka-
sım 2019 Salı günü Doç. Dr. Bekir 
Biçer ise, “100. Yılında Kürt Siya-
sallaşması”nı dile getirecek. Yazar 
Cemil Paslı, 26 Kasım 2019 – Salı 
günü “Sultan Mehmed’i Fatih Ya-
pan Dört Kitap” konulu sohbetini 
gerçekleştirecek. n HABER MERKEZİ

Çumra Belediyesi ilçede öğ-
renim gören lise öğrencilerinde 
tarih bilinci oluşturmak amacıyla 
gençleri gaziler ile buluşturuyor. 
Gençlere vatan sevgisini, bir olma-
yı aşılayan ve aynı zamanda tarih 
bilincinin oluşmasını sağlayan pro-
je kapsamında, öğrenciler Kıbrıs, 
Kore, Güneydoğu gazileri ile bu-
luşturuldu. 

Gazileri evlerinde ziyaret eden 
gençler, onlar ile sohbet ederek 
kahramanlık öykülerini dinledi. Zi-
yaretlerde duygu dolu anlar yaşan-
dı. Gençler bu proje ile savaş sıra-
sındaki anılarını anlatan gazilerden 

yakın tarihi birinci ağızdan direkt 
öğrenme fırsatı buldu. İlçede yaşa-
yan gazilerin, genç nesiller ile bu-
luşmalarına büyük önem verdik-
lerini dile getiren Çumra Belediye 
Başkanı Halit Oflaz, “Gençlerimizi 
gazilerimiz ile buluşturarak bağım-
sızlığımızı korumak amacıyla vata-
nın her karış toprağına kanlarını 
akıtan, tarihe altın sayfalarla adı-
mızı yazdıran gazilerimizin ve gö-
zünü kırpmadan can veren şehit-
lerimizin hatıralarını yüceltmeyi ve 
milli birliğin devamını yeni nesille-
re doğru aktarmayı hedefliyoruz” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Karapınar’da İlçe Kaymakamı 
Onur Kökçü’nün katıldığı etkinlik-
te bin 200 fidan toprakla buluştu-
ruldu. Hotamış ormanlık sahasına 
mahlep, ahlat, sedir ve badem gibi 
fidanlar dikildi. Vatandaşlarla fidan 
diken Kaymakam Kökçü, ağaç ve 
orman sevgisini geliştirmek adı-
na önemli bir etkinliğe katıldığını 
belirterek, “Bu etkinlikler çevreye 
duyarlı bireylerin artmasına katkı 

yapacağına inanıyoruz. Geleceği-
mize sahip çıkmak için hepimize 
görevler düşüyor. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Umarım fidan-
lar büyür ve insanlarımızın yararı-
na olur.” dedi. Hotamış Mahallesi 
Muhtarı Ramazan Kocabaş, fidan 
dikimine katılan herkese teşekkür 
ederek, fidanların temininde eme-
ği geçen kurumlara teşekkür etti.
n AA

Selçuklu Değerler Eğitimi Programının 8. yılında yeni marka projelerle Türkiye’de örnek projeler sunmaya devam 
eden SEDEP, Sille Tabiat Okulu ve Atölye çalışmalarıyla bilgiyi davranışa dönüştürüyor

SEDEP, bilgiyi kalıcı
davranışa dönüştürüyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Milli Eğitim Ba-
kanlığının “Eğitim 2023 Vizyon Bel-
gesi”nde de yer alan ve öğrencilerin 
gelişimlerine katkı sunacak çalış-
maların yapıldığı Sanat ve Tasarım 
Atölyeleri ile Sille Tabiat Okulunda 
incelemelerde bulundu.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürleri ve Belediye Başkan Yar-
dımcıları da,yapılan çalışmaların 
yerinde incelendiği program kapsa-
mında Başkan Pekyatırmacı’ya eşlik 
ettiler.

SEDEP kapsamında proje pay-
daşları olarak Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Er-
bakan Üniversitesi işbirliği ile yürü-
tülen yeni marka projelerin başarılı 
bir şekilde uygulandığını ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Selçuklu Belediye-
si’nin en önemli projelerinden biri 
olarak nitelendirdiği SEDEP’in 8. 
yılında kendini yenileyerek yoluna 
devam ettiğini söyledi. 

Ahmet Keleşoğlu Kültür Mer-
kezinde, Sanat ve Tasarım Atölyesi 
bünyesinde; Robotik Kodlama ve 
İnovasyon, Seramik (Çini), Ahşap 
ve Metal, Resim ve Kağıt Katlama 
atölyelerinin hizmete sunulduğunu 
ifade eden Başkan Pekyatırmacı, Sil-
le Baraj Parkı bünyesinde tahsis edi-
len alanda da Sille Tabiat Okulu adı 

altında tarımsal, sanatsal ve sportif 
faaliyetlerin gerçekleştirildiğini söy-
ledi. 

‘SEDEP, YENİ MARKALARLA 
YOLUNA DEVAM EDİYOR’

Geleceğin sorumluluk sahibi bi-

reylerin yetişmesini sağlamak,  be-
cerilerini geliştirmek ve yetenekleri-
ni ortaya çıkarmak amacıyla SEDEP 
kapsamında yeni marka projeleri 
hayata geçirdiklerini ifade eden Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, “SEDEP hem ulusal hem 
de uluslararası boyutta daha etkin 
hale gelmiştir. Bir taraftan çocukları-
mızın bilgi dağarcığını geliştirirken, 
diğer taraftan öğrenilen bilgiler dav-
ranışa ve uygulamaya dönüşmek-
tedir. Sille Tabiat Okulu, Tasarım 
Sanat Atölyesi, Çocuk Kütüphanesi, 
Trafik Eğitim Parkı ve Akademimiz-
le birlikte projemiz artık farklı bir 
boyutta yoluna devam etmektedir. 
Fiziki eğitim yatırımlarımızın yanı 
sıra, ülkemize örnek olan eğitim 
programlarını gerçekleştiriyoruz.  
Bu kapsamda çocuklarımızın değer-
lerimizi benimseyip, çağın getirdiği 
olumsuzluklar karşısında iyi, doğru 
ve güzel tercihler yapabilmelerine 
yardımcı olacak yöntemler uygulan-
maktadır. Akademik başarı kadar, 
‘İnsanı merkeze alan, onu ruh ve 
beden bütünlüğü içerisinde anlam-
landıran’ bir tarzda öğrencilerimizin 
tutum ve davranış gelişimleri için 
zemin hazırlanmaktadır. Modern 
dünyanın, geçmişimiz ve geleneği-
miz arasında ördüğü duvarların aşıl-
masına katkı sunulmaktadır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
(TİMAV) öncülüğünde “5. Ulusla-
rarası Dini Araştırmalar ve Küresel 
Barış Sempozyumu” 6-7 Kasım ta-
rihlerinde Mardin Artuklu Üniversi-
tesinde gerçekleştirilecek.

Merkezi Konya’da bulunan Tİ-
MAV’ın, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi ile ortaklaşa düzenlediği 
sempozyuma, Türkiye ve dünyadan 
çok sayıda akademisyen katılacak.

TİMAV Genel Başkanı Ecevit 
Öksüz, sempozyumu 5 yıldır düzen-
lediklerini söyledi. Sempozyumlarda 
birçok konuyu değerlendirme fırsatı 
yakaladıklarını belirten Öksüz, şöy-
le konuştu: “Sempozyumun ilkini 

Konya’da, ikincisini Saraybosna’da, 
üçüncüsünü İspanya’da, dördüncü-

sünü de geçen yıl Ahmet Yesevi’nin 
ülkesi Kazakistan’da gerçekleştir-

dik. Bu yıl da 5’incisini Mardin’de 
düzenleyeceğiz. Yapacağımız sem-
pozyumda toplum ve birey ikilemin-
deki farklılıklar konusu ele alınacak. 
100’ün üzerinde ulusal ve uluslara-
rası akademisyenle konuyu müza-
kere etme fırsatı bulacağız. Sonuç 
bildirgesini de hemen sonrasında 
paylaşmış olacağız. Akademik ve bi-
limsel olarak insanlığın gündemin-
deki konulara çözümler üretebilme-
yi amaçlıyoruz.”

Öksüz, programın birçok mede-
niyete ev sahipliği yapan Mardin’de 
düzenlenmesinin ayrıca önemli ol-
duğuna dikkati çekti. 
n AA

TİMAV, ‘Küresel Barış Sempozyumu’ yapacak
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Duvarlar yaşamımızın her anında.
Görünmeyen duvarlar.
Çoğunun  inşa edilmesinde belki 

kendimiz işçi olarak çalışıyoruz ama 
göremiyoruz.

Üşenerek, erteleyerek, vazgeçerek 
kendimizi çaresizlik duvarları arasına 
hapis ediyoruz.

Hemen  kalkıp yapsak, ötelemesek  
sahip olacağımız değerler türlü baha-
nelerle;  üşengeçlik, gailesizlik, erteleme 
gibi alışkanlıklarla duvarın arkasına itili-
vermiyor mu..

Alışkanlıklarımızın ördükleri en sin-
sileri, yanlış olsalar da   kıskançlıkla sa-
vunduğumuz duvarlar.

Hiç sorgulamadan sahip olduğu-
muz birçok davranış şöyle bir düşü-
nüversek;  ailelerimizin büyüklerinin, 
onların da ötelerinin davranışları ile 
aynı. Belki onlar zamanında doğru bile 
olabilirler. Ama güncellemeden akıl süz-
gecinden geçirmeden  yaşamımızın ana 
felsefesi olacak kadar sahiplenmiyor 
muyuz.

Bir de  dışarıdan örülenler var.

Doğru yaşamlar olarak bize sunu-
lan , olmazlarsa eksik  hissedeceğimiz 
duvarlar.

Belki de en tehlikelisi. 
Öyle bir sunumla hayatımıza giriyor 

ki; üstelik bizim zaaflarımızın da hesaba 
katılması ile yaşamımıza yerleşiyor. 

Pazarlama, moda, tanıtım gibi 
özendirici vasıtalarla sahip olma duygu-
muz  iyice kuvvetlendiriliyor ve biz ona 
sahip olmazsak ya da sahip olmadan 
ölürsek kendimizi eksik yaşamış olaca-
ğız, hissine kapılıyoruz.

Öyle bir yaşamımıza yerleştiriliyor ki  
onlara sahip olmadan insan olamayaca-
ğız sanıyoruz.

Bu duvarlar  bizim çevremizde kale 
gibi olurken bazen, dostumuz, arkada-
şımız, eşimiz, evladımız, komşumuz 
arasında da mesafeler varmışçasına 
uzaklaşıyoruz.

Bazen dikkat etmediğimiz, kendi 
standardımız olarak kabul ettiğimiz dav-
ranışlarla  çevremize karşı güçlü ilkeleri-
miz varmış gibi dayatmalarımız oluyor. 
Hele  herhangi bir başarı ile maddi ma-

nevi güce sahip olmuş-
sak o zaman o duvarın 
dışında kalan bizim du-
varın içine giremediğine 
hayıflanıyor.

Her şeyden önemlisi 
kendi özümüze giden 
yolun tam ortasına kuru-
luveriliyorlar.

Sonradan sahip ol-
duklarımız, gerçek sahip 
olduğumuz değerlerin 
önüne geçiyor. 

Birilerine benzerken kendimizden 
uzaklaşıyoruz.Kendimize yabancılaşıyo-
ruz, kendimize ulaşmıyoruz.

Aslında adım atsak duvar diye bir 
şey yok. Yürüyüp gitsek, istediğimiz 
yere gidebiliriz. Bizi engelleyen bir fiziki 
engel de yok ama  o duvar var gibi yeri-
mizden kımıldayamıyoruz.

Üstelik o duvarın içindeki yaşamı 
kıskançlıkla savunuyoruz.

Hatta çevremizi o du-
varın içinde yaşamaya ikna 
etmek için bazen bir ömrü 
veriyoruz.

İnatla bu yaşamın 
doğruluğunu ispat etmek 
için her şeyimizi kaybetsek 
de o duvarın içini gerçek 
hayatımız sanıyoruz.

Duvarın dışını ötekileş-
tiriyor, nefretimizle duvar-
ları muhkemleştiriyoruz.

Okurken duvarımızı kuvvetlendir-
mek için okuyor, düşünüyor ve ilişkiler 
kuruyoruz. Dayanıma sebeplerimiz du-
varlarımız oluyor.

Çok rastladığım , zaman zaman 
kendimde de hissettiğim bir duyguyu 
çok şişman,doymak bilmeyen  bir bey 
ifade edince çok utanmıştım.  

Neden çok yiyorsun, farkında mısın 
diye sorduğumda yemezsem açlıktan 
öleceğim zannediyorum demişti.

İnsanın duvarların içindeki yaşam-
lara bağımlı olması olmazsa yapamam 
duygusu , iradesini kullanma bilincin-
den alıkoyuyor.

Duvarlar insanların ben duygusunu 
da güçlendiriyor. Biz duvarın dışında 
kalıyor. 

Biz zayıfladıkça ortak paydalar üret-
me isteği zayıflıyor.

İnsanlarla insanların arsında örül-
müş bu duvarlar;

Siyasi partilerle, siyasi partiler,
İş aleminin tarafları arasında,
Devlet yönetiminde,
Uluslar arası  ilişkilerde,
Büyük uçurumlar şeklinde var.
Küçük küçük alanlara bölerek in-

sanların ben duygusunu güçlendirip,  
biz duygusunu örseleyerek, insanlığı ve 
vicdanı önemsizleştirerek, kendi varlıkla-
rını güçlendiriyorlar.

Bu işin panzehiri insanın insana 
doğru hareketinin önünü açmamız la-
zım. 

Önce insanın kendi içindeki insanla 
buluşturacak projeleri hayata geçirelim.

Özellikle bizim kültürümüzde in-
sanlığın şifresi, mayası var. Yapmamız 
gereken çözmemiz gerektiğine inanma-
mız.

İnancımızın gereğini yapsak her 
şeyden önemlisi inancımızın temel kita-
bı Kura’nı anlasak çok önemli bir sorunu 
çözeceğiz.

Öğrendiğimiz her şeyi kendi bilinci-
mizde, inanarak, analiz ederek, muhase-
be, muhakeme yaparak duvarları yerle 
bir edebiliriz.

Görünür bir örnek mi;
Bir annenin, babanın evladına karşı 

yürüyüşünü takip etsek bile çok değerli 
sonuçlar üretiriz.

Evlat anne ve babasına karşı duvar 
örebilir, anne ve baba evladına karşı hiç-
bir engel tanımız.

Her ne kadar bir anne ve baba her  
evlatlarını, koruma adına,  duvarlarına 
hapsetmek isterse de bilinçli bir tavırla 
onları özgürleştirerek de onları kollaya-
bilir.

Onların  sessizlikleri bile hayır diye-
mediklerindendir.

DUVARLAR

haber@konyayenigun.com
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Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
tarafından düzenlenen “Bilime Açı-
lan Penceremizden Pazartesi” Kon-
feransları başladı. Selçuk Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin 
düzenlenen konferansta  “Geçmiş-
ten Günümüze Üniversite Gelene-
ği”  konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Tıp Fakültesi Beyhekim Toplantı 
salonunda düzenlenen konferansa; 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Serdar Göktaş, Tıp Fakülte-
si Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref-
nur Öztürk, Tıp Fakültesi Başhekimi 
Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Başhekim 
yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğ-
renciler katıldı.

Konferans açılış konuşmasını 
yapan SÜ Tıp Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, 
“Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
olarak elbette bölgemize en iyi hiz-
meti vermeye çalışıyoruz. Araştır-
malarımızı elimizden geldiğince yü-
rütmeye çalışıyoruz. Tabii ki hizmet 
ve araştırmalarımızda paralel gitme-
si gereken eğitimimizi en iyi şekilde 
vermeye çalışıyoruz. Fakat bir şeyin 
de farkındayız ki bilim vizyonunu 
çevremizle bölgemizle de bir üniver-
site olarak bir fakülte olarak paylaş-

mak istiyoruz. Hepsi bizim sorum-
luluğumuz. Konya için de Rektör 
Hocamız Prof. Dr. Mustafa Şahin’in 
de katılımlarıyla gerçekleşen ‘Bilime 
Açılan Pazartesi’ Konferansları isimli 
eğitim programı başlatıyoruz. Kon-
ya’da çevre üniversitelerde yer alan 
diğer üniversitelerimizden hekim 
arkadaşlarımıza, öğrencilerimize ve 
bilime ilgi duyan herkese açık olarak 
planladık” ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin de, “Üniversite-
ler ve yükseköğrenimler; toplum, 
devlet, ülke için önemlidir. Ülkenin 
gelişmesinde, kalkınmasında, yöne-
timinde gerekli olan tüm çalışmalar 
üniversiteler tarafından yapılır ve 

üretilir. Tabii üniversitelerin birinci 
vazifesi ülkeye ihtiyaç duyduğu eği-
timli insanları yetiştirmektir. İkinci 
vazifesi de bilgiyi üretmek, bilgiyi 
yaymak ve o bilginin ortaya çıkacak 
olan ürünlerini üretmektir. Üniver-
siteler, bu vazifelerini icra ettikleri 
oranda ülkelerine katkı sağlamış 
ve başarılı olmuş sayılırlar. Nizami-
ye Medreselerinin kurucusu olan 
Nizâmülmülk bir sözünde, ‘Üniver-
sitelerden, bugünden yarına sonuç 
beklememek lazım bunlar zamana 
yayılacak süreçlerdir’ demiştir. Gü-
nümüzde iletişim çağının hızlandığı, 
bilgiye erişimin kolay olduğu, tekno-
lojinin çok geliştiği bir süreçte bu sü-
reyi kısaltabiliriz. 300 yılda aldığımız 

sonucu 30 yılda alırsak bunu başarı 
saymamız lazım. Ülkedeki üniversi-
te devrimlerinin sonuçlarını bugün-
den yarına bekleyelim. Üniversiteli 
işsiz sayısı çoğalıyor diye bakmaya-
lım olaya. İnsanımızın gelişmesi, en-
telektüel seviyesinin ve kalitesinin 
artması için bunlar önemlidir. Yü-
rütülen sürecin ilerde gelecekte çok 
faydalı geri dönüşler olacağından 
eminim. Bu nedenle çocuklarımı-
zı, sizleri bu toplumun değerlerine 
sahip çıkacak en iyi şekilde yetiştir-
memiz gerekiyor. Gelecek daha iyi. 
Bu yüzden vatanımıza milletimize 
sahip çıkmamız gerekiyor” şeklinde 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Özel Türmak Okulları
Ulusal Kalite ödülü aldı

Nesibe Aydın’da öğrencilere
sınav semineri verildi

Özel Türmak Okulları 2018 
yılında yürüttüğü eTwinning pro-
jelerinden almaya hak kazandı-
ğı Ulusal Kalite Etiketi ödülünü 
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen törenle 
aldı. Özel Türmak Okulları sınıf 
öğretmeni Ayfer Kılıç’ın ortaklığı-
nı yürüttüğü ‘Bir Hilal Uğruna’,  ‘I 
Will Play, If  You Tell’ ve ‘90 Gün-
de Devri Alem’ projeleri için Ulu-
sal Etiketi ile ödüllendirildi. Bir yıl 
boyunca özverili bir şekilde büyük 
emek isteyen çalışmalar yaparak 
öğrencilerin uluslararası bir pro-
jede yer alması sağlandı. Ayrıca 
2018-2019 eğitim öğretim yılı sü-
resince Özel Türmak Okulları’nda 
yürütülen eTwinning projelerine 
Ulusal Destek Ajansı’nın ardın-
dan Avrupa’dan da ödül geldi. 
Özel Türmak İlkokul kademesinde 
Ayfer Kılıç tarafından  yürütülen 

‘Creatıvıty In The Classroom Be 
Hope For The Future’ ve Hikmet 
Bilgiç tarafından yürütülen  ‘What 
did  you  do for culture for envi-
ronment’ adlı eTwinning projeleri 
sahip oldukları nitelikler, başarılı 
uygulama süreci ve yabancı okul 
ortaklarıyla yaptıkları güçlü iş bir-
liği ve başarılı çalışmalar nedeniyle 
Central Support Service tarafından 
sağlanan Avrupa Kalite Etiketi al-
maya hak kazandı.

Özel Türmak Okulları’ndan ya-
pılan açıklamada, “Yeni hedefimiz 
eTwinning School olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm 
bu süreçte öncelikle İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Servet 
Altuntaş, ve Bakanlığımız UDS 
ekibine sonsuz teşekkür ederiz” 
denildi. 
n HABER MERKEZİ

Nesibe Aydın Konya Okulla-
rında eğitim-öğretimin yanı sıra 
öğrencilere yönelik bilgilendirme 
seminerleri devam ediyor. Prof. 
Dr. Ertem Gökçe, LGS, TYT ve 
AYT (2020) sınavlarına bu yıl gire-
cek öğrencilere verdiği seminer ile 
bilgilendirdi. 

2019-2020 eğitim öğretim yı-
lında LGS, TYT ve AYT sınavlarına 
girecek olan Nesibe Aydın Konya 
Okulları öğrencilerine, Nesibe Ay-
dın Okulları Bilim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ertem Gökce, okul çok 
amaçlı salonunda, sınav dönemin-
de karşılaşabilecekleri zorluklar ve 

bu zorlukları nasıl aşabileceklerine 
ilişkin seminer verirken, öğrenci-
lere tavsiyelerde bulundu. Nesibe 
Aydın Konya Okulları Yönetim 
Kurulu Üyesi Can Ünal, “Nesibe 
Aydın Okulları Bilim Kurulu Baş-
kanımız Prof. Dr. Ertem Gökçe’nin 
okulumuza gelerek LGS, TYT ve 
AYT (2020) sınavlarına girecek 
öğrencilerimize seminer vererek 
bilgilendirmesinden dolayı oku-
lum adına kendisine teşekkür edi-
yorum. Öğrencilerimiz açısında 
bilgilendirme seminerinin yararlı 
olduğu kanısındayım” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin (TPRECD) 41. Ulusal Kurultayı’n-
da düzenlenen Asistan Bildiri Yarışması’nda “Deneysel ve Klinik” olmak üzere iki dalda birincilik ödülü kazandı

Selçuk Üniversitesi’ne 
iki dalda birincilik ödülü

Yaptığı başarılı çalışmalarla 
adından sıklıkla söz ettiren Selçuk 
Üniversitesi, başarılarının meyve-
lerini de topluyor. Samsun’da On 
Dokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı ev 
sahipliğinde düzenlenen Türk Plas-
tik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Derneği’nin (TPRECD) 41. Ulusal 
Kurultayı’nda Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı 
Asistan Bildiri Yarışması’nda hem 
“Deneysel” hem de “Klinik” dalda 
birincilik ödülü elde etti.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Es-
tetik Cerrahi Derneği’nin (TPRECD) 
41. Ulusal Kurultayı’na 500’ün 
üzerinde bilim adamının katıldığını 
ifade eden Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başka-
nı Prof. Dr. Zekeriya Tosun, “Geçti-

ğimiz günlerde Samsun’da TPRECD 
41. Ulusal Kurultayı’na Selçuk Üni-
versitesi olarak çok dolu dolu bir ka-
tılım sağladık. Kurultayda; 12 panel, 
50 konferans, 120 serbest bildiri ve 
28 deneyim aktarım sınıfı dediğimiz 
çok geniş kapsamlı toplantılar ger-
çekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Plastik Cerrahi Kliniği olarak 
gittiğimiz TPRECD 41. Ulusal Ku-
rultayı Asistan Bildiri Yarışması’nda 
‘Deneysel’ dalda Dr. Şeyda Güray 
Evin, bağışıklık sistemini baskılayıcı 
ilaçların yan etkilerinden korunmak 
amacıyla kök hücre ilave edilerek 
daha düşük dozlarda verilebileceği-
ni gösteren çok başarılı bir deneysel 
çalışmasını sunarak birincilik ödülü 
kazandı. Klinik dalda ise, Dr. Cemil 
Işık özellikle çenenin öne ve geri-
ye alındığı ameliyatlarda, ameliyat 
sonrası oluşabilecek his kayıplarını 
önceden doğru tahmin etmeye ya-

rayan bir çalışma sunarak birincilik 
ödülünü aldı. Her iki dalda yapılan 
çalışmalar, pratik hayata geçebi-
lecek ve insanlarımıza şifa olarak 
dönebilecek bilimsel çalışmalardır” 
ifadelerini kullandı. 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Plastik Cerrahi Kliniği olarak önemli 
çalışmalarda bulunduklarını ve özel 
çalışmalarla da öncülük ettiklerini 
dile getiren SÜ. Tıp Fakültesi Plas-
tik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerra-
hi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Zekeriya Tosun, “Plastik Cerrahide 
kök hücre kullanımıyla ilgili çalışma-
larda ön sıralardayız. Bu nedenle de-
neysel alanda aldığımız ödül bizim 
için sürpriz değil. Çünkü kök hücre 
desteğiyle yapılmış bir çalışmaydı. 
Bu çalışmanın laboratuvar desteği-
ni Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Histoloji Bölümünden 
hocalarımız sağladı. Klinik dalda al-
dığımız ödülde çene kemiğiyle ilgili 

yapılan çalışmalarımızın sonucu yüz 
kemiklerinde yapılan ameliyatların, 
elde edilen tecrübelerin aslında sa-
haya yansıması anlamına geliyor. 
Her iki çalışma bölümümüz öğretim 
üyeleri ve asistanlarının ekip çalış-
masının ürünüdür. Bu çalışmaların 
bilim camiası tarafından da takdir 
görmesi ve çok sayıda katılımcı 
arasında ödül almış olması hem 
bölümümüz hem de üniversitemiz 
adına bizi gururlandırdı, çok mutlu-
yuz. Üniversitemize ödülle döndük 
ve bundan sonraki çalışmalar için 
de yoğun olarak çalışmaya devam 
edeceğiz. Bu bilimsel çalışmalarda 
aldığımız ödül, Selçuk Üniversite-
si’nin bize sağlamış olduğu özgür bi-
limsel çalışma ortamıyla gerçekleşti. 
Bu nedenle uygun ortamı sağlayan 
bütün üniversite ve fakülte yönetici-
lerimize de özellikle teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Selçuk’ta her pazartesi ‘bilim’ konuşulacak
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AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir’in yeğeni Mustafa 
Gülüm, hayatını Esra Deniz ile birleştirdi

Sıdıka Kır-Mehmet Emin Özcan çiftinin kızları Şerife ile Nazmiye-Hasan 
Erol çiftinin oğulları Bekir bir ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ dedi

Milletvekili Özdemir’in
yeğeni dünyaevine girdi

Özcan ve Erol 
ailelerinin mutlu günü

AK Parti Konya Milletvekili Hacı 
Ahmet Özdemir, Ilgın’da yeğeninin 
düğüne katıldı.

Özdemir, ilçe merkezinde ika-
met eden Davut Gülüm’ün oğlu 
Mustafa Gülüm ile Esra Deniz’in 
düğününe katılarak, genç çifte mut-
luluklar diledi.

Düğün evinde vatandaşlarla 
sohbet eden Özdemir, ‘’Yeğenim 
Mustafa ve gelinimiz Esra’nın mutlu 
gününü paylaşıyoruz. Böyle mutlu 
bir günümüzde bizleri yalnız bırak-
mayan tüm dostlarımıza teşekkür 
ediyoruz. İnşallah bir ömür mutlu, 
mesut ve bahtiyar olurlar.” diye ko-
nuştu. 

Düğüne, AK Parti Konya Millet-
vekili Hacı Ahmet Özdemir’in yanı 
sıra çok sayıda davetli katıldı. Genç 

çifte mutluluklar diler, ailelerini teb-
rik ederiz. n HABER MEKEZİ

Sıdıka Kır-Mehmet Emin Öz-
can çiftinin kızları Şerife ile Nazmi-
ye-Hasan Erol çiftinin oğulları Bekir 
bir ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ 
dedi.  Atiker Deluxe Toplantı ve 
Düğün Merkezi’nde gerçekleştiri-
len düğünde düğün mutluluğu ya-
şayan aileleri akrabaları, sevenleri 
ve dostları yalnız bırakmadı. Davet-
lilere geleneksel Konya düğün pila-
vı ikramında bulunurken, Erol ailesi 
davetlilerle tek tek ilgilenerek “Ha-
yırlı olsun” temennilerini kabul etti. 
Mutlu günlerini ölümsüzleştiren 
genç çift ise bol bol hatıra fotoğrafı 
çektirmeyi ihmal etmedi. Yenigün 

Gazetesi olarak hayırlı olsun te-
mennilerimizi iletiyor, Şerife-Bekir 

çiftine bir ömür boyu mutluluklar 
diliyoruz. n BERKCAN BAŞ

Anadolu Selçuklu Sultanı Ala-
addin Keykubat tarafından İpek 
Yolu üzerinde, hem konaklama 
hem de ticaret yolunun güvenliğini 
sağlamak amacıyla 1229’da yaptı-
rılan Sultanhanı Kervansarayı, gör-
kemli mimarisiyle dikkati çekiyor.

Konya-Kayseri karayolu üzerin-
de Aksaray’a 45 kilometre uzaklık-
taki kervansarayı, Konya’daki Ala-
addin Camisi’nin de mimarı Şamlı 
Muhammed bin Havlan inşa etti.

Askeri üs olarak da kullanıldı-
ğından çeşitli savaşlara sahne olan 
ve kuşatmalar sırasında zarar gören 
kervansaray, düz araziye kurulmuş 
bir kaleyi andırıyor.

Kervansaray, kesme taş mal-
zemeyle örülen duvarları kulelerle 
desteklenmiş, revaklı avlulu yazlık 
kısmı ile kapalı holden oluşan iki 
bölümlü bir plana sahip.

Han içindeki yapı özellikleriyle 
Sivas’taki Gök Medrese’ye benzeti-

len kervansarayda hamam, mescit, 
yolculara mahsus odalar, salonlar 
ve ambarlar bulunuyor.

UNESCO tarafından 2014’te 
Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alı-
nan Sultanhanı Kervansarayı’nı her 
yıl yüz binlerce yerli ve yabancı tu-
rist ziyaret ediyor.

Sultanhanı Belediye Başkanı 
Fahri Solak, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, kervansarayın Selçuk-
lu dönemine ait en önemli eserler-

den biri olduğunu söyledi.
‘SULTANHANI KONYA’NIN KALE 

VAZİFESİNİ GÖRÜYORDU’
Kervansarayın Konya’ya 100, 

Aksaray’a 45 kilometre uzaklıkta 
olduğunu belirten Solak, “Sultan 
Alaaddin buraya yazlık köşkünü de 
yaptırıyor. Yazın ordusuyla beraber 
buraya geliyor. Sultanhanı bu özel-
liğiyle de Konya’nın kale vazifesini 
görüyordu.” diye konuştu.

Solak, kervansarayın yaklaşık 5 

bin metrekare alana inşa edildiğini 
belirterek, her iki kapısındaki mer-
mer işlemesi nedeniyle hanın diğer 
kervansaraylardan farklı olduğunu 
aktardı. 

Ecdadın, geçmişte her 20 kilo-
metreye bir kervansaray yaptığını 
ve bunların en görkemlilerinden 
birinin Sultanhanı olduğunu vurgu-
layan Solak, şunları kaydetti:

“Buraya gelen kervanların bü-
tün malları, eşyaları ve can güven-

liği Selçuklu hükümdarlığı tarafın-
dan sigortalanıyordu. 

Bu sistem diğer hanlara da ör-
nek teşkil etmiştir. Buraya gelenler 
3 gün boyunca yeme ve içmeden 
ücretsiz yararlanıyorlardı. 

Handa konaklayan kişi eğer 
zengin ise hana bağış yapıyordu. 
Fakir olanlara da diğer hana gide-
cek kadar yemek veriliyordu. Hay-
vanına da yem veriliyordu.”
n AA

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde, hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenli-
ğini sağlamak amacıyla 1229’da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, görkemli mimarisiyle dikkati çekiyor

Kale gibi kervansaray!
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Konya’da kitabın kalbinin attığı yer olarak bilinen Rampalı Çarşı’daki kitapçılar, kitaba olan ilginin azalma eğiliminde olduğunu 
söylüyor. Kitapçılar, bunun okuma oranının azaldığı anlamına gelmediğini, kitabın da artık internetten okunduğunu belirtiyor

Kitap da internete düştü!
Hayatın her alanında büyük 

kolaylıklar getiren teknoloji, bazı 
sektörlerde olumsuzlukları da be-
raberinde getiriyor. Teknolojinin 
gelişmesi ve internet kullanımının 
yaygınlaşmasının ardından alışve-
riş dahi internet üzerinden yapılır 
oldu. Kitap satışlarında da internet 
üzerinden yapılan ticaretin daha 
yoğun olduğunu belirten Rampalı 
Çarşı esnafı, kitap üzerine yapılan 
internet veri tabanlı uygulamalarla 
birlikte vatandaşın artık satın al-
madan da istediği kitabı okuyabil-
diğini; ancak kendi kütüphanesini 
oluşturmak isteyen kitap müda-
vimlerinin basılı kitaba ilgi göster-
diğini söylüyor. 

‘İNTERNET, BASKIYI
 GÖLGEDE BIRAKIYOR’

Faydası saymakla bitmeyen ki-
tap okuma alışkanlığı teknolojinin 

gelişmesi ile yeni bir boyut kazandı. 
Türkiye’de okur kitle oranının son 
dönemde artış eğiliminde olduğu-
nu ancak henüz istenilen seviyeye 
ulaşılamadığını belirten kitapçılar, 
özellikle basılmış kitaplara olan il-
ginin azalmasında internet kitapçı-
lığının büyük etkisi olduğunu ifade 
ediyor. 

İnternet kitapçılığının şimdiler-

de daha çok ilgi görse de basılı bir 
eserin yerini dolduramayacağını 
dile getiren kitapçı Sami Öztürk, 
“En çok tercih edilen kitap tabirine 
uygun kitaplar kalmadı. Wattpad 
uygulamasının çıkması ile birlikte 
baskı kitapçılığı bir adım geriledi. 
Wattpad’da en çok okunan kitapla-
rın baskı versiyonları en çok tercih 
edilen kitap oluyor. Konya’da oku-

ma yaş ortalaması 16 diyebilirim. 
Genelde en çok genç kesin kitap 
almaya geliyor. Onların da tercihi 
sıradan diye tabir edebileceğimiz 
roman türleri oluyor. Yetişkin kesin 
daha çok polisiye, gerilim, roman-
tik komedi tercih ediyor. Bunların 
dışında edebi romanlar ve dünya 
klasikleri de çok tercih edilenler 
arasında. 16 yaş altı kesim ise daha 

çok karikatürize ve Kral Şakir gibi 
çocuk kitaplarını tercih ediyor. İn-
ternet kitapçılığı ne kadar yaygın-
laşsa da baskının yerini doldura-
maz” dedi.

‘OKUYAN ÜNİVERSİTELİ 
SAYISI ÇOK AZ’

Konya’nın sahip olduğu 5 üni-
versiteyle tam bir üniversite şehri 
olduğunu dile getiren Sami Öztürk, 

“Normalde Konya üniversite şeh-
ri olarak bilinir. Öyle de denebilir 
yaklaşık 150 bin öğrenci var. Fakat 
üniversite çağındaki öğrencilerin 
okuma oranı çok az. Hatta nesille-
ri tükendi bile diyebiliriz. Okuma 
oranı çok düşük. Bu düşüklüğün 
sebebi ise sosyal medya. Üniversi-
teli kardeşlerimiz okumak yerine 
vakitlerinin çoğunu sosyal medya-
da harcamayı tercih ediyor. Hatta 
üniversitelilerin Wattpad üzerin-
den okuduklarını bile düşünmü-
yorum. Sosyal medya işlerine biraz 
ara verilip okur-yazar kitlenin art-
ması gerekiyor. Bu denli üniversi-
te öğrencisinin olduğu bir şehirde 
okuma oranının düşük olması ger-
çekten kötü bir durum. İlerleyen 
dönemlerde de çok kötü sonuçların 
doğacağından eminim” şeklinde 
konuştu. n BERKCAN BAŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürlüğü, 2019 Ekim 
ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 
değişim oranlarını açıkladı. TÜİK 
Konya Bölge Müdürlüğünden yapı-
lan açıklamaya göre; 2019 yılı Ekim 
ayında TR52 Konya, Karaman Bölge-
sinde bir önceki aya göre yüzde 1,98, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre yüz-
de 10,59, bir önceki yılın aynı ayına 
göre (yıllık) yüzde 8,17 ve 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 17,40 ora-
nında artış gerçekleşti. TÜFE aynı dö-
nemde Türkiye geneli için, bir önceki 
aya göre yüzde 2, bir önceki yılın Ara-
lık ayına göre yüzde 10,59, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve 12 
aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 

arttı.
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-

den yapılan açıklamaya göre; 2019 
yılı Ekim ayında ana harcama grup-
larına göre; TR52 Konya, Karaman 
İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en 
yüksek artış yüzde 8,71 ile giyim ve 
ayakkabı grubunda gerçekleşirken, 
bunu yüzde 3,29 ile Konut, Su, Elekt-
rik, Gaz ve Diğer Yakıtlar grubu ve 
yüzde 2,07 ile Gıda ve Alkolsüz İçe-
cekler grubu izledi. Aylık olarak, dü-
şüş gösteren grup olmazken, alkollü 
içecekler ve tütün grubunda değişim 
olmadı. En az artış gösteren grup ise 
yüzde 0,11 ile eğitim grubu oldu. 

Aynı dönemde Türkiye genelin-
de bir önceki aya göre en yüksek artış 

yüzde 11,70 ile giyim ve Ayakkabı 
grubunda gerçekleşirken, bunu yüz-
de 3,55 ile Konut, Su, Elektrik, Gaz 
ve Diğer Yakıtlar grubu ve yüzde 2 
ile Genel grubu izledi. Aylık olarak 
en çok düşüş gösteren grup ise yüz-
de 0,59 ile Eğlence ve Kültür grubu 
oldu. 

Konya, Karaman Bölgesinde fi-
yatı en çok artan ürün; Kazak (Erkek 
için) oldu. TR52 Konya, Karaman 
İstatistiki Bölgesinde 2019 yılı Ekim 
ayında fiyatı en çok artan ürünler; 
Kazak (Erkek için) (yüzde 68,24), Ka-
bak (yüzde 50,13), Bot (Kadın için) 
(yüzde 41,41) oldu, fiyatı en çok dü-
şüş gösteren ürünler; Limon (yüzde 
25,50), Yeşil Soğan (yüzde 12,27) ve 

Yer Fıstığı (yüzde 5,64) oldu.
TÜFE’de Türkiye geneline bakıl-

dığında 2019 yılı Ekim ayında fiyatı 
en çok artan ürünler Kazak (Erkek 
için) (yüzde 43,70), Kazak (çocuk için) 
(yüzde 40,46) ve Kaban yünlü (erkek 
için) (yüzde 38,94) oldu. Fiyatı en çok 
düşüş gösteren ürünler; Yurt içi bir 
hafta ve daha fazla süreli turlar (yüz-
de 27,66), Limon (yüzde 25,23) ve 
Havuç (yüzde 15,38) oldu.

Ekim 2019’da endekste kapsa-
nan 418 maddeden; 33 maddenin 
ortalama fiyatlarında değişim olmaz-
ken, 289 maddenin ortalama fiyat-
larında artış, 96 maddenin ortalama 
fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
n EMİNE ÖZDEMİR 

Konya Büyükşehir
Belediyesi’nden uyarı!

Kaldırımdaki oyuncak 
ayı, fünyeyle patlatıldı 

Çocukların ‘yan bakma’ 
kavgasında 4 kişi yaralandı

Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’nden yapılan yazılı 
açıklamada, son dönemde 
Konya’da kanser hastası bir 
vatandaş için ilik kampanya-
sı adı altında yardım gerek-
çesiyle para talebinde bulu-
nulduğuna dikkat çekilerek, 
“Son günlerde belediyemizin 
ve Genel Sekreterimizin ismi 
kullanılarak kanser hastası 
bir vatandaşa ilik kampanyası 
adı altında yardım gerekçe-
siyle para talebinde bulunul-
duğu bilgisine ulaşılmıştır. Be-
lediyemizin vatandaşlarımızdan 
böyle taleplerde bulunması asla 
söz konusu değildir. Bu tür talep-
lerde bulunanlara vatandaşları-

mızın kesinlikle itibar etmemesi 
ve bu kişilerle karşılaştıkları anda 
güvenlik güçlerine bilgi vermele-
ri önem arz etmektedir. Kamuo-
yuna saygıyla duyurulur” denildi. 
n HABER MERKEZİ

Karaman’da, lisenin yakınında-
ki kaldırıma bırakılan oyuncak ayı, 
paniğe neden oldu. Bomba imha 
uzmanınca fünyeyle patlatılan 
oyuncak ayının içinde herhangi bir 
patlayıcı unsura rastlanmadı. Olay, 
bugün öğleden sonra, Nefise Sul-
tan Mahallesi 1’inci İstasyon Cad-
desi’nde, Karaman Lisesi’nin yakı-
nında meydana geldi. Kaldırımda 

oyuncak ayının olduğunu fark 
eden mahalleli, içinde bomba ola-
bileceği düşünüp, polisi aradı. Olay 
yerine gelen polis, çevrede güven-
lik önlemi alırken, çağrılan bomba 
imha uzmanı özel kıyafetlerini gi-
yip, oyuncak ayıyı fünyeyle patlattı. 
Oyuncak ayının içinde herhangi bir 
patlayıcı unsura rastlanmadı.
n DHA

Karaman’da 14-15 yaşlarında-
ki çocukların bulunduğu iki grup 
arasında ‘yan bakma’ nedeniyle çı-
kan kavgada, 2’si bıçakla, 2’si de 
aldıkları tekme ve yumruk darbe-
leri sonucu yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıraların-
da Mahmudiye Mahallesi Ereğli 
Caddesi’nde meydana geldi. Ço-
cukların bulunduğu iki gruptaki-
ler arasında iddiaya göre ‘yan bak-

ma’ nedeniyle aralarında tartışma 
çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüş-
mesi üzerine her iki grupta çocuk-
lardan E.N.D. ve A.Ö., sırtlarından 
bıçakla, M.Y. ve Ş.K. de aldıkları 
tekme ve yumruk darbeleri sonu-
cu vücutlarının çeşitli yerlerinden 
yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine 
çağrılan ambulanslarla kentteki 
çeşitli hastanelere kaldırıldı. Soruş-
turma sürüyor. n DHA

Havaların soğumasıyla beraber Konyalılar kendini sıcak tutma çabası içine girdi. Baş, el, ayaktan 
ısı kaybını en aza indirmeyi hedefleyen vatandaş atkı, bere ve kışlık çoraba yoğun ilgi gösterdi

Kış geldi satış arttı

Sonbahar mevsiminde başla-
yan ve büyük rağbet gören kışlık 
atkı, bere ve içlik satışları hava-
ların soğumasıyla birlikte hız ka-
zandı. Geçtiğimiz yıllarda daha 
erken satışlarına başlanan kışlık 
aksesuarlarda bu yıl havaların sı-
cak olmasından dolayı gecikme ol-
duğu görülüyor. Bedesten Çarşısı 
esnaflarından Kemal Özkan, “Bu 
yıl havalar daha geç soğuyacak gibi 
duruyor. Geçtiğimiz senelerde bu 
zamanlar kış neredeyse gelmişti. 
Havalar soğuduğu zaman Kon-
ya’da soğuktan korunmak için içlik 
çamaşır ilk olarak başvurulan eşya-
dır. Bunların en başında da yün iç-
lik gelir. Bizim de soğuk korunmak 
için tavsiye ettiğimiz ürünlerden bir 
tanesi. Yüksek kaliteli ve kullanımı 
sıhhatli. Yün içliklerin fiyatları ye-
tişkinler için 60-70, çocuk içlikleri 

35-40 aralığında değişiklik gösteri-
yor. Bunun alternatifi olan ve genç 
kesim tarafından en çok tercih edi-

len de termal dediğimiz içliklerdir. 
Gençlerin tercih etme sebebi de dar 
kesim olup çok fazla belli olmaması 

ve sıcak tutmasından kaynaklıdır” 
dedi.

‘BAŞ, AYAK, EL KORUNMALI’
Vücudu sıcak tutma yolunun 

baş, el, ayaktan geçtiğini söyleyen 
Özkan, “Dış koruma olarak atkı, el-
diven, bere ve çorap çok önemlidir. 
Vücudun sıcaklık kaybetmesinin en 
kolay yolu baş, el ve ayakların iyi 
muhafaza edilmemesidir. Kasım ayı 
beraberinde getirdiği soğuk hava-
dan dolayı içlik ve dış aksesuar sa-
tışları normal seyrinin üzerine çıktı. 
Bere, atkı ve çoraplarda kendi kalite-
sine göre değişiklik gösteriyor. Bere 
10-20, atkı 20-30, çorap 2-10 TL fi-
yatları arasında satılıyor. Yaşlı kesim 
tarafından kendilerini sıcak tutacak 
olan yün tipi malzemeler tercih edi-
lirken genç kesim tam ersi olarak 
yünden kaçıyor” ifadelerini kullandı.
n BERKCAN BAŞ

Fiyatı en çok artan ürün kazak oldu
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Konya İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Sorumlusu Murat Karakoca, “Konyalı hayırseverleri-
mizden projemizin daha çok okula ulaşmasını sağlama amacıyla desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı

Gençlere cami 
kültürü kazandıracak

Geçmişinden aldığı birikim ve 
tecrübeyle geleceğin dünyasını inşa 
etmek için nitelikli çalışmalara imza 
atmayı kendine hedef edinen ve bu 
doğrultuda çalışmalarını sürdüren 
İnsan ve Medeniyet Hareketi ve “İn-
sanların en hayırlısı insanlara faydalı 
olandır” hadisi şerifini kendine şiar 
edinen İnsan Vakfı mescidi olma-
yan okullar için “Mescitsiz Okul Kal-
masın” projesini başlattı. İnsan ve 
Medeniyet Hareketi ve İnsan Vakfı 
proje kapsamında kütüphanesi ol-
mayan okullara kütüphane de inşa 
edecek.

‘AMAÇ CAMİ KÜLTÜRÜNÜ 
GENÇLERE KAZANDIRMAK’

Kampanya hakkında bilgi veren 
Konya İnsan ve Medeniyet Hare-
keti Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje 
Sorumlusu Murat Karakoca, “1992 
yılından bu yana insanı ve eğitimi 
önceleyerek faaliyetini sürdüren İn-
san Vakfı, “ İbadet, hangi dinde olur-
sa olsun insan ruhunun en temel 

gereksinimi, İbadet etme isteğinin 
yaşı ve cinsiyeti yok” diyerek içinde 
mescidi olmayan okullar için başlat-
tığımız  “Mescitsiz Okul Kalmasın” 

projesi kapsamında Konya’da bu 
projeyi başlatıyoruz . Bir camide bu-
labileceğiniz mihrap, minber, kitap-
lık, namaz kıyafeti, rahle vs gibi ma-

teryallerle donatılan mescidin bir de 
has odası bulunuyor. Amaç Proje or-
taklarının MEB’e bağlı okulları içeri-
sinden tatbikat mescidi ve kütüpha-
nesi olmayan okullarda öğrencilerin 
ve öğretmenlerin ibadet ihtiyaçlarını 
yerine getirmek ve din kültürü ve 
ahlak bilgisi derslerinde öğrendik-
leri bilgileri tatbik edebilecek labo-
ratuvar nitelikli tatbikat mescitleri, 
abdesthaneleri ve kütüphaneleri 
inşa etmek. Gençlerimize ve öğren-
cilerimize kadim camii kültürümü-
zü ve geleneğimizi kazandırmaktır. 
Konya İnsan ve Medeniyet Hareketi 
ve İnsan Vakfı olarak, Mevlana Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 
başlayan projenin ilk adımı, Konyalı 
hayırseverlerinde yardımlarıyla ta-
mamlanma aşamasına doğru ilerli-
yoruz. Konyalı hayırseverlerimizden 
projemizin daha çok okula ulaşma-
sını sağlama amacıyla desteklerini 
bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ilgın’da tesisler çalışıyor, 
yatırımcılar geliyor

Ilgın’a tesis yapma yetkisi Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Belediye 
Meclisi ve Ilgın Belediyesi Belediye 
Meclise onayı ile gerçekleşecek. 
Bazı alanlarda ilan edilen turizm 
merkezleri ile kültür ve turizm ko-
ruma ve gelişim bölgelerinin iptali, 
sınırlarının yeniden belirlenmesi, 
isim ve statülerinin değiştirilme-
sine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Ga-
zete’de yayımlanan karara göre, 
30 turizm merkezi ile 5 kültür ve 
turizm koruma ve gelişim bölgesi 
iptal edilirken, 31 turizm merkezi 
ile 10 kültür ve turizm koruma ve 
gelişim bölgesinin sınırları yeniden 
belirlenmişti.  Yayınlanan kararda 
Konya Ilgın Termal Turizm Mer-

kezi özelliği iptal edilmişti. Kararın 
ardından  akıllarda soru işaretleri 
oluşurken, Ilgın’a tesis yapma yet-
kisi Konya Büyükşehir Belediyesi 
Belediye Meclisi ve Ilgın Belediyesi 
Belediye Meclise onayı ile gerçekle-
şecek. Edilen bilgilere göre Ilgın’da 
faaliyet gösteren termal tesislerin, 
kaplıcalarında kapanmaların ol-
madığı, Ilgın’a yeni yatırımcıların 
gelmek için görüşmeler yaptıkları-
nı, bu yatırımcıların turizm bölgesi 
olarak yatırım teşvik belgelerini 
otomatik alabilecekleri belirtirdi.  
Alınan karar ile Ilgın’a yatırımı 
yapacak yatırımcıların önünde bü-
rokrasi en aza indirerek yetki Ilgın 
Belediyesi Meclisinde belirlenecek, 
Büyükşehir Belediyesi meclisinde 
onaylanacak.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Terörle Mücadele Eğitim Alay Komutanlığındaki eğitim sırasında geçirdiği rahatsızlık 
nedeniyle şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, memleketi Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konya şehidini uğurladı 

İzmir Yeni Foça Jandarma Ko-
mando Terörle Mücadele Eğitim Alay 
Komutanlığında görev yapan Konyalı 
Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), 
dün eğitim esnasında rahatsızlanarak 
hastaneye kaldırıldı. Uzman Çavuş 
Yaralı, yapılan müdahaleye rağmen 
kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin 
acı haberi Konya’nın merkez Kara-
tay ilçesinde yaşayan annesi Havva 
Yaralı ve babası Ahmet Yaralı’ya 
ulaştırıldı. Şehidin cenazesi öğle sa-
atlerinde askeri uçakla memleketine 
getirilerek, helallik alınmak üzere 
merkez Selçuklu ilçesindeki babae-
vine götürüldü. Helallik alınmasının 
ardından şehidin cenazesi Sancak 
Camii’ne getirildi. İkindi namazını 

müteakip şehit Uzman Çavuş Meh-
met Yaralı için cenaze namazı kılın-
dı. Yakınlarının tabutuna sarılarak 
gözyaşı döktüğü şehit, kılınan cenaze 
namazının ardından Yediler Mezar-
lığı’nda dualarla defnedildi. Cenaze 
törenine şehidin ailesi, Vali Cüneyit 
Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, İl Emniyet Mü-
dürü Mustafa Aydın, Tuğgeneral Şakir 
Uslu , Garnizon ve 3’üncü Ana Jet Üs 
Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel  
askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar 
katıldı. n İHA
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Kayserispor ligdeki 
ilk galibiyetini aldı

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent 
Uygun, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrası, “Fut-
bolcularımı alnından öpüyorum. Bugünden itibaren Kay-
serispor Allah’ın izniyle inşallah tarih yazacak. Herkesin 
‘düştü’ dediği Kayseri düşmeyecek” dedi. Süper Lig’in 
10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbah-
çe’yi 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maçı 
değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 
“Kayserispor yönetim olarak, taraftarımızı, futbolcu kar-
deşlerimiz olarak sezon başında yaşanan kaostan dolayı 
istemediğimiz yerdeydik. El ele verdik, futbolcularımızın 
tekrar ayağa kalkmasıyla şampiyonluğa oynayan Fener-
bahçe’yi yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Futbolcula-
rımızın alnından öpüyorum. Takım içerisinde mental, 
psikolojik yönden problemler vardı. Dolayısıyla 3 gün 
boyunca bunları çözmeye çalıştık. Belli bir yol kat ettik. 
Baktığımızda buraya gelirken galibiyeti yoktu. Ama benim 
nasibimde sondaki takımı almak var. Bu günden itibaren 
Kayserispor Allah’ın izniyle inşallah tarih yazacak, herke-
sin ‘düştü’ dediği Kayseri düşmeyecek” şeklinde konuştu. 
n İHA

Ersun Yanal 
6. kez kaybetti

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, İstikbal Mo-
bilya Kayserispor’a karşı 6.kez kaybetti.

Teknik Direktör Ersun Yanal, 4 farklı takımla Kayse-
rispor’a rakip oldu. 14 müsabakada Ersun Yanal ve ekibi, 
5 galibiyet 3 beraberlik alırken 6 kez yenildi. Tecrübeli 
teknik adam, 4’er kez Fenerbahçe ve Trabzonspor ile, 3’er 
kez de Eskişehirspor ve Manisaspor ile Kayserispor’a ra-
kip oldu. Ersun Yanal, Fenerbahçe ile Kayserispor’a rakip 
olduğu 4 maçta 2 kez kazanırken 2 kez de yenildi.  n İHA

Denizlispor hazırlıklarına 
ara vermeden başladı

Denizlispor hafta sonu alınan 2-0’lık Sivasspor yenil-
gisinin ardından bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı 
Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. 
Antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör 
Mehmet Özdilek gözetiminde yapıldı. Eksiksiz yapılan ant-
renmanda Oscar Estupinan takımdan ayrı çalışırken, kart 
cezası biten Sapunaru ve Rodallega takımla çalışmalara 
katıldı. Denizlispor, deplasmanda Beşiktaş ile 10 Kasım 
Pazar günü karşılaşmaya çıkacak.  n İHA

Rakipler kaybetti, Kartal’ın yüzü güldü
Haftayı Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, 

üst sıralardaki rakiplerinin yaşadığı puan kayıpları 
sonrasında 10. haftadan oldukça kazançlı çıktı. Siyah-
beyazlılarda hedef, Denizlispor maçını kazanarak seriyi 
3 maça çıkarmak. Beşiktaş’ta Antalyaspor maçının 
kazanılmasıyla birlikte yükselen moraller, rakiplerin 
yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte tavan yaptı. Vida 
ve Diaby’nin golleriyle Antalya deplasmanından 
2-1’lik galibiyetle dönen siyah-beyazlılar, puanını 15’e 
çıkarırken, zirveyle arasındaki puan farkı da 4’e indi. 
Üst sıralardaki ekiplerden Trabzonspor ve Fenerbahçe 
haftayı mağlubiyetle kapatırken, Alanyaspor, 
Başakşehir ve Yeni Malatyaspor ise sahadan 1 puanla 
ayrıldı. Sıralama Beşiktaş’tan daha üst sırada bulanan 
7 takımdan 5’inin puan kaybettiği haftada çok kritik bir 
galibiyet alan Beşiktaş, lider Alanyaspor ile arasındaki 
puan farkını 4’e indirirken, şampiyonluk yarışında 
olduğu rakiplerinden Galatasaray, Trabzonspor ve 
Başakşehir’in 1, Fenerbahçe’nin de 2 puan gerisinde 
yer aldı.

SAKATLAR DÖNDÜ
Hafta içinde Portekiz’e gidecek olan Beşiktaş, 

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde 
deplasmanda Braga ile karşı karşıya gelecek. Bu 
maçın ardından iç sahada boy gösterecek olan 
siyah-beyazlıların konuğu ise bu sezon Süper Lig’e 
gelen Denizlispor olacak. 

Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında alınan 
galibiyetlerle iyi bir hava yakalayan ve ligde üst 
sıralara doğru tırmanışa geçen Beşiktaş, pazar 
günü oynanacak olan Denizlispor maçını kazanarak 
üst üste 3. galibiyetini almak ve seriye bağlamak 
istiyor. 

Ligin ilk 10 haftasında sakatlıklar nedeniyle 
zorlanan siyah-beyazlılarda, Denizlispor maçıyla 
birlikte N’Koudou ve Douglas’ın da takıma dönmesi 
bekleniyor. İyileşen iki futbolcunun takıma 
katılmasının yanı sıra, cezası biten Caner de 
Denizlispor karşısında forma giyebilecek.
 n İHA

Yeni Malatyaspor’da 
moraller bozuk!

Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, 
ligin 11. haftasındaki Göztepe müsabakasına Sergen Yalçın ile birlikte 3 isimden yoksun çıkacak

Sarı-kırmızılı camiada Kasımpaşa müsabakanın 
hakemi Halis Özkahya’ya tepkiler sürerken, 2-2 biten 
Kasımpaşa müsabakasının faturası ağır oldu. Malatya 
temsilcisinde Halis Özkahya’dan çift sarı kartla kırmızı 
kart görerek tribüne yollanan Sergen Yalçın, İzmir dep-
lasmanında takımının başında yer alamayacak. Yeni 
Malatyaspor’da çift sarı kartla oyundan atılan Robin 
Yalçın ve gördüğü sarı kartla ceza sınırına ulaşan Sa-
kıb Aytaç da Göztepe’ye karşı forma giyemeyecek. Bu 
arada tribüne gönderilen Sergen Yalçın’ın kırmızı kart 
görmesinde hakaret ya da küfür içeren herhangi bir 
durumun olmadığı, başarılı teknik adamının şiddetli iti-
raz nedeniyle kart gördüğü öğrenildi. Yalçın, cezasının 
hakem raporlarına da bu şekilde yansıması durumunda 
ligin 12. haftasındaki Fenerbahçe maçında takımının 
başında olabilecek.

SERGEN YALÇIN’A DESTEK
Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Kasımpa-

şa-Yeni Malatyaspor müsabakasının 84. dakikasında 
hakem Halis Özkahya tarafından kırmızı kartla tribüne 
gönderilen Teknik Direktör Sergen Yalçın’a destek bü-
yüyor. Malatyalılar, hocalarına sosyal medyada açtıkla-
rı ‘SergenYalçınYalnızDeğildir’ başlık ile destek verdi. 
Kasımpaşa karşılaşmasının 84. dakikasında, takımı 2-1 
öndeyken bir pozisyon nedeniyle Hakem Halis Özkah-
ya tarafından çift sarı kartla kırmızı kart görerek tribüne 
gönderilen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen 
Yalçın, Özkahya’nın kararına büyük tepki göstermiş, 
mücadelenin hakeminin ise Sergen Yalçın’a ‘defol’ de-
diği iddia edilmişti. 

Yalçın, yardımcıları tarafından güçlükle sakinleş-
tirilirken sosyal medyada, Sergen Yalçın’a büyük des-
tek geldi. Başta Yeni Malatyaspor taraftarı ve Beşiktaş 
taraftarı olmak üzere birçok Süper Lig ekibi Yalçın’a 
destek verirken, konuyla ilgili olarak Malatya Yeşilyurt 
ve Battalgazi Belediye başkanları ile Malatya Milletve-
killeri de sosyal medyadan Sergen Yalçın’ın yanında 
olduklarını belirtiler. Yeni Malatyaspor Kulübü de resmi 
hesabından Sergen Yalçın’ın fotoğrafını paylaşarak ho-
calarının yanında olduğunu gösterdi.

FUTBOL KONUŞMAK İSTERDİK!
Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, 

“Bu akşam futbol konuşmak isterdik ama maç içinde ve 
sonrasında ciddi sıkıntılar oldu” dedi. Şahin, maç için-
se, “İlk yarı itibarıyla maçı hak eden bir futbol oynama-
dık. İkinci yarıda ise 10 kişi kalana kadar oyunu domine 
etmeye çalıştık ama hakem deplasman takımını gere-
ğinden fazla ezdirdi” yorumunu yaptı.

Süper Lig’in 10. haftasında Yeni Malatyaspor, İstan-
bul deplasmanında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. 

Mücadelenin 85. dakikasında hakem Halis Özkahya 
tarafından kırmızı kart gören Sergen Yalçın’ın yerine 
basın toplantısında Murat Şahin mücadeleyi değerlen-
dirdi. Şahin, maç içinde ve sonrasında yaşanan olay-
ların futbolun önüne geçtiğini söyleyerek, “Bu akşam 
burada futbol konuşmak isterdik. Bir sürü olay yaşadık. 
Maç içinde ve sonrasında ciddi sıkıntılar oldu. Yaşa-
nanlar üzücüydü. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak 
da istemiyorum. Kulüp, gerekli açıklamaya daha sonra 
yapacaktır” dedi.

“MAÇ İÇİN ÜZÜLÜYORUZ”
Hakemin kendilerini ezdirdiklerini belirten Şahin, 

“İlk yarı itibarıyla maçı hak eden bir futbol oynamadık. 

İkinci yarıda ise 10 kişi kalana kadar oyunu domine et-
meye çalıştık. Ciddi şekilde maça ortak olmuşken bek-
lemediğimiz ve anlamadığımız bir kırmızı kart gördük. 
Hakem, maçın genelinde deplasman takımı olarak bizi 
gereğinden fazla ezdirdi. Maçın sonunda yaşadığımız 
olaylar daha üzücüydü. Bu maç için üzülüyoruz” diye 
konuştu.

Murat Şahin, teknik direktörleri Sergen Yalçın’ın 
kırmızı kart görmesiyle ilgili soruya ise şu cevabı verdi:

“Çizgiyi geçseniz bile sarı kart veriliyor. Ciddi bir 
durum yoktu. İtiraz devam edince hakem kırmızı kart 
verdi. Hakem, bizden kimi bulsa atacak gibiydi. Türk 
futbolu adına güzel bir maç olmadı. Hakem bugün ma-
çın önüne geçti.” n İHA

Medipol Başakşehir geçen sezonu mumla arıyor!
Süper Lig’in 10. haftasını 16 puanla 6. sırada tamamlayan 

Başakşehir, geçtiğimiz sezonun aynı bölümünde ise 21 
puanla zirvede yer alıyordu. Sezona Okan Buruk yönetiminde 
‘yeni vizyon, aynı hedef’ parolasıyla başlayan ancak ligin 
ilk iki haftasını puansız kapatan, sonraki maçlarda da 
inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Medipol Başakşehir’de, 
Alanyaspor deplasmanında alınan golsüz beraberlik ve 
istenilen oyunun tam anlamıyla sahaya yansıtılamaması 
moralleri bozdu. Oynadığı son iki karşılaşmadan sadece 2 
puan çıkarabilen turuncu-lacivertliler, ligde 10. haftayı 16 
puanla 6. sırada tamamladı.

GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE
Başakşehir, 2019-2020 sezonunu Yeni Malatyaspor ve 

Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgilerle açtı. İlk galibiyetini 
ise üçüncü haftada Gençlerbirliği’ne karşı alan turuncu-
lacivertli takım, Sivasspor ve Beşiktaş ile de 1-1 berabere 
kalınca 5 hafta sonucunda 5 puanda kaldı.

Sonrasında Rizespor, Gaziantep FK ve Göztepe’yi 
devirerek üç maçlık bir galibiyet serisi yakalan Buruk’un 
öğrencileri, bu başarısını devam ettiremedi ve Trabzonspor 
ile Alanyaspor mücadelelerinden 1’er puanla ayrıldı.

İstanbul ekibi, 10 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 

mağlubiyet sonucu topladığı 16 puan ile geçtiğimiz sezonun 
gerisinde kalmış oldu. Başakşehir, 2018-2019 sezonunun 
söz konusu periyodunda 21 puanla zirvede bulunuyordu.

Turuncu-lacivertliler, o dönem 6 müsabakadan üç 
puanla ayrılmış, 3 kez rakipleriyle berabere kalırken, 1 defa 
da yenilmişti.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
Geride kalan sezonun ilk yarısında hem ligin hem de 

Avrupa’nın en az gol yiyen takımları arasında yer alan 
Başakşehir, yeni sezonda ise kalesini gole kapatmakta 
zorlanıyor. Şu ana kadar 10 maçta 16 gol atıp, 12 gol yiyen 
turuncu-lacivertli takım, sadece iki mücadelede ağlarında 
gol görmedi.

Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonunun ilk 10 
haftasında 14 gol atmış, 4 gol yemişti.

SAHA AVANTAJINI DEĞERLENDİREMEDİ
Başakşehir’in en büyük özelliklerinden biri de evinde 

oynadığı maçlara mutlak favori olarak çıkması ve kolay kolay 
puan kaybı yaşamamasıydı. Ancak İstanbul temsilcisi, yeni 
dönemde bu avantajı da kullanmakta zorlanıyor. Fatih Terim 
Stadyumu’nda 5 karşılaşmaya çıkan turuncu-lacivertliler, 

2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 8 puan topladı. 
Okan Buruk’un takımı, 5 dış saha maçında da hanesine 8 
puan yazdırdı. Geçen sezonun Başakşehir’i ise 10 haftalık 
bölümde sahasında 5 maçın 4’ünü kazanırken, 1’inde bir 
puan almış ve elde ettiği 21 puanın 13’ünü evinde toplamıştı.

İRFAN CAN KAHVECİ ŞOKU!
Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci’nin sağ uyluk 

arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini, 
başarılı futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını 
açıkladı.

Başakşehir’de İrfan Can Kahveci şoku yaşanıyor. 
Turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda Alanyaspor ile golsüz 
berabere kaldığı mücadelenin 17. dakikasında sakatlanarak 
oyundan çıkan tecrübeli oyuncunun en az iki hafta sahalardan 
uzak kalacağı açıklandı.

Başakşehir’in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan 
açıklama şöyle:

“Süper Lig’de Alanyaspor ile oynadığımız maçta 
sakatlanarak oyundan çıkarılan futbolcumuz İrfan Can 
Kahveci’nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve 
kanama (ödem) tespit edilmiş olup, tedavi ve sahaya dönüş 
süresi en az 2 hafta olarak belirlenmiştir.”   n İHA



Selçuklu Belediyespor’dan judoda 8 madalya

Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo Takımı, Mani-
sa’da düzenlenen Ziya Elmalı İllerarası Judo Turnuvası’n-
dan 8 madalya ile döndü. 1 Kasım 2019 Dünya Judo Say-
gı Günü nedeniyle gerçekleştirilen ‘Ziya Elmalı İllerarası 
Judo Turnuvası’ Manisa’da düzenlendi.  20 ilden yaklaşık 
350 sporcunun mücadele ettiği turnuva heyecanlı karşı-
laşmalara sahne oldu. Turnuvaya Gençler ve Büyükler 
kategorisinde toplam 8 sporcuyla katılan Selçuklu Bele-
diyespor Kulübü toplamda 8 madalya toplayarak başarılı 
bir performans sergiledi. Ümitler kategorisinde mücadele 
eden Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları Süleyman 
Kabakcı 81 kilogramda, Emin Işık ise 46 kilogramda altın 

madalyanın sahibi oldu. 42 kilogramda mücadele eden 
Kaan Demir ve 60 kilogramda mücadele eden Yücel Gö-
ker ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Sporcular-
dan Necdet Ataşoğlu 46 kilogramda ve Ahmet İlker Turgut 
ise 66 kilogramda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi 
oldu.  Turnuvada büyükler kategorisinde mücadele eden 
Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcularından Hasan Bü-
yükeser 81 kilogramda altın madalya kazanırken, Veysi 
Atabaey 73 kilogramda üçüncü olarak bronz madalyanın 
sahibi oldu. Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo Takımı 
Ümitler ve Büyükler kategorisinde takım halinde ikinci 
olarak kürsüye çıktı. n SPOR SERVİSİ
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Geleneksel Okçuluk 
Konya’da korunuyor!
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Geleneksel Okçuluk Topluluğu’nun Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya Valiliği, 

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu’nun 
destekleriyle gerçekleşen Alaeddin Keykubat Geleneksel Okçuluk Kupası madalya töreni düzenlendi

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen törende konuşan Konya Vali 
Yardımcısı Mehmet Usta, “Okçuluk Fede-
rasyonu’nun yaptığı bu çalışma, öncelikle 
spor olmasının yanı sıra bizim tarihimizle 
bağlantımızı sağladığı için çok önemli 
çünkü şu anda Türkiye’de çok çeşitli spor 
dalları fiilen uygulanıyor ancak geçmiş 
yıllarda çok ihtiyacını hissettiğimiz halde 
tarihimizden gelen sporlara çok ağırlık ve-
rilmediğini gördük işte okçuluk konusu bu-
nun şu anda bir öncüsüdür. Bu işe öncülük 
eden herkese özellikle teşekkürlerimizi 
ifade ediyorum, elinize, yüreğinize sağlık, 
hepinize başarılar diliyorum” dedi.

BİR OK GİBİ RAHMAN’LA BULUŞMALI
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ise, “Bi-
zim için elin yayla, okla buluşmasından 
ziyade okun hedefle buluşmasından ziya-
de, gönlün bir ok gibi Rahman’ın rızasıyla 
buluşması önemlidir. 

Sizin hem şahsiyet olarak dimdik ve 
dümdüz bir ok gibi olmanız bizim asıl ni-
yetimiz ve hedefimiz, hem de kişiliğinizle, 
duruşunuzla, şerefinizle, namusunuzla, 
ahlakınızla gittiğiniz her yerde bu attığınız 
dümdüz okları bir Müslüman Türk evladı 
olarak temsil etmeniz, asıl hedefimizdir. 
Yoksa oku herkes eline alır, yayı da eline 
alır herkes hedefe atar. 

Biz sizin ok gibi olmanızı istiyoruz 
dümdüz ve dimdik. Bu organizasyonda da 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Fe-
derasyon Başkan Vekili Ömer Koç da, 
“Konyamızda SÜ ev sahipliğinde ilkini 
gerçekleştirmiş olduğumuz Alaeddin Ku-
pası ki ismini özellikle verdik, inşallah 
bundan sonrakilere diğer Selçuklu sultan-
larının isimlerini de zihinlere kazınması 
amacıyla hizmetleri çoktur, Anadolu coğ-
rafyamızı bize perçinleyen daima yurt ol-
masını sağlayan sultanlardır, kendilerini 
rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini 
kullandı.

DURUŞUMUZLA TEMSİL EDECEĞİZ
SÜ Geleneksel Okçuluk Topluluğu 

Başkanı Mehmet Koç ise, “SÜ Geleneksel 

Okçuluk Topluluğu olarak kurulduğumuz 
günden bu yana eğitim ve tanıtım faaliyet-
lerimizi uygun şekilde düzenli olarak yap-
tık ve yapmaya da devam ediyoruz. Aktif 
ve faal bir topluluk olarak katıldığımız tüm 
üniversitelerarası, ulusal ve uluslararası 
programlarda, müsabakalarda; üniversi-
temizi, şehrimizi ve ülkemizi kupalarla, 
madalyalarla ve duruşumuzla başarıyla 

temsil ettik ve etmeye devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Program dereceye giren öğrencile-
re plaket ve ödül takdimlerinin ardından 
toplu fotoğraflarla sona erdi. Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
madalya törenine Konya Vali Yardımcısı 
Mehmet Usta, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Selçuklu 

Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mehmet 
Ali Kolay, Geleneksel Türk Okçuluğu Fe-
derasyonu Başkan Vekili Ömer Koç, SÜ 
Geleneksel Okçuluk Topluluğu Akademik 
Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgök-
men, SÜ Geleneksel Okçuluk Topluluğu 
Başkanı Mehmet Koç ve farklı illerden 
gelen üniversite takımlarının geleneksel 
okçuları katıldı. n İHA

Konya 1. Amatör Küme’de 4.hafta heyecanı yaşandı. 
Ligde A ve B grubunda 9 maç oynanırken, B Grubu’ndaki 
Ülküm Gençlik Spor – Yeni Doğanhisarspor karşılaşması 
85.dakika itibariyle tatil edildi. Ligde haftanın sonuçları 
şu şekilde; A Grubu: Selçuk Üniversitespor 3 – 2 Sarayö-
nüspor, İçeri Çumra Belediyespor 1 – 0 Selçuklu İdman 
Yurdu, Ömeranlıspor 1 – 1 Ereğli Anadoluspor, Demirspor 
2 – 4 Ergesspor. B Grubu: Anadolu Kartalspor 3 – 0 Taş-
kentspor, Beyşehir Belediyespor 1 – 1 Bozkır Gençlerbir-
liği, Yunakspor 2 – 1 Seydişehir Gücü, Huğluspor 4 – 2 
Monivaspor.  n SPOR SERVİSİ

Konya Süper Amatör Küme’de kayıpsız yoluna devam 
eden Gölyazı Belediyespor’a Kulüp Başkanı Yusuf Buhur-
cu yaptığı açıklamalarda futbolcuları ve teknik heyeti tebrik 
etti. Buhurcu açıklamasında, “Süper Amatör Küme’de 2 
iç saha, 2 dış saha olmak üzere 4 maçta 4 galibiyet alan 
futbolcularımızı kutluyorum. Liderlik koltuğunu bugün 
devraldık orada kalıcı olacağız. Bu güce ve azme sahi-
biz. Gelinen bu noktada yönetime, teknik ekibe, futbolcu 
kardeşlerime ve büyük Gölyazı taraftarına ayrıca bize her 
daim maddi manevi destek veren Gölyazı sevdalısı hem-
şerilerime teşekkür ediyorum. Bugün lider olduk sezon 
sonunda inşallah şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.   
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 11 10 1 0 36 10 26 31
2.Y. SAMSUNSPOR 11 7 4 0 21 4 17 25
3.YENİ ÇORUMSPOR 11 7 1 3 17 12 5 22
4.AFJET AFYONSPOR 11 6 2 3 20 11 9 20
5.SANCAKTEPE FK 11 6 1 4 19 8 11 19
6.ZONGULDAK 11 5 3 3 14 9 5 18
7.HEKİM. TRABZON 11 5 2 4 22 20 2 17
8.PENDİKSPOR 11 5 2 4 14 12 2 17
9.İNEGÖLSPOR 11 5 1 5 15 10 5 16
10.SARIYER 11 4 4 3 12 11 1 16
11.TARSUS İDMAN Y. 11 5 1 5 9 16 -7 16
12.GÜMÜŞHANESPOR 11 3 2 6 12 16 -4 11
13.AMED SPORTİF 11 2 5 4 7 12 -5 11
14.HACETTEPE SPOR 11 3 2 6 9 22 -13 11
15.KIRKLARELİSPOR 11 2 4 5 7 18 -11 10
16.1922 KONYASPOR 11 3 0 8 11 19 -8 9
17.BAŞKENT AKADEMİ 11 2 2 7 12 17 -5 8
18.ŞANLIURFASPOR 11 0 1 10 1 31 -30 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Konyaspor Basketbol, zorlu maça hazırlanıyor
Türkiye Basketbol Ligi temsil-

cimiz Konyaspor Basketbol, ligin 
5.hafta maçında Petkim Spor’a 
konuk olacak. Yeşil beyazlı ta-
kım, ligde üst sıralarda bulunan 
rakibiyle oynayacağı maçın ha-
zırlıklarına devam ediyor. Dev 
Kartal, dün Başantrenör Ozan 
Bulkaz gözetiminde bir çalışma 
gerçekleştirdi. Temsilcimiz, iç 
sahada oynayacağı bu karşılaş-
mayı kazanarak kaybettiği iki 
maçı telafi etmek istiyor.

4 MAÇTA İKİ GALİBİYET ALDI
TBL’de mücadele eden Kon-

yaspor Basketbol, sezona istediği 
gibi başlamasına rağmen daha 

sonra oynadığı iki maçtan istediği 
sonuçları alamadı. Yeşil beyaz-
lılar, ilk hafta iç sahada Gemlik 
Basketbol’u yenerken, ikinci hafta 
deplasmanda Akhisar Beledi-
ye’ye mağlup oldu. Dev Kartal, 
üçüncü hafta maçında kendi evin-
de şanssız bir yenilgi aldı. Fethiye 
Belediye’yi konuk eden temsilci-
miz, önde olmasına rağmen son 
saniyede yediği üçlük ile karşılaş-
madan yenik ayrıldı. Son olarak 
Anadolu Basket’e konuk olan yeşil 
beyazlılar rakibini 83-94 yenerek 
son aldığı mağlubiyeti telafi etti. 

PETKİM’İN GÖZÜ LİDERLİKTE
Konyaspor Basketbol Takı-

mı’nın Cumartesi günü kendi 
evinde konuk edeceği Petkim 
Spor, ligde gözünü liderliğe dik-
ti. Oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 
alan İzmir ekibi, 4.hafta sonunda 
2.sırada yer aldı. Bu sezon güçlü 
bir kadro kuran rakip, deplas-
manda kazanarak üst sıralardaki 
yerini korumak istiyor. Konyaspor 
Basketbol ise iç saha avantajını 
kullanarak hedefi olan yukarılara 
doğru tırmanmanın hesaplarını 
yapıyor. İki ekip arasındaki mü-
cadele 9 Kasım Cumartesi günü 
saat 16.00’da Selçuklu Belediyesi 
Uluslararası Spor Salonu’nda oy-
nanacak. n SPOR SERVİSİ

1. Amatör Küme’de 
4.hafta tamamlandı

Yusuf Buhurcu: 
Şampiyon olacağız

S Takım O G M A Y AV Puan
1 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 4 4 0 313 293 20 8
2 PETKİM SPOR KULÜBÜ 4 3 1 320 280 40 7
3 YENİ MAMAK SPOR 4 3 1 342 332 10 7
4 FİNAL GENÇLİK 4 3 1 386 346 40 7
5 YALOVA GROUP 4 3 1 305 284 21 7
6 MANİSA BB 4 3 1 296 273 23 7
7 FETHİYE BELEDİYE 4 3 1 359 352 7 7
8 BORNOVA BELEDİYE 4 2 2 281 279 2 6
9 BANDIRMA KIRMIZI 4 2 2 303 272 31 6
10 KONYASPOR BASKETBOL 4 2 2 328 313 15 6
11 MERKEZEFENDİ BEL. 4 2 2 299 287 12 6
12 DÜZCE BELEDİYE 4 1 3 279 303 -24 5
13 AKHİSAR BELEDİYE 4 1 3 300 297 3 5
14 ANKARA ANADOLU BASKET 4 0 4 313 372 -59 4
15 GEMLİK BASKETBOL 4 0 4 276 343 -67 4
16 SAMSUNSPOR 4 0 4 235 309 -74 4

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve 
ligde zor günler geçiren 1922 Konyaspor’da son 
olarak deplasmanda Sancaktepe’ye mağlup ol-
manın üzüntüsü yaşanıyor. Yeşil beyazlı takım 
ligde oynanan 11 maç sonunda sadece 3 kez 
kazanabildi. 9 puanı bulunan Yavru Kartal, ligde 
düşme hattının içinde yer aldı. 1922 Konyaspor, 
ligin 12.haftasında iç sahada oynayacağı Zon-
guldak Kömürspor maçının hazırlıklarına bugün 
başlayacak. Temsilcimiz, bu maçı kazanarak 
yeniden moral kazanmak istiyor. n SPOR SERVİSİ 

1922 Konyaspor’da 
üzüntü hakim

Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.A. ALANYASPOR 10 5 4 1 19 11 8 19
2.DG SİVASSPOR 10 5 3 2 18 11 7 18
3. YENİ MALATYASPOR 10 5 2 3 24 12 12 17
4.FENERBAHÇE 10 5 2 3 18 10 8 17
5.TRABZONSPOR 10 4 4 2 19 13 6 16
6.M. BAŞAKŞEHİR FK 10 4 4 2 16 12 4 16
7.GALATASARAY 10 4 4 2 11 9 2 16
8.BEŞİKTAŞ 10 4 3 3 13 13 0 15
9.İH KONYASPOR 10 3 4 3 12 14 -2 13
10.KASIMPAŞA 10 3 3 4 14 15 -1 12
11.GÖZTEPE 10 3 3 4 9 11 -2 12
12.GAZİANTEP FK 9 3 3 3 14 18 -4 12
13.Y.  DENİZLİSPOR 10 3 2 5 9 12 -3 11
14.ANTALYASPOR 10 3 2 5 11 19 -8 11
15.Ç. RİZESPOR 10 3 2 5 10 18 -8 11
16.ANKARAGÜCÜ 9 2 3 4 6 13 -7 9
17.GENÇLERBİRLİĞİ 10 1 4 5 13 15 -2 7
18.İM KAYSERİSPOR 10 1 4 5 9 19 -10 7

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Kartal çare arıyor!
Yeni Malatyaspor maçı ile birlikte önlenemez bir düşüş yaşayan İttifak Holding 

Konyaspor’da moraller bozuk. Son olarak Gençlerbirliği ile berabere kalan Anadolu Kartalı 
düşüşü durduracak çareler aranıyor. Şimdiki hedef ise ligin sürpriz ekibi Sivasspor

TFF Süper Lig’in 10. haftasında son 
dakikada yediği gol ile Gençlerbirliği ile 
1-1 berabere kalan İttifak Holding Kon-
yaspor’da moraller bozuk. 

Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte 
önlenemez bir düşüş yaşayan Anadolu 
Kartalı, ne kupada ne de ligde istediği so-
nuçları alamadı. 

Şimdi de gözler hafta sonu oynana-
cak Sivasspor maçına çevrildi. Dün saat 
17.00’de yaptığı antrenmanla bu maçın 
hazırlıklarına başlayan Yeşil Beyazlılar, 
zorlu maçı kazanıp kötü gidişi durdurmayı 
amaçlıyor.

SERKAN’IN KIRMIZI KARTI SONRASI 
SULAR DURULMADI

Milli araya Kayserispor ve Kasımpa-
şa galibiyetleri ile giren İttifak Holding 
Konyaspor, bir anda kendini üst sıralarda 
bulmuştu. Yeni Malatyaspor maçına bü-
yük umutlarla çıkan Anadolu Kartalı henüz 
maçın başında Serkan’ın atılması ile bü-
yük şok yaşadı.

Bu maçı kaybeden yeşil beyazlılar, ar-
dından Fenerbahçe’ye farklı mağlup olur-
ken, Eyüpspor mağlubiyeti ise süreci daha 
da ağırlaştırdı. Gençlerbirliği maçında bı-
rakılan 2 puan ise durumu tam anlamıyla 

travma haline soktu.
SİVAS İLE TOPARLANMA ZAMANI
Konyaspor’un şimdiki hedefi ise Si-

vasspor. Rakibi ile Cumartesi günü saat 
17.30’da karşılaşacak olan Anadolu Kar-
talı bu kritik maçı kazanarak kötü gidişi 
durdurmayı amaçlıyor. Deplasmanda alı-
nacak 3 puan daha sonraki hafta iç sahada 
oynanacak Beşiktaş maçı öncesi büyük bir 
moral olacak.

RAKİPTE TANIDIK İSİMLER
Konyaspor’un 11. haftadaki rakibi 

Sivasspor topladığı 18 puanla ligin 2. sı-
rasında bulunuyor. Lige 3-0’lık Beşiktaş 

galibiyeti ile başlayan Kırmızı Beyazlı ekip 
ardından Rizespor’a mağlup olup, Gazian-
tep ve Başakşehir ile berabere kaldı. 

3 maçlık kazanamama serisinin ardın-
dan çıkışa geçen Sivas temsilcisi 6 maçta 
4 galibiyet, 1 beraberlik 1 de mağlubiyet 
aldı. Galatasaray’a mağlup olan, lider 
Alanyaspor ile berabere kalan Sivasspor 
Trabzonspor, Ankaragücü, Antalya ve De-
nizlispor’u mağlup etmeyi başardı.

Konyaspor’un eski teknik direktörü 
Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Sivasspor’da 
Yatabare ve Traore gibi tanıdık isimler bu-
lunuyor. n SPOR DERVİSİ

Konyaspor Futbol Gelişim Akademisi takımları bu-
gün Antalya’da kamp yapan Brondby ile bir hazırlık maçı 
oynayacak. U17 ve U19 takımlarının mücadele edeceği 
karşılaşmalar saat 13.00’te oynanacak. Konyaspor Fut-
bol Gelişim Akademisi yetkilileri oyuncuların uluslararası 
maç tecrübelerini artırmak için sık sık yabancı takımlarla 
karşılaşma planlıyor. Daha önce de farklı turnuva ve özel 
maçlara çıkan akademi oyuncularının gelişimi yakından 
takip ediliyor.  n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu 
Kulüp Lisans Kurulu kararı neticesinde 2019-2020 sezonu 
için Süper Lig’de UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play 
Lisansı almaya hak kazanan ilk takımlar arasında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce resmi inter-
net hesaplarından duyurduğu bu kararı içeren yazısını, 4 
Kasım 2019 tarihi itibariyle TFF Başkanı Nihat Özdemir ve 
Genel Sekreter Kadir Kardaş imzasıyla Konyaspor’a gön-
derdi.

Konyaspor’a ulaşan UEFA Lisansı sertifikasında, “Ku-
lüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı kapsamında yer 
alan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki Mali kriterlere 
ilişkin tüm gereklilikleri yerine getirerek, 2019-2020 se-
zonu için lisans almaya hak kazanmıştır” ifadelerine yer 
verildi. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Akademi 
Brondby karşısında

Konyaspor, UEFA Kulüp 
Lisansı ve Finansal Fair 

Play Lisansı aldı

Süper Lig’de liderlik yarışında en az puanlı sezon
Süper Lig’de 10. haftalar itibarıyla liderlik 

yarışında son yılların en düşük puanlı sezonu 
yaşanıyor. Çekişmeli başlayan ve “dört 
büyük” olarak değerlendirilen Galatasaray, 
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un şu 
ana kadar önemli puan kayıpları yaşadığı ligde 
Aytemiz Alanyaspor, 10. haftayı 19 puanla 
zirvede bitirdi.

Aytemiz Alanyaspor, üç puan sisteminin 
uygulanmaya başlandığı 1987-1988 
sezonundan itibaren oynanan son 33 sezonda 
10. haftalar itibarıyla en az puanı toplayan 
lider olarak kayıtlara geçti. Üç puanlı sistemde 
10. haftalar dikkate alındığında Aytemiz 

Alanyaspor’dan önce en az puan toplayan 
lider 20 puanla 2014-2015 sezonunda Beşiktaş 
olmuştu.

EN ÇOK PUANI BEŞİKTAŞ VE 
FENERBAHÇE TOPLADI

Süper Lig’de 3 puanlı sistemde 10. haftalar 
bazında en fazla puanı Fenerbahçe ve Beşiktaş 
topladı. Beşiktaş 2003-2004’te, Fenerbahçe 
ise 2004-2005 sezonunun ilk 10 haftasında 
hanesine 28 puan yazdırdı. Üç puanlı sistemde 
Galatasaray 10, Beşiktaş 7, Fenerbahçe 
6, Trabzonspor 4, Medipol Başakşehir 2, 
Kocaelispor, Bursaspor, Manisaspor ve 
Aytemiz Alanyaspor ise birer kez 10. haftayı 

lider tamamladı.
ANADOLU TAKIMLARI 

9 SEZON SONRA ZİRVEDE
Süper Lig’de 10. haftalar itibarıyla 9 sezon 

sonra ilk üç sırada Anadolu takımları yer aldı. 
Ligde Aytemiz Alanyaspor 19 puanla liderlik 
koltuğunda otururken, Demir Grup Sivasspor 
18 puanla ikinci sırada bulunuyor. 17 puan 
toplayan BtcTurk Yeni Malatyaspor ise averajla 
üçüncü basamağa yerleşti. Süper Lig’de 2010-
2011 sezonunda Bursaspor 10. haftayı lider, 
Trabzonspor ikinci, Kayserispor ise üçüncü 
sırada bitirmişti.

  n SPOR SERVİSİ

Beşiktaş’ın İstanbul dışındaki tek deplasman maçı Konyaspor ile
Süper Lig’in 10. haftasında 

Antalyaspor’u mağlup ederek moral bulan 
Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, 
fikstür hesaplarına başladı. Ligin 12. 
haftasında Konya deplasmanına gidecek 
olan siyah-beyazlılar, ilk yarıda kalan 7 
maçın 6’sını İstanbul’da oynayacak.

Galatasaray ve Antalyaspor 
galibiyetlerinin ardından zirveyle arasındaki 
puan durumunu 4’e indiren ve rakiplerine de 
yaklaşan Beşiktaş’ta moraller yerinde. Teknik 
Direktör Abdullah Avcı ise temkini elden 
bırakmıyor ve bir sonraki maçın hazırlığını 
yapıyor. Avcı’nın hesaplarındaki bir diğer 
nokta ise fikstür. Antalya deplasmanından 
dönen ve bu hafta sonunda Denizlispor’u 
konuk edecek olan Beşiktaş, ilk yarının 
kalan 7 haftasında yalnızca 1 kez İstanbul 
dışına çıkacak. 11. haftada Denizlispor’la 
karşılaştıktan sonra 12. haftada Konyaspor 
deplasmanına gidecek olan siyah-

beyazlılar, bu mücadelenin ardından 
İstanbul’dan ayrılmayacak. Kalan 7 maçın 
4’ünü iç sahada, 3’ünü ise deplasmanda 
oynayacak olan Beşiktaş, Konyaspor 
maçının ardından iç sahada Kayserispor’la 
karşılaşıp, ardından Kasımpaşa’ya konuk 
olacak. Bu mücadelenin ardından ligin 
flaş ekiplerinden Yeni Malatyaspor’u 
ağırlayacak olarak Kara Kartal, bir sonraki 
hafta ise derbide Fenerbahçe’nin misafiri 
olacak. Beşiktaş, ilk yarının son maçında 
ise sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya 
gelecek.

23 Kasım tarihinde Konyaspor’la 
karşılaştıktan sonra İstanbul’a dönecek olan 
Beşiktaş, aralık ayı boyunca İstanbul dışında 
lig maçına çıkmayacak. Aralık’ta Anadolu 
deplasmanında gitmeyecek olan siyah - 
beyazlılarda teknik heyet, olumsuz hava 
koşullarından dolayı takımın etkilenmeyecek 
olmasından da memnun kaldı. n İHA

RPS


