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‘Türkler ve 
Kürtler kardeştir’

Aşıklar Bayramı 
tam not aldı

Nasreddin Hoca
için yarıştılar

Öz İşhanı 
yıkılıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
(IKBY) Bölge Bakanı ve Irak 
Türkmen Cephesi’nin (ITC) 
IKBY Sorumlusu Aydın Maruf, 
“Türkiye’yi sanki Kürt’lere karşı, 
ya da etnik gruba karşıymış 
gibi gösteriyorlar, öyle bir 
durum yok. Kürt’ler, Türk’ler ve 
Türkmen’ler kardeş olmuştur” 
dedi. n HABERİ SAYFA 4’TE

17 şehirden 27 âşık ve halk 
ozanının katılımıyla yapılan 
Aşıklar Bayramı tam not alırken, 
Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Konya Âşıklar 
Bayramı’yla Konya’nın iki gün 
boyunca adeta bir kültür festi-
valine şahitlik yaptığını belirtti. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Akşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen Nasreddin Hoca 
Anma Günleri kapsamında, 3. 
Ulusal İlkokullar Arası Nasred-
din Hoca Fıkra Canlandırma 
Yarışması Türkiye Finali ger-
çekleştirildi. Yarışmada dere-
ceye girenler ödüllendirildi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi-
ne ait Konya’nın eski yapıları 
arasında yer alan Öz İşhanı 
yıkılıyor. Binanın yıkılmasının 
ardından boşalan bölgenin 
akıbeti ise henüz bilinmiyor. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Acıları hala taze 
Karaman’ın Ermenek 
ilçesindeki bir kömür 
ocağında su baskını sonucu 
meydana gelen ve 18 kişinin 
hayatını kaybettiği maden 
faciasının üzerinden 5 yıl 
geçti. Zaman su gibi akıp 
geçse de kazazedelerin 
yakınlarının acısı ilk günkü 
tazeliğini koruyor.
Maden faciasının yaşandığı 
ocak ise şu an çalışmıyor. 
Kurtarma çalışmalarının 
bittiği gün gibi duran 
madenin her yanında facianın 
izlerini görmek mümkün. 
Madende yakınlarını 
kaybedenler ise o günü hala 
unutmuyor.  
n HABERİ SAYFA 11’DE

Bereketli harekat!
Barış Pınarı Harekatı’nın 

olumlu sonuçlanması para 
piyasalarına da olumlu yansıdı. 

Bir taraftan Merkez Bankası 
faiz oranlarını düşünürken, 
döviz kurlarıyla ilgili olumlu 

izlenim oluştu. Altında taksit 
imkanı 8 aya çıkarıldı

BARIŞ PINARI 
PİYASAYA YANSIDI

Barış Pınarı Harekatı’nın olumlu bir şe-
kilde sonuçlanmasının yansımalarının 
ekonomiye de olumlu yansıdı. Konya 
Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Baş-
kanı Mehmet Kuşdemir, Barış Pınarı 
Harekatı öncesinde ve sırasında ade-
ta yaprak kımıldamayan piyasalarda 
harekatın Türkiye’nin istediği şekilde 
sonuçlanmasının ardından piyasada 
hareketlilik başladığını söyledi.

ALTIN HER ZAMAN 
GÜVENLİR LİMAN

Merkez Bankası’nın politika faizini 
yüzde 16,5’tan yüzde 14’e indirmesinin 
önümüzdeki günlerde etkilerini daha 
iyi hissettireceğini dile getiren Kuşde-
mir, oluşan olumlu tablo neticesinde 
piyasalara güven geldiğini söyledi. 
Kuşdemir, her dönemde en güvenilir 
yatırım limanı olan altının bu dönemde 
de öne çıkacağını dile getirdi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

ÖNCE MÜSLÜMAN OLDULAR 
ŞİMDİ DERS ALACAKLAR

BİSKÜVİ FABRİKASI 
ALEVLERE TESLİM OLDU

RÖNESANS NİNNİLERİNE 
SON VEREN TARİHÇİ

İngiliz grup Konya’ya geldi 

Iraklı işadamının fabrikası yandı 

Prof. Dr. Fuat Sezgin anlatıldı 

İngiltere’de yaşayan ve Müslüman olan 8 kişi, İslam 
Sanatları, Kuran-ı Kerim ve İslam Düşünceleri üzeri-
ne ders almak üzere Konya’ya geldi. Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret 
eden heyet, Konya’yı çok sevdiklerini belirttiler.

Ereğli ilçesindeki bisküvi 
fabrikasında sabah saat-
lerinde yangın çıktı. Irak 
uyruklu bir iş adamına ait 
olduğu belirlenen fabri-
kada çıkan yangın Konya 
Büyükşehir Belediyesi 
ve Karaman Belediyesi-
ne ait itfaiye ekiplerinin 
uzun uğraşları sonucu 
kontrol altına alınabildi.

TYB Konya Şubesi’nde Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilim 
tarihindeki yeri ve önemini anlatan Prof. Dr. Ahmet 
Turan Yüksel, “Hocamız, Müslümanların medeni-
yet ve bilim alanındaki yerini ispatlayarak Rönesans 
ninnilerine son veren tarihçidir” dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 6’DA

n HABERİ SAYFA 10’DA

02 FIJET heyeti Zazadin 
Hanı’nı inceledi 03 Meram’da taziye 

aracı sayısı 4’e çıktı 06 Dosyası kabarık çıktı, 
suçlamaları reddetti!

Avrupa’nın en büyük 
tropikal kelebek 
müzesini Konya’ya 
kazandıran Selçuklu 
Belediyesi, yaz 
döneminde 4 farklı 
aktivitenin yer aldığı 
Macera Kulesi ve 
zeplin teleferik 
hattı ile 12 yaş ve 
üzeri adrenalin 
tutkunlarına hizmet 
veriyor.
n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Konya olmadan milli görüş olmaz’Barış Pınarı’nda istediğimizi aldık
Yeniden Refah Partisi Konya 
İl Teşkilatı 1. Olağan Kongresi 
bir otelde gerçekleştirildi. Tek 
liste ile gidilen seçimde Mustafa 
Özerdem Yeniden Refah Partisi 
Konya İl Başkanı seçildi. 
Konya’nın taşıdığı mananın 
kendileri için önemli olduğunu 
ifade eden Yeniden Refah Partisi 
Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 
“Konya olmadan Yeniden Refah 
ve Milli Görüş olmaz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Konya Kitap Günleri’nin 
sekizinci gününde; Güvenlik 
Politikaları Uzmanı Mete 
Yarar, Gazeteci Nedim 
Şener ve Araştırmacı 
Hilmi Daşdemir, “Barış 
Pınarı Harekatı” konulu 
panel gerçekleştirdi. 
Konuşmacılar panelde 
Türkiye’nin Barış Pınarı 
Harekatı ile istediğini aldığı 
vurgulandı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Teröristler 25 bin 
Kürt gencini öldürdü

MÜSİAD Konya Şubesi’nde konuşan Polis Akademisi 
Uluslararası Terör ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi 

Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şahin, terör faaliyetleri 
dolayısıyla öldürülen Kürt gençlerinin sayısının 25 

binin üzerinde olduğu söyledi.
 n SAYFA 13’TE
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Lütfü Şehsuvaroğlu 
okurları ile buluştu 

FIJET heyeti Zazadin 
Hanı’nı inceledi 

Öz İşhanı’nın yıkım ihalesine çıkıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bu yıl 7’incisi düzen-
lenen Konya Kitap Günleri’nde 9. 
gün ünde Gazeteci Yazar Lütfü 
Şehsuvaroğlu okurları ile buluştu . 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde ger-
çekleşen programda Lütfü Şehsu-
varoğlu’nu Konya Aydınlar Ocağı 
Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 

Konya Alperen Ocakları Başkanı 
Musa Karaçor, BBP MKYK Üyesi 
Mehmet Cemal Erkoç ile çok sayı-
da vatandaş katıldı. Gazeteci Yazar 
Şehsuvaroğlu Konya Kitap Günleri 
kapsamında kitaplarını imzaladı ve 
İdeal insan tipi ile devlet geleneği 
nasıl olması gerektiği konusunu 
anlattı. n  MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dünya Turizm Yazarları ve Ga-
zeteciler Derneği (FIJET) ile Türki-
ye Turizm Yazarları ve Gazetecileri 
Derneğinden (TUYED) gelen heyet 
Zazadin Hanı’nı gezerek inceleme-
lerde bulundu. Dünya Turizm Ya-
zarları ve Gazetecileri Derneği Yö-
netim Kurulu Üyesi Dr. Barbaros 
Kon, ticaretin gelişmesine büyük 

katkı sağlayan kervansarayların 
Anadolu’daki en büyük örnekle-
rinden olan ve günümüze kadar 
ayakta kalmayı başaran Zazadin 
Hanı’nın önemine dikkat çekti.  
FIJET 2017 yılında Konya’ya Altın 
Elma (Golden Apple) turizm ödülü 
vermişti.
n MEVLÜT EGİN

Konya Büyükşehir Belediyesi-
ne ait Konya’nın eski yapıları ara-
sında yer alan Öz İşhanı yıkım ihale 
tarihi belli oldu. Şemsitebrizi, Mev-
lana Caddesi 29 A, 42030 Karatay/
Konya adresinde bulunan Öz İşha-
nı İhalesine iştirak edecek gerçek 
ve tüzel kişiler, ihale şartnamesini 
Belediye Sarayı 5. Kat No:514 de 
bulunan, Mali Hizmetler Dairesi 
Başkanlığımız Gelir Şube Müdürlü-
ğüne bağlı Gelir Servisinden temin 
edebileceklerdir. İhaleye katılmak 
isteyenler, Dilekçe, Nüfus Cüzdan 
Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı), 
Tebligat için adres beyanı, İhaleye 
katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin 
ortakları ile yönetimindeki imzaya 
yetkili kişiler için adli sicil kaydı, 
Teklif vermeye yetkili olduğunu 
gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri, Gerçek kişi olması 
halinde imza beyannamesi, Tüzel 
kişi olması halinde, ilgisine göre 
tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-
timdeki görevlileri belirten son 
durumu gösterir Ticaret Sicil Gaze-
tesi veya bu hususları tevsik eden 
belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi 
Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza 
sirküleri, İstekliler adına vekaleten 
iştirak ediliyor ise, istekli adına ka-
tılan kişinin ihaleye katılmaya iliş-

kin Noter tasdikli vekaletnamesi ile 
Noter tasdikli imza beyannamesi, 
İhalelere katılacak olan gerçek 
veya tüzel kişinin Konya Büyük-
şehir Belediyesine herhangi bir 
borcu bulunmadığına dair belge, 
Ortak girişim olması halinde Noter 
tasdikli ortak girişim beyanname-
si. Geçici teminat olarak belirtilen 
bedeli Belediyemiz veznesine yatı-
rarak aldıkları makbuz veya 2886 
Sayılı D.İ. Kanununun 26. mad-
desinde belirtilen teminat yerine 
geçen belgelerden herhangi birisi. 
(Teminat mektubu verilmesi ha-
linde geçici teminat mektubunun 
süresiz ve limit içi olması, 2886 
sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş 

olması gerekmektedir.) İsteklilerin, 
istenen belgeleri ihale günü en geç 
saat 12.30’a kadar Belediye Sara-
yı 5. Kat. 514 No’lu Gelir Servisi-
ne teslim etmeleri gerekmektedir. 
Belirtilen saatten sonra yapılan 
müracaatlar ve postadaki gecik-
meler kabul edilmeyecektir. İha-
leye katılamayacak olanlar, 2886 
sayılı kanunun 6’ncı maddesinde 
yazılı kimseler doğrudan veya do-
laylı olarak ihaleye katılamazlar. 
Bu yasağa rağmen ihaleye girenin 
üzerine ihale yapılmış ise, ihale bo-
zularak geçici teminatı, sözleşme 
yapılmışsa bozularak kesin temi-
natı gelir kaydedilir.
n BERKCAN BAŞ

Harekat lehte sonuçlandı,
para piyasası umutlandı!

Barış Pınarı Harekatı’nın olumlu sonuçlanması para piyasalarına da olumlu yansıdı. Bir taraftan Merkez Ban-
kası faiz oranlarını düşünürken, döviz kurlarıyla ilgili olumlu izlenim oluştu. Altında taksit imkanı 8 aya çıkarıldı

Barış Pınarı Harekatı’nın olumlu 
bir şekilde sonuçlanmasının yan-
sımalarının ekonomiye de olumlu 
yansıdığı ifade ediliyor. Konya Sar-
raflar ve Kuyumcular Derneği Baş-
kanı Mehmet Kuşdemir, Barış Pınarı 
Harekatı öncesinde ve sırasında 
adeta yaprak kımıldamayan piyasa-
larda harekatın Türkiye’nin istediği 
şekilde sonuçlanmasının ardından 
olumlu bir izlenim oluştuğunu ve 
hareketlilik başladığını söyledi. 

Merkez Bankası’nın politika fa-
izini yüzde 16,5’tan yüzde 14’e in-
dirmesinin önümüzdeki günlerde 
etkilerini daha iyi hissettireceğini 
dile getiren Konya Sarraflar ve Ku-
yumcular Derneği Başkanı Mehmet 
Kuşdemir, oluşan olumlu tablo neti-
cesinde piyasalara güven geldiğini, 
para piyasalarında hareketlilik baş-
ladığını söyledi. 

Döviz kurlarında da kısa ve orta 
vadede olumlu bir tablo beklen-
diğini, kurların düşüş eğiliminde 
olacağının tahmin edildiğini ve bu 
beklentiye bağlı olarak piyasalarda 
hareketlilik yaşandığını dile getiren 
Mehmet Kuşdemir, her dönemde 
en güvenilir yatırım limanı olan al-
tının bu dönemde de öne çıkacağını 
dile getirdi. 

YATIRIMCIYA VE İHTİYACI 
OLANA MÜJDE

Bankacılık Düzenleme ve De-
netleme Kurulu (BDDK) tarafından, 
kredi kartıyla yapılan kuyum harca-
malarının taksitlendirme süresinin 
4 aydan 8 aya çıkarılmasıyla birlik-
te tüketici altın ve mücevhere daha 
kolay ulaşma imkanı bulduğunu 
aktaran Mehmet Kuşdemir, taksit 
sayısının artması imkanı olmayan 
vatandaş için altın almayı kolaylaş-

tıracağına dikkat çekti. 
Konya Sarraflar ve Kuyumcular 

Derneği Başkanı Mehmet Kuşde-
mir, “Barış Pınarı Harekatının le-
himize sonuçlanması piyasa fiyat-
larının düşmesine sebep oldu. Bu 
durum tabi ki kuyum alışverişlerine 
de yansıdı. Bildiğiniz üzere Mer-
kez Bankası bir hamle yaparak faiz 
oranlarını düşürdü. Bu da piyasaya 
farklı bir hava getirdi. Kuyum alışve-
rişlerinde yapılan 4 taksit imkanının 
8’e çıkarılması da tabi ki vatandaşa 
rahat bir nefes aldırdı. Benim tavsi-
yem imkanı olanlar için peşin olarak 
satın almaları. İmkanı olmayan va-
tandaşlarımız ise bu fırsattan ya-
rarlanabilirler. Yakın zamanda altın 
fiyatlarında gözle görülür bir artış 
olacağını düşünüyorum” dedi.

‘ÇOK OLUMLU OLACAK’
Yaşarlar Kuyumculuk sahibi Yu-

suf Yaşar’da, “Kuyumculuk piyasası 
bayağı durgundu. Bu uygulamanın 
olumlu sonuçlar doğuracağına emi-
nim. Altın fiyatlarının yüksek olması 
satıcı açısından da  alıcı açısından da 
bayağı sıkıntı yaratıyordu. 8 taksit 
imkanı ile ihtiyacı olan vatandaş-
larımız zorlanmadan ihtiyaçlarını 
giderebilecek. Tabi ki yatırımcıya 
tavsiyem imkanı varsa peşin alma-
sı. İmkanı olmayan vatandaşlarımız 
için oldukça rahatlatıcı bir haber 
olduğunu düşünüyorum. Şu anda 
çeyrek altın fiyatı 465 TL. İnsanlar 
çok yakın akrabalarına bile çeyrek 
altın almakta zorlanıyorlar. 8 tak-
sit imkanı güzel bir uygulama ama 
banka komisyonları çok yüksek. Bu-
nunla da ilgili bir düzenleme yapılır-
sa çok daha güzel olur” ifadelerini 
kullandı.
n BERKCAN BAŞ

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir Kuyumcu Yusuf Yaşar
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   08 °C   19 °C

Karaman             05 °C 18 °C 

Aksaray               07 °C  19 °C

Ankara                 07 °C 20 °C
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Müslüman olan İngiliz grup Konya’da eğitim alıyor
İngiltere’de yaşayan ve Müs-

lüman olan 8 kişi, İslam Sanatları, 
Kuran-ı Kerim ve İslam Düşünce-
leri üzerine ders almak üzere Kon-
ya’ya geldi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziya-
ret eden heyet, Konya’yı çok sev-
diklerini belirterek misafirperverlik 
için teşekkür etti. Başkan Altay, 
“Hz. Mevlana’nın ‘Bir mum başka 
bir mumu yakmakla ışından bir şey 
kaybetmez’ şeklinde bir sözü var. 
Biz bir mum yakmış oluyoruz. İn-
şallah onlar da başka mumlara ışık 
verirler” dedi.

İngiltere’de yaşan ve Müslü-
man olan 8 kişi, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’ı ziyaret etti. Amerika Birleşik 
Devletleri Diyanet Merkezi’nin 
İmamı Ali Tos rehberliğinde Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ile bir araya gelen; 
grup, Konya’yı çok sevdiklerini 

belirterek, misafirperverliğinden 
dolayı Başkan Altay’a teşekkür et-
tiler. Başkan Altay da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek, “En önemlisi hayata geçi-
rilen bu programın sahiplenilmiş 

olması ve bundan sonra da başka 
Müslümanlara faydalı olmak için 
bir başlangıç olarak düşünülmesi. 
Hz. Mevlana’nın ‘Bir mum başka 
bir mumu yakmakla ışından bir 
şey kaybetmez’ şeklinde bir sözü 

var. Biz bir mum yakmış oluyoruz. 
İnşallah onlar da başka mumlara 
ışık verirler. İslamiyet’le müşerref 
olmaları onlar için büyük bir müj-
de. Hepsini tebrik ediyorum” dedi. 
Ziyaretin sonunda Başkan Altay, 

8 kişiden oluşan heyete İngilizce 
Mesnevi hediye etti. Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi ve Cambridge Central iş 
birliğiyle İngiltere’de yaşayan ve 
Müslüman olan 8 kişi, Hz. Mevla-

na, İslam Sanatları, Kuran-ı Kerim 
ve İslam Düşünceleri üzerine ders 
almak; ayrıca Konya’nın tarihi, kül-
türel ve turistik güzelliklerini gör-
mek amacıyla Konya’ya geldi.
n HABER MERKEZİ

Meram’da taziye 
aracı sayısı 4’e çıktı

43 bağımsız denetçi 
sertifikalarını aldı

Sosyal belediyecilikte örnek 
çalışmalara imza atan Meram Be-
lediyesi beşikten mezara kadar va-
tandaşın yanında olmaya devam 
ediyor. Bu kapsamda, belediyenin 
kendi atölyelerinde özel olarak di-
zayn ederek Meramlıların hizme-
tine sunduğu taziye otobüslerinin 
sayısı 4’e çıktı. Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, yeni araç-
ların, vatandaşların en acı günle-
rinde yanlarında olmak, acılarını 
paylaşmak ve onlara destek olmak 
amacıyla filolarına kattıklarını be-
lirtti. Belediyenin daha önce kendi 
atölyelerinde özel olarak tasarla-
yıp hizmete sunduğu 2 adet taziye 
otobüsüne Meram’ın ihtiyacını tam 
olarak karşılamak adına 4’e çıkar-
dıklarını söyleyen Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, “Otobüs-
lerimizin iç düzenlemesi daha önce-
kilerde olduğu gibi yine tamamen 
belediyemizin Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü atölyesinde dizayn 
edildi. Cenaze evine yıkama aracı 
hizmeti, yemek ikramı, çaymatik, 
masa ve sandalye hizmetlerimiz 
olmaktadır. Taziye otobüslerimizin, 
Meramlıların ihtiyacını karşılamada 
yetersiz kalması sebebiyle araçları-
mızın sayısını artırma kararı aldık. 
Yeni araçlarımızın dizaynı kısa süre 
içinde tamamlanarak vatandaş-
larımıza hizmet vermeye başladı. 
Hemen hemen her alanda geliştir-

diğimiz sosyal projelerimizle vatan-
daşlarımızın her anında yanlarında 
olmaya, sevinçlerine ortak olup 
artırmaya, hüzünlerini paylaşıp ha-
fifletmeye devam edeceğiz” diye 
konuştu.

Meram Belediyesinin sosyal an-
lamda birbirinden değerli projelere 
imza atarak tüm Türkiye’de adın-
dan sıkça söz ettirdiğini hatırlatan 
Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Meram’da hiçbir 
kesim yok ki sosyal hizmetlerimiz-
den nasibini almasın. Genç yaşlı, 
çocuk yetişkin, kadın erkek, engelli 
engelsiz, avantajlı dezavantajlı kim 
olursa olsun her bir vatandaşımıza 
dokunan projeler ürettik, üretmeye 
devam ediyoruz. Doğumdan ölüme 
her an yanlarında olmayı şehrin 
emanetçisi olarak omuzlarımızda 
bir sorumluluk olarak hissediyoruz. 
Bu sebeple vatandaşımızın ihtiyaç 
duyduğu her alanda var olmaya, 
onlara hizmet etmeye gayret gös-
teriyoruz. Tüm bu yatırımlar bu 
anlayışımızın bir göstergesi. Bu ya-
tırımlar sayesinde Meram ismi sos-
yal belediyecilikte artık bir marka. 
Bu marka değerini en üst seviyeye 
taşımak ve Meram’a Meramlılara 
hizmetlerin en iyisini sunmak gay-
retindeyiz. Vatandaşlarımızın dua-
sıyla bu gayretlerimizin en iyi sonu-
cu vereceğinden kimsenin şüphesi 
olmasın.” n HABER MERKEZİ

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
tarafından gerçekleştirilen “Ba-
ğımsız Denetçiler için Sürekli 
Eğitim Programı” kapsamında, 
eğitimini tamamlayan 43 bağım-
sız denetçiye sertifikaları verildi. 
Sertifika dağıtım töreninde ko-
nuşan Konya SMMMO Başkanı 
Abdil Erdal, “Odamız tarafından 
oluşturulan bağımsız denetçiler 
için Sürekli Eğitim Programının 
temel konulardaki dersleri Kamu 
Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Kurumu (KGK) tarafından onay-
lanmıştır. Onay işleminden sonra 
hızlı şekilde eğitim programını dü-
zenleyerek bağımsız denetçi olan 

meslektaşlarımızın eğitimlerine 
oda hizmet binamızda başladık. 
Meslektaşlarımız bu eğitim prog-
ramında muhasebe, denetim, etik 
kurallar, finans, kurumsal yönetim 
konularında eğitim aldılar. Bugün 
de eğitimlerini başarıyla tamam-
layan 43 üyemiz için sertifika tö-
reni yapıyoruz. Meslektaşlarımı-
za yönelik eğitim faaliyetlerimiz 
önümüzdeki süreçte de aralıksız 
devam edecektir. Görevimiz sü-
resince mesleki değerlerimizi ön 
planda tutarak, ortak paydamız 
mesleğimizdir ilkesiyle tüm mes-
lek mensuplarımıza hizmet etmek 
gayesinde ve amacında olacağız” 
ifadelerini kullandı. n İHA

‘Türkiye operasyonda
istediği neticeyi aldı!’

Konya Kitap Günleri’nin sekizinci gününde; Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Gazeteci 
Nedim Şener ve Araştırmacı Hilmi Daşdemir, “Barış Pınarı Harekatı” konulu panel gerçekleştirdi

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin düzenlediği Konya Kitap 
Günleri, Türkiye’nin sevilen ka-
lemlerini okurlarıyla buluşturdu. 
Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki 
Konya Kitap Günleri’nde Güven-
lik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, 
Gazeteci Nedim Şener ve Kamuoyu 
Araştırmacısı Hilmi Daşdemir’in 
katılımıyla “Barış Pınarı Harekatı” 
konulu panel gerçekleştirildi. 

BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA 
TÜRKİYE NE İSTEDİYSE ALDI
Güvenlik Politikaları Uzmanı 

Mete Yarar, harekatın başlamadan 
önce Türkiye’nin birkaç isteği oldu-
ğunu belirterek, şunları kaydetti: 
“Türkiye’nin birinci isteği, PKK ve 
PYD dediğimiz aynı kılıf içinde olan 
bu örgütün sınırlarımızdan uzak-
laşmasıydı. İkinci isteğimiz, Türki-
ye’de bulunan Suriyeli misafirleri-
mizin dönebilecekleri bir güvenli 
bölge oluşturulmasıydı. Üçüncü is-
teğimiz, Rusya ile belki Esad’ın da 
katılımıyla Adana mutabakatıyla 
bu işi daha doğru nasıl yapabilece-
ğimizi isterdik. Dördüncü isteğimiz 
de operasyonun çok kısa bir sürede 
başarıya ulaşmasını isterdik. Bugün 
bu isteklerimizden ne kadarını ba-
şarabildik? 

PKK terör örgütünü 30 kilo-
metre dışarıya çıkarmakla ilgili 2 
tane ülkeden Rusya ve ABD’den 
garantiyi alabildik mi? Bence aldık. 
Amerikalılar bölgeden çıktı mı? 
Çıktı. Türkiye operasyonunu yal-
nızda 8 günde bitirdi mi? Bitirdi. 
Bu işin içerisine Rusya’yı ve Esad’ı 
dahil ederek Türkiye’nin üzerin-
deki uluslararası anlamdaki yükü 

de aldık mı? Aldık. Rusya ve ABD 
hayatında ilk defa bir konuda veto 
kullandı. İkisini bir araya getirdik. 
Bugün itibariyle yarın ne olacağını 
bilemeyiz. Ama bugün tam 1 bu-
çuk ay önce Türkiye ne istediyse 
şu anda aldı. Bu bağlamda Barış 
Pınarı Harekatı’na başarısız demek 
gerçekten körlükten başka bir şey 
olamaz.” 

Gazeteci Nedim Şener de gü-
nümüzde medyanın yalan üzerine 
kurulu bir gerçeklik algısı oluştur-
duğunu anlattı. Şener, “Yabancılar 
post gerçeklik ya da hiper gerçeklik 
gibi kavramlarla günümüzü tarif 
etmeye çalışırlar. Gerçeğin hakim 
olduğu sadece olgularla hareket 
eden bir dönem olduğu var sayı-
lır. Sadece gazete olduğunda da 
vardı bu televizyonla görsel olarak 
da hayatımıza girdi. Algınızın oluş-
turulduğu bir süreç yaşandı. Biz 
Anadolu’da bunu yalan diye, fitne 
diye klasik bir kelime ile tarif ede-
riz. Global fitne dönemindeyiz. Glo-
bal yalan çağındayız aslında” dedi. 

Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daş-
demir’in yönettiği söyleşide konuş-
maların ardından Yarar ve Şener, 
okurların sorularını yanıtladı. 

TARİHÇİ MUSTAFA ARMAĞAN 
SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ 

Konya Kitap Günleri kapsa-
mında Tarihçi Mustafa Armağan 
Abdülhamidsiz Yüzyıl: Türkiye’yi 
Parçalama Planları konulu söyleşi-
de okurlarıyla buluştu. Türkiye’de 
tarih denkleminin dürüst kurulma-
dığını, dürüst kurulmamış bir tarih 
denkleminde de objektiflik ve taraf-
sızlık ilkesinin yerine getirilemeye-
ceğini belirten Armağan, “Tahte-
ravallinin bir tarafı çökmüş, öbür 
tarafı havada. Siz bunu veri kabul 
ederek tartışmaya devam ederse-
niz haksızlık yapana, zulüm yapana 
ve tarihin dengesini bozana hizmet 
etmiş olursunuz” diye konuştu. 

SERDAR TUNCER’E YOĞUN İLGİ 
Sevilen yazar ve televizyon 

programcısı Serdar Tuncer de din-
leyicilerin yoğun ilgi gösterdiği bir 
söyleşiye katıldı. Türk insanının 

pek çok büyük derdi olduğunu be-
lirten Tuncer, “Bütün bu dertleri 
oturduğumuz yerden halledebilme 
imkanımız yok. Ama küçük me-
selelerimizi halledebiliriz. Nedir 
onlar? Namazda biraz daha hassas 
olmak. Okumak, kendimiz yetiş-
tirmek. Ne ile meşgulsek onun en 
iyisini yapmak. Anne evladını daha 
iyi yetiştirebilir. Yaptığımız işi iba-
det şuuruyla yapabiliriz” ifadeleri-
ni kullandı. Kitap Günlerine katı-
lan Yazar İhsan Süreyya Sırma da 
“Müslümanlarda Yanlış Din Anla-
yışı” konulu söyleşide dinleyicilere 
hitap etti. Konya Kitap Günleri’nin 
8. gününde Fahrettin Gün, Meh-
met Ali İnan, Şaban Abak düzen-
lenen söyleşilerle okurlarına hitap 
ederken; Rasim Özdenören, Arife 
Açıkgöz, Kasım Çakır, Zekai Eşsiz, 
Zuhal Ay, Fendiye Dinç, Salih Se-
dat Ersöz, Oya Tatlıbal, Mert Aslan, 
Öznur Sönmez ve Sinan Mirza Pala 
da gerçekleştirilen imza günlerinde 
okurların kitaplarını imzaladılar.
n HABER MERKEZİ
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‘Türkler ve Kürtler kardeştir’
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) IKBY Sorumlusu Aydın Maruf Türklerin ve Kürtlerin kardeş olduğuna dikkat çekti 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
(IKBY) Bölge Bakanı ve Irak Türk-
men Cephesi’nin (ITC) IKBY So-
rumlusu Aydın Maruf, “Türkiye’yi 
sanki Kürt’lere karşı, ya da etnik 
gruba karşıymış gibi gösteriyorlar, 
öyle bir durum yok. O yüzden ben 
bunu burada demek istedim, her 
zaman Kürt’ler, Türk’ler ve Türk-
men’ler kardeş olmuştur. Bundan 
sonra da kardeş olacağız” ifadele-
rini kullandı. 

IKBY Bölge Bakanı Aydın Ma-
ruf, Irak Türkleri Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneğini ziyaret etti. 
Burada gündemi değerlendiren 
Maruf, Irak-Kürdistan bölgesinin 
etkin gruplarından sorumlu bölge 
bakanı olmasının ilk defa olduğu-
nu ve bunun Türkmen cephesi 
açısından önemli bir gelişme oldu-
ğuna dikkat çekti.

‘IRAK ZOR BİR SÜREÇTEN 
GEÇİYOR’

Irak’ın zorlu süreçten geçti-
ğine dikkat çeken Yurt Dışındaki 
Iraklı Doktorlar Derneği ve Türk-
meneli Dernekler Federasyonu 
Başkanı Dr. Aydın Beyatlı, “Bugün  
Irak zor bir süreçten geçmekte. 
Bu süreç gerçekten  yalnız Irak’ta 

değil,  bölgenin hemen hemen 
her tarafını etkilemektedir. Özel-
likle 2003’den sonra Amerika’nın 
Irak’a barış ve demokrasi getire-
ceğim dedi ve bu süreç başladı. 
Irak’taki 2003’de ihtilaldan sonra 
Arap baharı başladıktan sonra yal-
nız Irak değil bu bölgenin kin,nef-
ret,gözyaşı ve ötekileşme gibi du-
rumla karşı karşıyayız” ifadelerini 
kullandı.

‘KÜRT HALKI IRAK’TA YA 
DA SURİYE’DE OLSUN 

KARDEŞİMİZDİR’
Bakanlığının Türkmen Kürt 

ilişkilerine ve siyasi partiler ara-
sında olan ilişkiler açısından iyi 
bir şey olduğunu belirten Maruf, 
“Orada Irak’sız etkin gruplar ola-
maz. Bölgede de olan etnik grup-
larsız bu idare olamaz. Şu anda 
Suriye’de Barış Pınarı Harekatı ya-
pılıyor. Bu herkesçe bellidir ki Kürt 
halkına karşı bir harekat değil. 
Kürt halkı Irak’ta ya da Suriye’de 
olsun dostumuz ve kardeşimizdir. 
Her zaman birlikte yaşadık. Geç-
mişte de Çanakkale Savaşı’nda, 
diğer savaşlara da birlikte katıl-
mıştık. Çünkü bazı kişiler bunu 

başka yönle anlatmaya çalışıyor. 
Sanki Kürt’lere karşı, ya da etnik 
gruba karşıymış gibi gösteriyorlar, 
öyle bir durum yok. O yüzden ben 
bunu burada demek istedim, her 
zaman Kürt’ler, Türk’ler ve Türk-
men’ler kardeş olmuştur. Bundan 
sonra da kardeş olacağız “dedi.  
Irak-Kürt bölgesiyle Türkiye ara-
sında ilişkilerin çok iyi olduğunu 
anlatan Aydın Maruf, bu ilişkilerin 
daha iyi olması için çalıştıklarını ve 
bölgede Türkiye’ye karşı olumlu 
bir tavır olduğuna da dikkat çekti. 

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ORTADOĞU’NUN ÖRNEK BİR 
DEVLETİDİR’

Türkiye Cumhuriyeti’nin Orta-
doğu’da ya da bölgede önemli bir 
ülke olduğunu vurgulayan Maruf, 
Türkiye’nin her zaman Irak’ta, 
Erbil’de ya da diğer bölgelerde 
bütün gruplara ayrım yapmadan 
büyük destek verdiğini aktardı.Te-
rör örgütlerine karşı Türkiye’nin 
yardımlarına değinen Maruf şun-
ları kaydetti: “2014’de DEAŞ terör 
örgütünün Musul’a, Telafer’e ve 
Sincar’a geldiği zaman zor du-
rumda kalan insanlara sahip çıkan 

AFAD, TİKA ve Kızılay aracılığıy-
la Türkiye Cumhuriyeti yardım 
etmişti. Şu anda görünen nokta 
Erbil ve Ankara arasındaki ilişkiler 
çok iyidir. Biz Türkmen’ler olarak 
Bağdat Ankara arasındaki ilişki-
nin iyi olmasının yanındayız. Aynı 
zamanda Erbil ve Ankara arasının 
da iyi olmasını istiyoruz. Çünkü biz 
biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti 
Ortadoğu’nun örnek bir devletidir. 
Her zaman buradaki Türkmen’le-
re ve mazlum insanlara sahip çık-
mıştır” dedi.

‘TÜRKLER VE KÜRTLER 
KARDEŞTİR’

Türkmenlerin yapıcı ve olumlu 
tutumunu sürdüreceğini vurgu-
layan   Bakan Maruf, Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği Barış Pınarı Ha-
rekâtı’na yönelik de şunları söy-
ledi:” Biz her zaman her yerde 
Türkiye’nin yanındayız. Bu Kürt 
halkına, Kürt toplumuna karşı bir 
harekat değildir. Biz her zaman 
birlikte yaşadık, Çanakkale Sava-
şı’nda da Kürtlerle birlikte savaş-
tık. Bu etnik bir gruba yönelik ope-
rasyon değildir. Türkler ve Kürtler 
kardeştir” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yöntem, kitap kurtlarını 
ünlü yazarlarla buluşturuyor

Açıldığı günden beri Konya’da 
farklı bir eğitim kompleksi olan Yön-
tem Eğitim Kurumları, öğrencilerine 
okuma alışkanlığı kazandırıyor. İlko-
kulda öğrencilerine her hafta hikâye 
kitapları okutan, 5-6 ve 7. sınıflarına 
yılda 40 roman okutan kolejde, her 
hafta bir yazar, öğrencilerle buluş-
turuyor. Son olarak fantastik roman 
türünün sevilen Yazarı Zümrüt Tan-
rıöven Yazıcı Yöntem Kolejindeydi. 
Öğrencilerin muhteşem karşılama-
sıyla şaşıran Yazar Zümrüt Tanrıö-
ven Yazıcı duygularını şöyle ifade etti: 
“Hiç bu kadar coşkulu bir öğrenci 
topluluğu görmemiştim. Çok şaşır-
dım. Genelde biz yazarlar okullarda 
imza günlerine katıldığımız zaman 
kitaplarımızı okumamış kitlelere ses-
lenmek zorunda kalırız. Bu da bizi çok 
üzer. Bu tür imza günleri genellikle 

reklama yöneliktir. Ancak Yöntem 
Kolejinde minik okurlarım, kitapları-
mı okumuştur. Öyle güzel karşıladılar 
ve Öyle güzel sorular sordular. Tüm 
yetkililere teşekkür ederim. Özellikle 
de Türkçe Öğretmeni Özgür Pazar-
cı’ya. Hayatını okumaya ve okut-
maya adamış çok nadir insanlardan 
birisidir.” Türkçe Öğretmeni Özgür 
Pazarcı öğrencilerin yürekten oku-
duklarını kaydederek,”Okumak ve 
okutturmak bizim hayat felsefemiz. 
Bizim çocuklarımız yapmacık okur 
değildir. Yürekten okurlar. Konya’ya 
gelen her yazar mutlaka Yöntem Ko-
lejine uğrar. Uğradıklarında görürler 
ki burada gerçek Kitapkurtları var. 
Bizim öğrencilerimiz; sakin, hoşgö-
rülü, bilgili, donanımlı ve kültürlüdür. 
Onlarla gurur duyuyorum” diye ko-
nuştu.   n HABER MERKEZİ

17 şehirden 27 âşık ve halk ozanının katılımıyla yapılan Aşıklar Bayramı tam not alırken, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Konya Âşıklar Bayramı’yla Konya’nın iki gün boyunca adeta bir kültür festivaline şahitlik yaptığını belirtti.

Aşıklar Konya’da vatan
aşkını dile getirdi

Karatay Belediyesi tarafından 
düzenlenen “Vatan Aşkıyla 53. Kon-
ya Âşıklar Bayramı” muhteşem bir 
program ile sona erdi. Türkiye’nin 
17 şehrinden 27 âşık ve halk oza-
nının katılımıyla yapılan final prog-
ramı Konyalılardan tam not alırken, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Konya Âşıklar Bayramı’yla 
Konya’nın iki gün boyunca adeta bir 
kültür festivaline şahitlik yaptığını 
belirtti. Başkan Kılca, “Hz. Mev-
lana’nın, Hoca Ahmet Yesevi’nin, 
Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Hacı Bay-
ram-ı Veli’nin ve Yunus Emre’nin 
nazarıyla dünyaya bakan hayat fel-
sefemiz ile inancımız; merhametin, 
sevginin ve şefkatin membaıdır. Ça-
lışmalarımıza bu doğrultuda devam 
edeceğiz” dedi.

Karatay Belediyesi’nin bu yıl ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen “Vatan 
Aşkıyla 53. Konya Âşıklar Bayra-
mı” sona erdi. Final programı ön-
cesinde KTO Karatay Üniversitesi 
Yerleşkesi, Hükümet Meydanı ve 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde açık 
hava gösterisi gerçekleştiren aşıklar 
ve halk ozanları, daha sonra Konya 
Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kül-
tür Merkezi’nde yapılan muhteşem 
programda hünerlerini gösterdi.

Konyalıların büyük ilgi gösterdi-
ği program, İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başladı. Daha sonra prog-

rama Türkiye’nin 17 farklı ilinden 
katılan birbirinden önemli 27 aşık 
ve halk ozanları, koçaklamalar ve 
güzellemelerle Konyalıların gönül-
lerini fethetti. Programda gerçek-
leştirilen atışmaların yanı sıra dudak 
değmez gösterileri ise katılanlardan 
tam not aldı.
KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ HEYECAN 
DALGASI BİZLERİ ÜMİTLENDİRİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, yaptığı konuşmada şehrimizin 
kültür hayatında önemli bir heyecan 
dalgası hissettiklerinin altını çizdi. 
Söz konusu gelişmenin kendilerini 
gelecek adına ümitlendirdiğinin altı-
nı çizdiği konuşmasında Başkan Ha-
san Kılca, “Bu yıl Karatay Belediyesi 

olarak düzenlediğimiz Aşıklar Bay-
ramı’nın teması olan ‘Vatan Aşkıy-
la’ sloganımız, Aşıklar Bayramı’nın 
adeta bir parolası haline gelmiştir. 
İki gün boyunca birbirinden güzel 
programlar ve gösterilerle şehri-
mizde adeta dev bir kültür festivali 
yaşadık. Bu, bizler için bir mutluluk 
vesilesi, gelecek adına sorumluluk 
ve görevdir. İnşallah bu bayramı ge-
lecek yıllarda da Karatay Belediyesi 
olarak desteklemeye devam edece-
ğiz” ifadelerini kullandı.
‘HAYAT FELSEFEMİZ VE İNANCIMIZ; 

MERHAMETİN, SEVGİNİN VE 
ŞEFKATİN MEMBAIDIR’

Konya’nın medeniyetimizin çok 
önemli bir merkezi olduğunu kay-

deden Hasan Kılca, bu özelliğiyle 
Konya’nın sadece binlerce yıllık 
geçmişiyle değil geleceğiyle de ül-
kemiz için önemli bir misyon sahibi 
olduğunu aktardı. Kılca, sözlerini 
şöyle tamamladı: “ Hz. Mevlana’nın, 
Hoca Ahmet Yesevi’nin, Hacı Bek-
taş-ı Veli’nin, Hacı Bayram-ı Ve-
li’nin ve Yunus Emre’nin nazarıyla 
dünyaya bakan hayat felsefemiz ile 
inancımız; merhametin, sevginin 
ve şefkatin membaıdır.” Çalışma-
larımızı da bu doğrultuda ettirme 
gayreti içerisinde olmaya devam 
edeceğiz. Kültürümüze, sanatımıza 
ve edebiyatımıza hizmetimiz ara-
lıksız devam edecektir. Bununla da 
yetinmeyerek bütün insanlık için 
kadim kültürümüzü geliştirmeye 
devam edeceğiz. Bu duygu ve dü-
şüncelerle gerek şehrimizin dört bir 
yanında gerekse de Mevlana Kültür 
Merkezi’nde bizlerle birlikte olarak 
kültür dünyamıza sunulan katkı için 
tüm âşıklarımıza, halk ozanlarımı-
za ve hemşehrilerime çok teşekkür 
ediyorum.” Programın sonunda Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
rahmetli Feyzi Halıcı ve Prof. Dr. Ali 
Berat Alptekin’in ailelerine; “Vatan 
Aşkıyla 53. Konya Aşıklar Bayra-
mı”na katılan jüri üyeleri ile aşıklar 
ve halk ozanlarına teşekkür plaketi 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Hudutlarımızın 
güvenliğini sağlamak,  
sınırlarımızın güneyin-
de bir terör koridoru 
oluşturulmasını engel-
lemek, DEAŞ ve PKK , 
KCK , PYD , YPG başta 
olmak üzere milli gü-
venliğimize tehdit oluş-
turan  terör örgütleri ve 
teröristleri etkisiz hale 
getirmek yerlerinden 
edilmiş Suriyelileri 
yurtlarına döndürmek için uygun 
koşulları sağlamak maksadıyla Barış 
Pınarı Harekatı 9 Ekim 16.00 da uy-
gulanmaya başlandı.  Operasyonun 
başlamasından bir gün geçmesinden 
sonra 10 Ekim tarihinde çıkan ça-
tışmada bir askerin şehit olduğu,  3 
askerinde yaralandığı Milli Savunma 
Bakanlığınca duyurulmuştu.  Operas-
yon dahilinde şehit düşen kahraman 
askerimizin biri de Konyalıydı.

Yunus MERMER (30) PKK te-
rör örgütü tarafından çıkarılan hava 
saldırısından dolayı şehit düşmüş , 
aynı zamanda şehit haberiyle Kon-
yamıza  ateş düşmüştü. Ülkemizin 
yıllardır uğraştığı terör laneti dahilin-
de sayısını hatırlamayacağımız kadar 
Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ope-
rasyonların isimleri değişmiş fakat 
amaçlar hiç değişmemiştir. Birliğimi-
ze dirliğimize  ezanımıza, bayrağımıza 
dikilen gözleri yerlerinden çıkartmak 
ve sonucu ölüm de olsa bir saniye 
düşünmemek...

Türkiye Cumhuriyeti bünyesin-
de gerçekleştirilen bu operasyonda , 
yabancı basın her zaman olduğu gibi 
yaptığımız operasyonu karalamak 

için elinden geleni ardına 
koymamıştır.

Yıllar öncesi çekilen 
fotoğrafları paylaşarak  
Şanlı Türk ordusunu 
Dünya kamuoyuna yan-
lış tanıtmaya çalışmıştır. 
Üstüne bir de terör ör-
gütüne eğitimle beraber 
silah yardımı yapan 
ABD yi insan hakların-
dan bahseden sivillerin 
vurulduğunu iddia eden 

kesimden asla ses çıkmamıştır.
Operasyonun başından bu yana 

zaman zaman Türkiye ‘ nin kararlılı-
ğından dolayı kararlarını değiştirmek 
zorunda kalan yine ABD olmuştur. 
Çünkü çok iyi bilirler ki bugün Su-
riye de olan yarın Diyarbakır’da  da 
olsa yine aynı tepki ile karşılaşacak-
lar  ,dün öğlen saatlerinde Almanya 
havaalanında Türk lerin karşılaştığı 
muamele bunu destekler niteliktedir. 
Bir ülke polisi düşünün terör örgütle-
rinin etrafında koruma niteliğinde ve 
bir dünya sivilin olduğu alana girme-
lerine ve üstüne Türk vatandaşlarını 
kışkırtan sloganlar atmalarına izin ve-
riyor , bu insanlar bugün Suriye de ki 
Türk ordusuna sivil öldürüyor diyen 
insanlardır !

Yüzyıllar öncesi imparator MO-
TUN ‘ un da dediği gibi bu ülke de ki 
bir avuç toprağı çiğnetmeyeceğiz .

Türk milletinin bu yüzüyle asırlar 
öncesi tanıştıkları için,  kendilerinin 
asla ama asla uygulamadıkları insan 
hakları ya da sivil öldürmek ya da 
Müslüman teröristtir imaretlerini sa-
vurur ve ulaşamadıkları ciğere hep 
pis demeye devam edeceklerdir.

ADIM ADIM HEDEFE 

haber@konyayenigun.com
ŞERİFE ÖZ
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Konya’nın tanınmış işadamlarından Ömer Saylık oğlunu evlendirdi. 
Düğün merasiminde Konya iş ve siyaset dünyası biraraya geldi

Necle-Rıdvan Arslan çiftinin kızları Elif ile Nurten-Ekrem Çelik çiftinin oğulları 
Ahmet dünyaevine girdi. Gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetli katıldı 

İşadamı Ömer Saylık 
oğlunu evlendirdi

Arslan ve Çelik 
aileleri akraba oldu

Konya’nın önemli işadamlarından, Seha Yapı Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ömer Saylık oğlunu evlendirdi. Alime-Muhsin Işık 
çiftinin kızları Zeynep ile Tülay-Ömer Saylık çiftinin oğulları 
Abdullah bir ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ dedi. Çiftsan Bota-
nik’te gerçekleştirilen düğüne Vali Cüneyit Orhan Toprak, AK 
Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı ve Ziya Altunyal-
dız, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret 
Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, AK Parti Ka-
ratay İlçe Başkanı Mehmet Genç başta olmak üzere iş ve siyaset 
dünyasından çok sayıda isim katıldı. Düğünde davetlilere gele-
neksel Konya düğün pilavı ikramında bulunurken Saylık ailesi 
davetlilerle tek tek ilgilenerek hayırlı olsun temennilerini kabul 
etti. Dünyaevine giren genç çift ise mutlu günlerini ölümsüzleş-
tirmek için fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Yenigün Gazetesi 
olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyor, Işık ve Saylık 
ailelerine hayırlı olsun temennilerimizi iletiyoruz. n MEVLÜT EGİN

Arslan ve Çelik aileleri düğün mutlu-
luğu yaşadı. Necle-Rıdvan Arslan çiftinin 
kızları Elif ile Nurten-Ekrem Çelik çiftinin 
oğulları Ahmet dünyaevine girdi. Atiker 
Deluxe Karatay Toplantı ve Düğün Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen düğüne Arslan 
ve Çelik ailelerinin akrabaları, sevenleri ve 
dostları katıldı. Düğün mutluluğu yaşayan 
Arslan ve Çelik aileleri davetlileri kapıda 
karşılayarak davetlilerin hayırlı olsun te-
mennilerini kabul etti. Düğünde davetlile-
re geleneksel Konya düğün pilavı ikramın-
da bulunuldu. Yenigün Gazetesi olarak 
Elif-Ahmet çiftine bir ömür boyu mutlu-
luklar diliyor, Arslan ve Çelik ailelerine ha-
yırlı olsun temennilerimizi iletiyoruz. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında, 3. Ulusal 
İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali gerçekleştirildi

Nasreddin Hoca için
yarıştılar, kazandılar

Akşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen Nasreddin Hoca Anma 
Günleri kapsamında, 3. Ulusal İl-
kokullar Arası Nasreddin Hoca Fık-
ra Canlandırma Yarışması Türkiye 
Finalinde 8 bölgeden 8 okul birin-
cilik için ter döktü. Akşehir Kültür 
Merkezinde gerçekleştirilen Türki-
ye Finalinde yarışan minikler, usta 
tiyatroculara taş çıkartan rol yapma 
yetenekleri, dekor ve kostümleri ile 
izleyenlere keyifli saatler yaşattı. Jüri 
üyeliklerini Selçuk Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. 
Saim Sakaoğlu, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Eğitimci 
Yazar Mustafa Özçelik, Sinema ve 
Tiyatro Sanatçısı Hacı Ali Konuk, Si-
nema ve Tiyatro Sanatçısı Nurullah 
Çelebi’nin yaptığı yarışmada Türkiye 
birinciliğini Kutup Yıldızı rumuzuyla 
yarışan Eskişehir Tepebaşı Şehit Pi-
yade Astsubay Çavuş Soner Özübek 
İlkokulu kazandı. İkinciliği Turkuaz 
Tiyatro Kulübü rumuzuyla yarışan 
Kocaeli Gebze Emlak Konutları İlko-
kulu alırken, üçüncülüğü ise Göbekli 
Tepe rumuzuyla yarışan Şanlıurfa 
İbni Sina İlkokulu kazandı. Yarışma-
da diğer 5 okula da çeşitli özel ödül-
ler verildi.

Törenin açılış konuşmasını ger-

çekleştiren Akşehir İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Barbaros Topaloğlu, 
“Nüktedan, halk bilgesi Nasreddin 
Hoca’nın kimliğinde Türk insanının 
tüm ve gerçek özellikleri ile dün-
yaya tanıtılmasını sağlayan fıkra 
canlandırma yarışmamıza katılan 
okullarımıza teşekkür ediyor, perfor-
manslarından dolayı bütün ekipleri 
kutluyorum” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya ise, “Devrinin önde gelen 
ulemalarından dersler almış, müder-
rislik ve kadılık gibi makamlarda bu-
lunmuş olan hocamız, mütevazi ya-
şantısı ile halkın dili, gözü ve kulağı 
olmuştur. Toplumda gördüğü aksak-
lıkları ve yanlışları nükteli bir üslupla 
eleştirmiş; incitmeden, kırmadan ve 
rencide etmeden olumsuzlukları dile 
getirmiştir. Yunus Emre ve Mevlana 
Hazretlerinin şiirle verdiği öğütleri 
o nükte ve latife ile vermiştir. Her 
kıssası olumlu davranışlara teşvike, 
olumsuz davranışları önlemeye yö-
neliktir. Her bir nüktesinde insanları, 
gülümseyen bir yüz ifadesinin ar-
kasında, tefekküre yönlendirmiştir. 
Kıssalarındaki hikmeti, 8 asır sonra-
sında hala anlamaya, anlatmaya ve 
hayatımıza tatbik etmeye çalışıyo-
ruz. Kendimize rehber edindiğimiz 
ecdadımızı, anlamaya çalıştıkça ve 
öğütlerini uyguladıkça özümüzden 

ayrılmayız. Birliğimize, dirliğimize 
ve dirliğimize zeval gelmez. Çocuk-
larımız da Nasreddin Hocamızın 
fıkralarını ne kadar iyi bilirlerse, onu 
anlayabilmeleri, özümseyebilmeleri 
daha kolay olacaktır. Ayrıca; fıkralar 
vasıtasıyla ahlak, doğruluk, dürüst-
lük, iyilik, yardımseverlik gibi değer-
lerimizi daha iyi algılayacaklardır. Bu 
sebeple; belediyemiz ile Milli Eğitim 
Bakanlığımız işbirliği çerçevesinde 
üç yıldır Ulusal İlkokullar arası Fıkra 
Canlandırma Yarışması düzenliyo-
ruz” şeklinde konuştu.
‘BU YARIŞMADA KAYBEDEN OLMADI’

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait 
Kurnaz da, bu yarışmada kaybede-
nin olmadığını belirterek, katılan 
her okulun ve Akşehir olarak ken-
dilerinin yani herkesin kazandığını 
söyledi. AK Parti Konya Milletvekili 
Orhan Erdem ise, Nasreddin Ho-
ca’nın hoşgörüsünü Türkiye’ye ve 
bu coğrafyaya yaymak gerektiğinin 
altını çizerek, “Onun kibarca nük-
teyle yaptığı bu öğretileri genç nesle 
öğretmemiz ve yaymamız gerekiyor. 
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı gö-
revindeyken belediye başkanımızla 
bu protokolü yaptırdık. Amacımız 
öğrencilerle öğretmenlerinin bu 
programlar sayesinde daha da kay-
naşması, öğrencilerin sosyal hayatta 
kendilerini ifade edebilmesi, aynı 

zamanda içlerinden yarının sanatçı-
larının belki keşfedilmesi noktasında 
gibi daha sayabileceğimiz birçok se-
beple bu programları başlattık. Tüm 
katılımcılara teşekkür ederim” ifade-
lerini kullandı.

Programda vefat eden Prof Dr. 
Ali Berat Alptekin’in anısına bugü-
ne kadar Nasreddin Hoca ve Akşe-
hir’e yaptığı katkılar için kızı Prof. 
Dr. Gökçen Koçer’e Akşehir Beledi-
ye Başkanı Salih Akkaya tarafından 
bir plaket takdim edildi. Yarışmada 
Ali Berat Alptekin Özel Ödülü’nü 
Orta Oyuncuları rumuzuyla yarı-
şan Erzincan Munzur İlkokulu, Hacı 
İbrahim Sultan Veli Özel Ödülünü 
Sevgi Pıtırcıkları rumuzuyla yarışan 
Karabük Demir Çelik İlkokulu, Sey-
yid Mahmud Hayrani Özel Ödülünü 
Dahiler rumuzuyla yarışan Manisa 
Salihli Taytan Şehit Özgür Yatakdere 
İlkokulu, Nimetullah Nahcivani Özel 
Ödülünü Hayalciler 009 rumuzuyla 
yarışan Kahramanmaraş Onikişubat 
Mado Kadriye Kanbur İlkokulu, Ta-
rık Buğra Özel Ödülünü ise Kuyruklu 
Yıldız rumuzuyla yarışan Ordu Altı-
nordu Haki Yener İlkokulu kazandı.

Yarışma sonunda törene katılan 
protokol tarafından yarışmacı okul-
lara ödülleri ve madalyaları takdim 
edilerek günün anısına hatıra fotoğ-
rafı çekildi. n İHA

Yunaklı yazarlar Konya
Kitap Günleri’nde buluştu

Merkezi Konya’da bulunan 
Turguteli Kültür Sanat Tarih Der-
neği, Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen Konya Ki-
tap Günlerinde Yunaklı yazarları 
bir araya getirdi. Yunak Yardım-
laşma Derneği Başkanı Hasan 
Özel, Tur-Çev-Der önceki dönem 
başkanlarından Ufuk Turgut Koç 
ve Konya’da ikamet eden Yunak-
lılar’ın yoğun ilgi gösterdiği yazar 
buluşmasında Prof. Dr Ahmet Ka-
zım Ürün, Yüksel Köker, Mustafa 
Kaygısız, Fatih Şahin Işık, Kübra 
Arı ve Turguteli Kültür Sanat Tarih 
Derneği Başkanı Şair Yazar Devriş 
Ahmet Şahin okuyucularına kitap-
larını imzaladı.

Turguteli Kültür Sanat Der-
neği Başkanı Devriş Ahmet Şahin 
programla alakalı yapmış olduğu 

açıklamada, “Dernek olarak ku-
rulduğumuz günden buyana ge-
çen kısa zaman diliminde eğitim 
kültür ve sosyal alanda birçok et-
kinliğe imza attık. Bugün de Tur-
guteli yöresi ve Yunak’ımızın ye-
tiştirmiş olduğu şair ve yazarlarla 
Konya Kitap Günlerinde hemşeh-
rilerimizi bir araya getirdik. Bun-
dan sonra da haftalık olarak dü-
zenleyecek olduğumuz  Turguteli 
Sohbetleri ile bölgemizin tarihi ve 
kültürü hakkında çeşitli konuları 
gündeme getirmeye devam ede-
ceğiz. Bugün bizleri kırmayarak 
etkinliğimize destek veren tüm 
hemşehrilerimize teşekkür ediyo-
rum” dedi. Program günün anısı-
na çekilen hatıra fotoğrafı ile sona 
erdi.
n HABER MERKEZİ
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Ereğli’de bisküvi fabrikası alevlere teslim oldu

Ereğli ilçesindeki bisküvi fabri-
kasında sabah saatlerinde yangın 
çıktı. Havadan ve karadan yapılan 
yoğun müdahaleyle yangın kısmen 
kontrol altına alındı. 

Müdahale sırasında 6 işçi du-
mandan etkilendi. Kargıcı Mahal-
lesi’ndeki 3’üncü Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren biskü-
vi fabrikasının kağıt ve şekerleme 
bölümünde, saat 05.30 sıralarında 
yangın çıktı. Alevlere ilk müdaha-
leyi, fabrikanın gece vardiyasında 
çalışan 160 işçi yaptı. İhbar üzerine 
bölgeye Büyükşehir Belediyesi ve 
çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk 
edildi. İtfaiye araçlarının yanı sıra, iş 
makineleri ve beton mikserleriyle 
alevlere müdahale edildi. Havadan 

da helikopterle müdahale yapılan 
yangın, saat 11.00 sıralarında kıs-
men kontrol altına alındı. Müdaha-
le sırasında dumandan etkilenen 
6 işçiye hazır bekleyen ambulans-
larda müdahale yapıldı. Yangının 
söndürme çalışmalarının sürdüğü 
bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Karaman Belediyesine ait itfaiye 
ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik ça-
lışmasının ardından yangın kısmen 
kontrol altına alındı. Irak uyruklu 
bir iş adamına ait fabrikanın, 20 bin 
metrekarelik kapalı alanda 2017 
yılında faaliyete geçtiği belirtildi. 
Yangın yaklaşık 11 saat süren çalış-
manın ardından tamamen söndü-
rüldü. n DHA

Hırsızlık şüphelisi kardeşler 
kovalamacada yakalandı

Sobadan zehirlenen 11 kişi
hastanede tedaviye alındı

Konya’da araçlardan, teyp ve 
akü ile inşaat malzemeleri çaldık-
ları belirlenen kardeşler Gökhan 
D. (31) ve Polat D. (29) yakalandı. 
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği 
ekipleri, kent merkezinde araçlar-
dan teyp ve akü ile inşaat malze-
meleri çalınması üzerine çalışma 
başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşan-
dığı bölgelerdeki güvenlik kamera 
görüntülerini inceleyen polis, şüp-
helilerin daha öncede suç kayıtla-

rı bulunan Gökhan D. ve Polat D. 
adlı kardeşler olduğunu tespit etti. 
Polis, şüphelileri, Selçuklu ilçesin-
de yaşanan kovalamaca sonucu 
yakalayarak, gözaltına alındı. Po-
lat D.’nin 2 yıl 11 ay kesinleşmiş 
hapis cezasının olduğu ve 4 farklı 
olaydan da arandığı belirlendi. Çal-
dıkları malzemeleri sattıkları tespit 
edilen kardeşler, emniyetteki iş-
lemlerinin ardından adliyeye sevk 
edildi.
n DHA

Ilgın ilçesinde karbonmonok-
sit gazından zehirlenen mevsimlik 
tarım işçisi aynı aileden 11 kişi, 
hastanede tedaviye alındı. İlçeye 
bağlı Büyükoba Mahallesi’nde ça-
dırda kalan mevsimlik tarım işçisi 
aile, gece kömür sobasını yakıp, 
uykuya daldı. Halil Demirbaş (44) 
sabah uyandığında çadırı duman 

kapladığını fark etti. Hemen eşi 
Halime ve 9 çocuğunu uyandı-
ran Demirbaş, kendi imkanları ile 
ailesini Kadınhanı Devlet Hasta-
nesi’ne götürdü. Karbonmonoksit 
gazından zehirlendikleri tespit edi-
len ailenin sağlık durumlarının iyi 
olduğu belirtildi.
n DHA

Kavga ettiği komşularının üzerine kezzap dökerek 3’ü çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan kadının daha önce 
de bir ailenin zihinsel engelli oğlunu darp ettiği ortaya çıktı. Zanlı, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi

Dosyası kabarık çıktı, 
suçlamaları reddetti!

Kavgalı olduğu komşularının 
üzerine kezzap dökerek, 3’ü çocuk 
6 kişiyi yaraladığı iddiasıyla 9 yıl 4 
ay 15 gün hapis cezasına çarptırı-
lan Gülay Durusoy’un (41),  daha 
önce de ailenin zihinsel engelli oğlu 
Akil Şahin’i darbettiği ortaya çık-
tı. Ailenin şikayetçi olması üzerine 
bu suçtan da hakim karşısına çıkan 
Durusoy, “Ben Akil’i itip, yere dü-
şürmedim. Suçlamaları kabul etmi-
yorum” dedi. 

Meram ilçesi Gödene Mahallesi 
Hanedan Caddesi’ndeki bir apart-
manda oturan Saadet Şahin (45), 
geçen yıl 17 Eylül günü, işten eve 
dönen eşi Ramazan Şahin’i karşıla-
mak için 3 çocuğuyla birlikte kapıyı 
açtı. Bu sırada, daha önceden arala-
rında tartışma yaşanan karşı kom-
şusu Gülay Durusoy da kapıyı açtı. 
Durusoy, elindeki kasenin içinde 
bulunan kezzabı komşularının üze-
rine attı. Saadet Şahin’in yüzünde, 
omzunda ve ellerinde yanıklar olu-
şurken, yüzde 75 zihinsel engelli 
oğlu Akil’in (14) yüzünde, gözünde, 
kollarında ve vücudunun çeşitli yer-

lerinde yanıklar meydana geldi. Ay-
rıca çocukları Osman (13) ve Ayşe-
gül’ün (8) elleri ve kolları, Ramazan 
Şahin’in kolu ve bacağı yandı. Olay 
anında aynı yerde olan apartman 
sakinlerinden Şeyda Bağbudar’ın da 
kollarında yanıklar oluştu. Hastane-
ye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin 
ardından taburcu edildi ancak kalıcı 
izler oluştu. Gözaltına alınan Gülay 
Durusoy, tutuklandı. 

9 YIL HAPİS CEZASI
17’nci Asliye Ceza Mahkeme-

si’nde ‘kasten yaralama’ suçundan 
12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 
yargılanan Durusoy, ikinci celsede 
tahliye edildi. 4 Ekim günü görü-
len karar duruşmasında ise ‘kasten 
yaralama’ suçundan toplam 9 yıl 4 
ay 15 gün hapis cezasına çarptırıl-
dı. Mahkeme, yargılama sırasında 
olumsuz tutum ve davranışlar sergi-
lediği, suçunu inkâr ettiği ve pişman 
olmadığı gerekçesiyle cezada indi-
rim yapmadı. Cezayı duyan Duru-
soy, mahkeme salonundan çıktıktan 

sonra gözyaşlarına hâkim olamadı. 
DAHA ÖNCE DE DARP ETMİŞ
Gülay Durusoy’un, Şahin Aile-

si’ne yönelik kezzaplı saldırısından 
2 ay öncede zihinsel engelli Akil Şa-
hin’i iterek düşürüp, yaralanmasına 
neden olduğu ortaya çıktı. 

Ailenin şikayetçi olması üzeri-
ne Durusoy hakkında Asliye Ceza 
Mahkemesi’ne dava açıldı. Hakim 
karşısına çıkan Durusoy, suçlamala-
rı kabul etmeyerek, “Olay günü Sa-
adet ile tartışmadım. Akil’i itip yere 
düşürmedim. Saadet benim evime 
gelen komşularımla tartışmış. Dı-
şarı çıktığımda kavga ediyorlardı. 
Ben kavgayı ayırdım, karışmadım. 
Beraatımı istiyorum” dedi.  Anne 
Saadet Şahin ise, “Olay günü oğlum 
Akil bakkala gidiyordu. Ben arkasın-
dan baktım. Gülay’ın oğlumu itek-
leyip, yere düşürdüğünü gördüm. 
Peşinden çıktım, yanına gittiğimde 
oğlum yerde yatıyordu. Dizlerinden 
yaralanmıştı. Gülay Durusoy’dan şi-
kayetçiyim” diye konuştu. Duruşma 
ertelendi
n DHA

Ilgın ilçesinde yaşayan Ali Ya-
nar’dan (38), 10 gündür haber alı-
namıyor. Yapılan arama çalışma-
larında Yanar’ın izine rastlanmadı.  
Ilgın ilçesi Karaköy Mahallesi’nde 
yaşayan Ali Yanar, 10 gün önce 
evden çıktı. Ancak geri dönmedi. 

Ailesi de 16 Ekim günü kayıp baş-
vurusunda bulundu. Ailenin baş-
vurusu üzerine Konya İl Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 
polis ve jandarma ekipleri bölgede 
arama çalışması başlattı. İlçenin 
kırsal ve ağaçlık alanlarında drone 

desteği ile yapılan aramalarda, Ya-
nar’a ait ize rastlanmadı. Kısa süre 
ara verilen arama çalışması dün ye-
niden gerçekleştirildi. Konya itfai-
yesi Sualtı Arama Kurtarma, Konya 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
(AFAD) ve Akşehir Dağcılık ekip-

leri ile Konya Emniyet Müdürlüğü 
dalgıç ekibinin katıldığı aramalarda 
yaklaşık 10 kilometrelik alan taran-
dı. Sualtı ekipleri de çeşitli nokta-
larda dalışlar yaptı. Tüm çabalara 
rağmen, Ali Yanar bulunamadı.
n DHA

10 gündür kayıp, her yerde aranıyor
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Bu hafta, yaşamım boyunca rastla-
dığım problemlerin kaynağı  olduğunu 
düşündüğüm , kişisel, sosyal ve iş ya-
şamındaki  bozuk mekanizmaları sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Tartışmak,   fikir-
leşmek,  yanlış isem tamamlanmak isti-
yorum.

Politik sistem, ekonomik işleyiş, de-
mokrasi, bürokrasi, işletmecilik,  sosyal  
çatışma,  hak ihlalleri gibi karşımıza çıkan, 
çoğu zaman birbirimizi incittiğimiz,  hatta 
toplumsal çatışmaların sebebi oluşumları 
bir nebze de olsa istişare etmek istiyorum.

Bireyden toplumun en karmaşık 
yapılarına,  devletin işleyişine kadar toplu-
mun her kesiminde karşılaştığımız  belki 
de   adına davranış bozukluğu da diyebile-
ceğimiz çatışma ortamlarını bazı örnekler-
le tahlil etmeye çalışacağım.

• Öncelikle Seçim sisteminden bah-
setmek istiyorum.  Kırk yıllık canlı şahit ol-
duğum,  içinde yaşadığım  ülkemiz siyasi 
sistemini düşünelim. 

Görünürde  ideolojiler, inançlar fi-
kirlerin çatıştığı, misyonlar ve vizyonlarla  
toplumun farklı kesimlerini temsil eden 
politik arena.
1.Kayseri, Konya gibi çok az ilin kendi 
vekillerini toplumsal istişarelerle seçerler.  

Genellikle  siyaset içerisinde kaşarlaş-
mışlar ben vekiliniz olmak istorum der, 
para harcar, gözümüzü boyar biz de vekil 
seçeriz.
2.Toplumun bilgi,  beceri,  deneyim gibi  
donanımlı insanlarını  devlet yönetimine 
genellikle taşıyamayan bir mekanizma 
siyasetimize hakimdir.
3.Demokrasi hayatımız boyunca muhale-
fetin  iktidarı eleştirerek  iktidara ilerlerken,  
iktidara gelince eleştirdikleri  olayların kah-
ramanı oldukları çelişkili bir sistem.
4.Veya iktidarın   sorumlu iken savunduk-
ları her şeyi, muhalefete düşer düşmez 
yaygarayı koparıp, kızdıkları muhalefetin 
tavırlarını büyük bir oranda benimseme-
leri.
5.Bu durumu belediye ve hükümet yöne-
timinde benzer davranış biçimleri olarak  
da sıklıkla görüyoruz. Özellikle belediye-
lerde.
6.Doğru insanlar yukarıya doğru ve so-
rumluluk alma güdüsü ile davransa bile 
yukarıda bulunan insanlar ve öğütücü 
mekanizma,  onları daha gelişmeden, 
pasifize edecek  hamleleri ile önlerini kes-
mekteler.
 Yani farklı bir parti   görünse de tek parti 
davranışı  var.  Herkes yönetime gelince 

de muhalefete gelince 
de , sorumlu  olunca da 
sistemin gereği davranışı 
sergiliyor.
• Şirketlerde de sık sık  aynı 
pozisyondaki  insanlar de-
ğişiyor. Her hata çıktığında 
veya yanlış bir şey oldu-
ğunda hemen o mevkide 
bulunan insan değişiyor.
1.Şirkette bütçeleme yok.
2.Stok sayımı yok
3.Performans değerleme 
yok
4.Verimlilik takip yok
5.İstatistiki bilgilerin büyük bir bölümü 
sağlıklı değil.
Çalışkanlar , becerikliler , bilgililer yetenek-
sizleşiyor, doğrular dürüstler hırsızlaşıyor  
işten gönderilmek durumunda kalıyor,  
ama hiçbir problem düzelmiyor. Sistem  
‘’yenisini bulun’’ . Şikayet; ‘’ doğru adam 
kalmamış’’ mekanizması ile işliyor.
• Günlük hayatımızda bir insanı değerlen-
dirirken  onun gördüğümüz küçük bir ha-
tası, yanlışı ile toplum içindeki konumunu 

hemen itibarsızlaştırırız.
1.Bazen en yakınımızı 
duyduğumuz,hoşumuza 
gitmeyen bir davranışı ile 
kötü ilan ederiz. Zaten ona 
güvenmemiştim deyiveririz.
2. Veya  bir dedikoduyu 
hemen yürürlüğe koyar, 
karar verir o insanı kötü ilan 
ederiz.

 İnsana kötü demek 
kolaydır.  Çamur izi kalsın. 

Süreci değerlendirmek  ne 
de olsa zahmetli. Zaten aklımızda mı tu-
tacağız.

Yani gerek bireysel, gerek devlet yö-
netimi, politika veya işletmelerde olayları 
değerlendirirken maalesef sadece insanı 
değerlendiriyoruz.  Sadece duyduğu-
muzu, gördüğümüzü yargılıyoruz. Olayı 
değerlendirmek zahmetli geliyor. Sorum-
luluk istiyor. 

Hele bir de  takmışsak birisine, doğ-
ru;   toplum, vatan,  millet  yararına olsa da 
artık iş işten geçmiş oluyor. Hislerimizin 
kontrolüne geçmiş irademiz doğruyu ara-

mak yerine nefret ettiği insanı  batıracak 
her olayı doğru kabul ediyoruz..

Özellikle siyasette taraf olduğumuz 
zaman doğruyu aramak neredeyse im-
kansız oluyor. Siyaset mekanizmasının 
çarklarının bozulup bozulmadığını çok da 
sorgulamıyoruz. 

Yönetimdeki parti değişiyor, insanlar 
değişiyor davranışlar değişmiyor.  Bu du-
rumda şöyle bir sonuç çıkıyor; hırsız diye 
suçluyorsak  biraz da biz yiyelim demiş 
oluyoruz. Çünkü mücadelemiz hırsızlıkla 
değil, hırsızla oluyor.

Şirketlerde de durum aynı. Becerik-
siz, yandaş,  tanıdık sözüm ona güvenilir 
insanlarla çalışmaya çalışan şirket sahip-
leri yine bilakis onların yanlış yorumları, 
yönlendirmeleri hatta onların bizatihi 
yanlışlarının da başkalarına yüklenmesi ile 
doğru insanlar itibarsızlaşıyor. Yeteneksiz-
leşiyor.

Halbuki devlet olsun, şirket olsun kişi 
olsun bütün insanlar arası ilişkilerin yoğun 
olduğu organizasyonlarda;
• İlkeleri hakim kılmak lazım.
• Anlık duyumları ve gözlemleri değil sü-
reci değerlendirmek, değerlendirebilecek 
mekanizmaları kurmak lazım.
• Sistemleri en beceriksiz ve dürüst ol-

mayanın bile doğru  çalışabileceği şekilde 
organize etmek, sistemi sürdürülebilir ve   
hesap verilebilir hale getirmek lazım.
• Mekanizma insanları harcayan değil,  
insanların yetenek ve becerilerini ortaya 
çıkarabilecek şekilde olması lazım.
• Mesela muhalefette iken  eleştiren yapı-
lar iktidara gelince bu eleştirdikleri konu-
larda çok hassas olup onun doğrusunu 
üreten sistemleri kurmalılar.
• Sorumluluk makamında bulunan insan 
veya güçler doğruluk, dürüstlük ve ada-
lette samimi iseler  yetki kendilerinde iken 
doğruyu, adaleti üreten sistemleri kurarak 
en büyük hizmeti yaparlar.

• İnsanlar eleştirirken sadece 
kötüyü değil ilişkide bulunduğu insanla 
ilgili  diğer olayları ve o insanı gerçekten 
tanıyarak değerlendirmek lazım. Yoksa 
en sevdiğimiz  insana en sevmediğimiz 
insanmış gibi davranabiliriz.Çoğu mut-
suzlukların kaynağı da bu.

Sonuç anlık değerlendirmeler ,  yar-
gılar tabir-i  caizse gördüğüne duyduğuna  
göre, hiç akıl süzgecine başvurmadan 
yargılar oluşturan insanlar , arkadaşını 
kırar, toplumu bozar,  şirketini batırır ya da 
gelişmenin önünde engel kedisi/kendimiz 
oluruz.

AKSAYAN MEKANIZMALAR

Daktilosunun başında geçirdi-
ği kalp krizi sonucu vefat eden N. 
Yalçın Dikilitaş okunan Aşrı Şerif ve 
dualarla anıldı.  Anma programında 
konuşan N. Yalçın Dikilitaş’ın oğlu 
Osman Dikilitaş, anma programı ile 
ilgili bilgiler verdi. Osman Dikilitaş, 
“Her yıl babamı mezarı başında anı-
yoruz. Geçen yıl kendisi ile ilgili bir 

panel yaptık. Vefatının 10 yılı vesile-
siyle şiir sergisi açtık. Bu yıl vefatının 
15. yılı. Gelen dost ve arkadaşlarına 
teşekkür ediyorum. Geride kalanla-
rın büyüklerini bu şekilde yâd etmesi 
gerekiyor. İnşallah bizde üzerimize 
düşen görevi layıkıyla yapıyoruzdur” 
ifadelerini kullandı.
n SİBEL CANDAN

Minikler, sokak hayvanları 
için barınak oluşturdu

Durdurulan aracın
bagajında cephane çıktı

Jandarmadan tarihi eser 
kaçakçılığı operasyonu

Konya’da 2 ila 6 yaş aralığında-
ki çocuklar, aileleriyle birlikte sokak 
hayvanları için yaptıkları kulübeler 
ile ‘mini barınak’ oluşturdu. Konya 
Mevlana Doğayı ve Hayvanları Se-
venler Derneği ile özel bir kreş ve 
gündüz bakımevi iş birliği ile ‘Hay-
van Dostlarımıza Barınak Etkinliği’ 
yarışması düzenlendi. Yaşları 2 ila 
6 yaş aralığında değişen çocuklar, 
aileleri ile birlikte kulübeler yaptı. 
30’dan fazla kedi, köpek, kuş, ta-
vuk kafesleri, jüriyi etkilemek için 
kıyasıya yarıştı. Yarışma sonrası 
dereceye giren öğrencilere plaket 
verildi. Çocuklar ve aileleri tara-
fından yapılan kulübeler ile ‘mini 

barınak’ oluşturuldu. Çok sayıda 
sokak hayvanı da bir yuvaya ka-
vuşmuş oldu. 

Konya Mevlana Doğayı ve 
Hayvanları Sevenler Derneği Baş-
kan Gonca Cansoy, “Amacımız 
çocuklarımıza hayvan sevgisini 
aşılayabilmek. Onların da bu dün-
yada bizimle birlikte yaşama hakkı 
olduğunu gösterebilmek. Onlara 
bu sevgiyi aşılayabilmek için bir 
yarışma düzenledik. Çocuklar, aile-
leriyla birlikte can dostlarımız için 
kulübeler yaptı. Dereceye girenle-
re ödüller verdik. Yapılan yuvalarla 
mini bir barınak oluşturduk” dedi.
n DHA

Konya’da polis tarafından şüp-
he üzerine durdurulan aracın ba-
gajında yapılan adamada, ruhsatsız 
11 tabanca ele geçirildi.  Araçtaki 4 
kişi gözaltına alındı. Konya Emni-
yet Müdürlüğü’ne bağlı motosik-
letli Yunus ekipleri, saat 00.10’da 
merkez Selçuklu ilcesi Yeni İstan-
bul Caddesi’nde şüphe üzerine 42 
BBD 63 plakalı  aracı durdurdu, 

Araçta yapılan aramada bagajda 
11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 
Bunun üzerine araç sürücüsü F.D., 
yanında bulunan E.T., A.K., N.B.,-
gözaltına alındı. Sorgulanmak üze-
re Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi’ne götürülen 
şüphelilerden F.D., tabancaların 
kendisini ait olduğunu belirtti. So-
ruşturma sürüyor.  n DHA

Kulu ilçesinde jandarma ta-
rafından düzenlenen operasyonla 
Roma ve Bizans dönemine ait ol-
duğu tahmin edilen 68 sikke, 113 
obje, 1 ibrik ele geçirildi. Edinilen 
bilgiye göre, Konya İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, Kulu içesi 
Kırkkuyu Mahallesi’nde iki gün 
önce izinsiz kazı ve tarihi eser ka-
çakçılığından yakalanan S.Y. ve 
T.C. isimli şahısların tarihi eser 

sakladığı ihbarı üzerine harekete 
geçti. Şahısların evlerine baskın 
düzenleyerek arama yapan jan-
darma ekipleri, Roma ve Bizans 
dönemi ait olduğu değerlendirilen 
68 sikke, 113 obje, 1 adet ibrik ile 
3 adet dedektör ve 1 adet hassas 
terazi ele geçirdi. Gözaltına altına 
alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlem 
başlatıldı.
n İHA

Geleneksel tıp, modern 
tıp bilimine ışık tutuyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon-Ağrı (Algoloji) Uzmanı Prof. Dr. Mahir Uğur, akupunktur, ozon ve hacamat gibi 
geleneksel tıp uygulamalarının, modern tıpla birlikte uygulandığı zaman hastalara çok büyük şifa verdiğini söyledi

Geleneksel tıp uygulamaları ola-
rak adlandırılan akupunktur, ozon 
ve hacamat tedavileri, modern tıp 
ile birlikte uygulandığı zaman hasta-
ların şifa bulması hızlanıyor. Binlerce 
yıllık bir tedavi yöntemi olan haca-
mat, kireçlenme, bel tutulması, baş 
ağrısı, eklem ağrısı, boyun ve bel fıtı-
ğına bağlı ağrılar ve benzeri ağrılara 
sahip olan hastaların hızlı bir şekilde 
şifa bulmasını sağlıyor. Hacamat ile 
tedavi olan hastalar aynı zamanda, 
doğal yollarla ilaçların yan etkisine 
maruz kalmaktan da kurtuluyor.

Özel Medova Hastanesi Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon-Ağrı (Al-
goloji) Uzmanı Prof. Dr. Mahir Uğur, 
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygu-
lamaları hakkında bilgi verdi. Ağrıy-
la gelen hastalarda, öncelikle ağrının 
kaynağını tespit edip hem kayna-
ğına dönük tedavi yapmak hem de 
hastanın ağrı duyusunu ortadan kal-
dırmak için yaptıkları bir çok işlem 
olduğunu belirten Prof. Dr. Uğur, 
“Bunlarla ilgili önce hastanın mua-
yenesi ve görüntüleme yöntemleri, 
laboratuvar yöntemleriyle hastanın 
önce bir ağrı kaynağı, nedeni orta-
ya konmakta daha sonra hastanın 
ağrıyla ilgili sebebine dönük tedavi 
başlatmaktayız. Bunun içinde ağrı 
algoroji ünitemizde lokal olarak uy-
gulanabilmekte. Bazen hastalara 
ilaç tedavisi verdiğimizde yetersiz 
geldiği durumlarda hastalara o böl-
geye özellikle ilacı yoğunlaştırma-
mak amacıyla uyguladığımız lokal 
uygulamalar, sinir blokları bu amaç-
la uygulanabilmekte” diye konuştu.

Hastanelerinde yeni yürürlüğe 

sokulan Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylanan GETAT (Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp) ünitelerinin de 
mevcut olduğunu kaydeden Prof. 
Dr. Uğur, “GETAT ünitemizde, ta-
mamlayıcı tıp dediğimiz tedavi yön-
temleriyle de hastalara çok büyük 
katkıda bulunmaktayız. Tabii yanlış 
anlaşılmasın, modern tıpın yanı sıra 
bunlar tamamlayıcı, destek olucu te-
davi olarak bunları hastaya uygula-
maktayız. Modern tıpın gerekleriyle 
birlikte hastanın iyileşme süreçlerini 
hızlandırmak ve zamandan kazan-
dırmak için hastalara tamamlayıcı 
tıp ünitemizde akupunktur, ozon ve 
kupa hacamat yönteminden de çok 
yoğun bir şekilde faydalanmaktayız. 
Modern tıpla birlikte bunları hasta-
lara uyguladığımızda hastalar için 
daha büyük şifa haline gelmekte. 
Tabii bu geleneksel ve tamamla-
yıcı tıp uygulamalarında vücudun 
kendi kendini onarım mekanizma-
sını özellikle devreye sokma amaç-

lanıyor. Vücudumuzun savunma 
sistemleri ve onarım sistemleri var. 
Bu sistemleri özellikle bu yöntem-
lerle devreye soktuğumuzda hasta 
hem zamandan kazanmakta hem 
de daha doğal yollarla ilaçların yan 
etkilerinden de korunmak yoluyla 
hastalar şifa bulmaktadır” dedi.
‘TOKSIK MADDELERDEN VÜCUDUN 

ARINDIRILMASINDA ÇOK ETKILI’
Eskiden teknolojinin bu kadar 

ilerlemediği için çok fazla hava kir-
liliği, egzoz gazları gibi ağır metal-
lerin olmadığını söyleyen Prof. Dr. 
Uğur, “Dolayısıyla da vücut artık 
günümüzde tamamen ağır metal-
lerle, hava kirliliğiyle, egzozlarla çok 
fazla etkilenmekte, bunlar vücutta 
birikmekte ve vücutta pek çok or-
gana başta karaciğer olmak üzere 
çok yük getirmekte. Hacamatla 
ilgili olarak yapılan bilimsel araştır-
malarda da bu toksik maddelerin, 
ağır metallerin hacamat sırasında, 
damardan alınan kandan çok daha 

etkili bir şekilde vücuttan uzaklaştı-
rıldığı tespit edildi. Dolayısıyla da bu 
ağır metallerin uzaklaştırılmasında, 
toksik maddelerden vücudun arın-
dırılmasında çok etkili olduğu ortaya 
kondu” şeklinde konuştu.
‘YILDA 1 DEFA MUTLAKA HERKESIN 

YAPTIRMASI TAVSIYE EDILIYOR’
Hacamat uygulamasını her 

hastaya yapamadıklarını kaydeden 
Prof. Dr. Uğur, “Çünkü hastanın 
kanamayla ilgili bir problemi varsa, 
kan sulandırıcı ilaçlar alıyorsa ya da 
hacamat yapamadığımız birçok has-
talıklar var, kanser hastalarından tu-
tun da metastaza ait, bunlarda tabii 
dikkatli olmak gerekiyor. 

Dolayısıyla hastalar hekim kont-
rolü dışında yaptırdığından çok bü-
yük problemler yaşayabilmekteler. 
Onun içinde mutlaka işinin ehline 
hacamatı yaptırmaları daha uygun 
oluyor. Çünkü tıp losyonu olma-
yanlarda hacamat yapılıyor ama 
sonrasında hacamatın yapılmaması 
gereken durumlarda, kansızlık gibi, 
hemoglobin dediğimiz belli değerle-
rin hemoglobin altına düşmesi gibi 
durumlarda hastalar çok büyük sı-
kıntılar yaşayabiliyor. 

Yılda 1 defa mutlaka herkesin 
yaptırması tavsiye ediliyor. Ama 
yine peş peşe bir ay arayla 3 defa ya-
pılması da hacamatta sağlık açısın-
dan çok büyük getirisi var. Hastalığa 
göre, tarama mı yoksa sağlık amaçlı 
mı yapılıyor ona göre değişiyor uy-
gulamaları. Yılın belli takvimlerin-
den, belli günlerinde olmak şartıyla 
hacamat yapılıyor” ifadelerini kul-
landı. n İHA

Gazeteci Yalçın Dikilitaş unutulmadı

haber@konyayenigun.com
TEVFIK OVACIK
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SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 
TAŞINMAZIN ADRES BİLGİSİ: Ladikli Mahallesi Gazze Caddesi No: Bila MERAM /Konya adresindedir.
(18 nolu Aile Sağlığı Merkezinin 50 metre batısı)  
TAŞINMAZIN TAPU BİLGİSİ:
Taşınmaz Konya İli Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 3 cilt, 281 sayfa, 37514ada 6 parsel, 19.685,52 m² 
yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmaz üzerinde tesis edilen kat İrtifakına göre, K blok, 7.kat, 2. Giriş,15 
bağımsız bölüm numaralı, 147900/39371040arsa paylı, mesken vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın 
borçlu adına 93/493 hissesi kayıtlı bulunmaktadır. Taşınmaz Kat irtifaklıdır.
Taşınmazın Şerh/Beyan/irtifak hanesinde,
Farklı icra müdürlüklerine haczi şerhleri vardır.
TAŞINMAZIN İMAR DURUMU:
Meram ilçesi Ladikli Mahallesi 37514 ada 6 nolu parsel 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama planında mesken 
sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz uygulama görmüş imar parselidir. DOP kesintisi yapılmıştır. 
İnşaat parametreleri E: 1.40, TAKS: 0.25 ve en çok 8 kat olarak belirlenmiş. Plan notlarına yapılaşma 
halinde uyulacak.
TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ:
Meram İlçesi Ladikli mahallesi 37514 ada 6 parsel nolu ana taşınmaz, konum olarak Çakıl Harmanlar 
caddesine, Gazze caddesine ve Demirköy sokağa cepheli konumdadır. Ana taşınmaz üzerinde zemin 
katları ticari ve normal katları mesken olan blok apartmanlar vardır. Ana taşınmaz üzerinde inşaat 
faaliyetlerinin bir kısmı bitmiş, bir kısmın da devam edilmektedir. Kıymet takdirine konu taşınmazda 
inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Kıymet takdirine taşınmaz K Blok, 2. Giriş, 7. Katta olup Doğu 
ve batı cepheli konumludur. Yapılan incelemede taşınmaz inşaat halindedir. Taşınmazın bulunduğu 
bölgede planlı yapılaşmalar başlamış ve devam etmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede son 
zamanlarda modern yüksek katlı binalar yapılmakta olup, yapımcı firmalar tarafından tercih edilen bir 
bölgedir. Taşınmazın yakın çevresindeki yapılaşmalar genel olarak mesken ve ticari amaçlıdır.
Taşınmaz alışveriş ve iş merkezlerine, resmî kurumlara, eğitim kurumlarına, sosyal donatı alanlarına, 
sağlık merkezlerine, ana caddelere ve yollara yakın konumdadır. Ancak büyük organize sanayi 
bölgelerine, Havalimanına, kampus alanlarına, Büyük Organize Sanayi Bölgelerine ve oto gara uzak 
konumdadır. Bölge sosyal ve kültürel yönden normal gelişim içerisinde olup tercih edilen bir bölgedir. 
Taşınmazın bulunduğu bölgenin Elektrik, yol, su ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetleri tam olup, 
her türlü Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ulaşım durumu toplu taşıma araçları minibüs ve 
otobüs ile yapılmaktadır.
Taşınmazın yakın çevresinde 40 metre doğusunda 18 nolu Aile sağlığı merkezi,670 metre kuzeyinde 
Meram Belediyesi, Tac mahal konutları, 110 metre doğusunda Yenice TOKİ konutları, 130 metre 
güneyinde Eyübel Ensari cami,180 metre kuzeyinde Abdussamet Fazilet Kuzucu ilkokulu, 1.15 km 
kuzey batısında Meram Eski Sanayi ile birlikte batısında yerleşim yerleri vardır.
Taşınmazın Çeçenistan caddesine 165metre, Hatıp Caddesine 750metre, Meram Belediyesine 670 
metre, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminaline 11.77 km, Tren Garına 2.0km, Konya Valiliği binasına 
3.40 km uzaklıktadır.
TAŞINMAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Taşınmazda inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Taşınmaz K Blok, 2. Giriş, 7. Katta olup Doğu ve batı 
cepheli konumludur. Yapılan incelemede taşınmaz inşaat halindedir. Kıymet takdirine konu taşınmaz 
onaylı Mimari projesine göre; antre, hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, kat bahçesi ve 2 balkondan 
oluşmaktadır. Taşınmazın net kullanım alanı balkonlar dahil 126,89 m² dir.
Giriş kısmı ve çevre düzenlemesi daha yapılmamış inşaat halindedir. Kaba inşaat bitmiş halde tuğla 
duvarları örülü, iç duvarlara kaba alçısı çekilmiş, zemin şapları atılmamış vaziyettedir. Asma tavanların 
alçıpanına başlanmış vaziyettedir. Elektrik borulaması yapılmış, Pis su ve temiz su tesisatları kısmen 
çekilmiş vaziyettedir. İnşaatın mevcut hali ile tamamlanmış seviyesi %60 civarındadır.
SONUÇ VE KANAAT:
Taşınmaz Konya İli Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 3 cilt, 281 sayfa, 37514ada 6 parsel, 19.685,52 m² 
yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmaz üzerinde tesis edilen kat İrtifakına göre, K blok, 7.kat, 2. Giriş,15 
bağımsız bölüm numaralı, 147900/39371040arsa paylı, mesken vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın 
borçlu adına 93/493 hissesi kayıtlı bulunmaktadır. Taşınmaz Kat irtifaklıdır.
Taşınmazın bulunduğu mevki, konumu, inşa tarzı ve alanı, yapıda kullanılan malzemeler, uygulanmış 
olan işçilikler, mevcut halihazır durumu, yıpranma payı, ulaşım durumu, şehir merkezine mesafesi, 
mevcut ekonomik şartlar, arz ve talep, kiralanması halinde getirebileceği kira geliri, meskenin 
bulunduğu semt ve semt içindeki yeri ve günün iktisadi koşulları gibi değerine tesir edebilecek tüm 
faktörler göz önünde bulundurularak; keşif tarihi itibariyle, piyasadaki alım-satım rayiçlerine göre arsa 
payı da dâhil olmak üzere olabilecek değeri 210.000,00 TL (İki Yüz On Bin Türk Lirası)olup;
Borçlunun hissesine düşen bedel 210.000,00 TL x 93/493 =39.614,60 TL muhammen bedel üzerinden 
satışa çıkarılmıştır.
Kıymeti  : 39.614,60 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 17/12/2019 günü 13:45 - 13:50 arası
2. Satış Günü : 14/01/2020 günü 13:45 - 13:50 arası
Satış Yeri : Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi Konya Adalet Sarayı B Blok                                                    
    Zemin KatZ-18/19 Mezat Salonu Karatay/Konya.
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İ.İ.K.127.MD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu 
kaydında belirtilen)alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş 
bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/9275 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 3. İCRA DAİRESİ

2018/9275 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1073363

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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TÜMSİAD Konya Şubesi’nde diploma heyecanı
Tüm Sanayici ve İşadamları 

Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi 
ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) arasın-
da yapılan protokol kapsamında 
yüksek lisans eğitimlerini tamam-
layan öğrenciler törenle diploma-
larını aldı. TÜMSİAD Konya Şubesi 
toplantı salonunda düzenlenen tö-
rende İslam’da ticaret hukuku ala-
nında yüksek lisans eğitimi alan 18 
öğrenciye diplomaları verildi.

Törende konuşan TÜMSİAD 
Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, 
dünyayı faizin kıskacından kurtara-
bilmek ve gelir dağılımındaki ada-
letsizliğe son verebilmek adına İs-
lam’da ticaret hukuku eğitimlerine 
daha çok ihtiyaç olduğunu söyledi.

Serçe şöyle konuştu; “Piyasa 
şartları ya da dayatmaları karaba-
san gibi üzerimize çökse de, zırhı-
mız İslam’da ticaret hukukunun ve 

ticaret ahlakının temelini oluşturan 
helal kazanç olacaktır. Kapitalizmin 
hâkim olduğu bir dünyada elbette 
işimizin zor olduğunu biliyoruz, an-
cak aynı yerden bakarak, aynı he-
defler doğrultusunda bir ortak akıl 
geliştirerek başarılı olabilir, zihniyet 
dönüşümüne zemin hazırlayabi-
liriz. Dünyayı faizin kıskacından 

kurtarabilmek ve gelir dağılımın-
daki adaletsizliğe son verebilmek 
en önemli idealimiz olmalıdır. İşte 
bunun için İslam’da ticaret huku-
ku alanında eğitimlere daha çok 
ihtiyacımız olduğu gün gibi or-
tadadır. Şüphesiz kalkınabilmek, 
refah toplumu ve güçlü bir ülkeye 
sahip olabilmek, atacağımız sağlam 

adımlara, temiz ve helal kazançla-
ra, dürüst alışverişlere bağlıdır. Bir 
başka idealimizde bu duygularla 
ilerleyecek bir iş dünyasına sahip 
olmaktır.”

‘BİZİ ALDATAN BİZDEN 
DEĞİLDİR DİYEN BİR 

PEYGAMBERİN ÜMMETİNDENİZ’
SÜ Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Ahmet Kağan Karabulut ise 
konuşmasında, hayat boyu eğiti-
me düzenledikleri kurs ve prog-
ramlarla destek verdiklerini dile 
getirdi. İslami ticareti dini kural-
lara göre yapmanın önemini vur-
gulayan Karabulut, “Biz pazarda 
çuvalın altına elini daldırıp buğ-
dayın nemli olduğunu görünce, 

‘Bizi aldatan bizden değildir’ di-
yen bir Peygamberin ümmetin-
deniz. Yine biz, ‘Benim karşıma 
kul hakkı ile gelmeyin diyen bir 
Allah’ın kuluyuz. İslami ticareti 
dinimizin esaslarına göre yap-
mak, kul hakkı yememek, aldat-
mamak çok önemli. Bu manada 
hassasiyeti karşılayacak şekilde 
bir organizasyon düzenlenmiş ol-
ması da son derece güzel” şeklin-
de konuştu.

SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Mustafa De-
mirci ve SÜ İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Ay’ın konuşmalarının ardından 
İslam’da ticaret hukuku alanında 
yüksek lisans eğitimini tamamla-
yan öğrencilere diplomaları veril-
di.
n İHA

Altı kuşaktır
bıçak üretiyorlar

Konya’da Osmanlı dönemin-
den bu yana bıçak üretimi yapan 
ailenin 6’ncı kuşak üyesi Ahmet 
Kırklıkçı, 162 yıllık aile mesleğini 
sürdürüyor. İlk olarak 1857 yılında 
Konya’da kırklık makası üretimi-
ne başlayan ailenin, Kurtuluş Sa-
vaşı’nın başlamasıyla Osmanlı 2. 
Kolordu Komutanlığına kılıç üreti-
mine başladığı biliniyor. Bedesten 
Çarşısı’nda yıllardır hizmet veren 
bıçak dükkanında ise meyve bıça-
ğından çakıya, satırdan av bıçağına 
kadar birçok ürün bulunuyor.

Osmanlı döneminden bu yana 
uzun yıllardır bıçak ürettiklerini 
belirten Ahmet Kırklıkçı, soy isim-
lerinin bu sayede geldiğini söyledi. 
1857’den beri bu mesleğin içeri-
sinde olduklarını belirten Kırklık-
çı, “Dedelerimiz kırklık makasın 
imalatı ile başlamış, soy ismimiz 
de oradan geliyor Kırklıkçı olarak. 
Ahmet oğlu Osman, Osman oğlu 
Ahmet olarak altı kuşaktır devam 
ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı sıra-
sında 2. Kolordu Komutanına kılıç 
imalatında bulunmuş dedelerimiz. 
O zamandan bu zamana kadar de-
vam ediyor imalatlarımız” dedi.

Mutfakta kullanılan meyve bı-
çağından et bıçaklarına ve döner 
bıçaklarına kadar her şeyi üret-
tiklerini ifade eden Kırklıkçı, 162 
senedir bu mesleğin içerisinde 
olduklarını, Bedesten esnafına ve 
Konya halkına hizmet vermekten 
gurur duyduklarını belirtti.

‘BİZE GÜVENMELERİ GEREKİR’
Müşterilerin bıçağın kalitesini 

internetten bilemeyeceğini ifade 
eden Kırklıkçı, “Bakarak anlaşıla-
cak bir şey değildir. İyi bir çelik sırt-
tan ağza doğru incelerek taşlanmış 
olmalıdır. Çubuk çelik dediğimiz 
çelik kullanılmalıdır, Fransız ve Al-
man menşelidir genellikle. Müşteri 
bunlara internetten dikkat ede-
mez. En iyisi elinde tutarak, sapı 
eline uyuyor mu, boyutları nedir, 
en doğru seçim bu şekilde yapılır. 
Bu işi işi ehline bırakmaları ve bize 
güvenmeleri gerekir. Bakarak hoş-
larına giden bıçakları kaliteli mar-

kaları tercih etmeleri tabii daha iyi 
olur. İnternetteki satışlarda müş-
teri görmediği için, bıçağı eline al-
madığı için kalitesini malzemesini 
bilmiyor, yanılıyor. Fiyatı da cazip 
geliyor, biraz etkisi oluyor tabii” 
diye konuştu.

Çubuk çelikten yapılmış iyi 
bir bıçağın fiyatının 35 lira ile 200 
lira arasında değişeceğini anlatan 
Kırklıkçı, 35 liranın altında olan 
bıçakların tabaka çelik denilen 2 
milimetre çelikten kullanılan ve 
sonradan körleşen malzemeden 
yapıldığını kaydetti.

‘İNTERNETTEKİ SATIŞLARA 
SINIRLANDIRMA GETİRİLSİN’
Kurban sezonundan çıktıkla-

rını ve işlerinin azaldığını aktaran 
Ahmet Kırklıkçı, “4-5 sene önce 
bize bir yazı getirildi, maksat dışı 
bıçak yani kelebek, kama, muşta 
gibi ürünlerin satışı yasaklandı. 
Sosyal medyada görüyorum hem 
faturasız hem de yasal olmayan 
bıçakların satışı hala devam edi-
yor. Gereken önlemlerin alınması 
gerekiyor. Sosyal medyada satılan 
bıçaklara bir sınırlandırma getiril-
mesini istiyoruz. Yasaksa herkese 
yasak olmalı, burada bize yasak, 
sosyal medyada satışı serbest ol-
mamalı. Bu konuda biraz daha 
devletten yardım bekliyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Kırklıkçı, kesinlikle yasaklı bı-
çakları satmadıklarını ve satışının 
engellenmesini gerektiğini sözleri-
ne ekledi. n İHA

TYB Konya Şubesi’nde Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilim tarihindeki yeri ve önemini anlatan Prof. Dr. Ahmet Turan Yüksel, 
“Hocamız, Müslümanların medeniyet ve bilim alanındaki yerini ispatlayarak Rönesans ninnilerine son veren tarihçidir” dedi

‘Rönesans ninnilerine
son veren bir tarihçi’

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesinin Konya Büyükşehir Be-
lediyesi ve Selçuklu Belediyesinin 
katkılarıyla düzenlediği kültürel et-
kinliklerin bu haftaki konuğu Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslâm 
Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Ahmet Turan Yüksel, 
“Fuat Sezgin’in Bilim Tarihindeki 
Yeri ve Önemi” başlıklı bir sunum 
gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Ahmet Turan Yüksel, 
konuşmasına; “Prof. Dr. Fuat Sez-
gin; yitik hazinenin, İslâm medeni-
yetinin altın çağının kâşifi; Müslü-
man bilim adamlarının pek çok eser 
ve buluşunu gün yüzüne çıkaran; 
Müslümanların medeniyet ve bi-
lim alanındaki yerini ispatlayarak 
Rönesans Ninnisine Son Veren; Ta-
rihi Uyanışın Mimarı dünyaca ünlü 
İslâm Bilim Tarihçisidir” diyerek 
başladı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ha-
yatından kesitler anlatarak İslam 
Tarihi’ne sunduğu katkıları dile 
getiren Prof. Dr. Ahmet Turan 
Yüksel, “7 Temmuz 1924’te Bit-
lis’de doğdu, ilk, orta ve lise tah-
silinden sonra 1943’te mühendis 
olma düşüncesiyle İstanbul’a gel-
di. Ancak bir yakınının tavsiyesi 
üzerine İstanbul Üniversitesi Şar-
kiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde 
Alman şarkiyatçı Hellmut Ritter’in 
seminerine katıldı. Bu seminerden 
etkilenerek onun talebesi olmaya 
karar verdi ve İstanbul Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars 
Filolojisi bölümünde lisans eğitimi-
ne başladı. Sezgin 1947’de mezun 
oldu. 1950’de Ebû Ubeyde Ma´-
mer b. el-Müsenna et-Teymî’nin 
Mecâzu’l-Kur’ân adlı tefsiri konulu 
doktora çalışmasını tamamladı. 
1950-1953 yılları arasında Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesí n-
de Prof. Dr. Muhammed Tayyib 
Okiç’in kürsüsünde asistan ola-
rak görev yaptı. Buradan ayrılarak 
1953’te İstanbul’da Zeki Velidî 
Togan’ın başkanı olduğu Umumi 
Türk Tarihi Kürsüsü’nde asistan 
olarak vazifeye başladı. 1954’te 
“Buharî’nin Kaynakları Hakkında 

Araştırmalar” adlı doçentlik tezini 
tamamladı. İlmî incelemelerde bu-
lunmak ve Almancasını ilerletmek 
için 1957-58 yılları arasında Al-
manya’da bulundu. İsmi, 1960 dar-
besinden sonra 147 akademisyenin 
üniversitelerden ihraç edildiği liste-
de yer alınca çalışmalarını Türkiye 
dışında sürdürmek durumunda 
kaldı. Frankfurt Üniversitesi’nden 
gelen teklifi kabul ederek Alman-
ya’ya gitti. Marburg’da kurulan 
Şarkiyat Enstitüsü’nde misafir hoca 
olarak ders verdi. 1965’te Frank-

furt Üniversitesinde İslâm Doğa 
Bilimleri Tarihi alanında Câbir bin 
Hayân konulu ikinci doçentlik ça-
lışmasını Institutfür Geschichte der 
Naturwissenschaften’da tamamla-
dı ve bir yıl sonra da profesör unva-
nını kazandı. 1978 yılında kazandı-
ğı Kral Faysal İslâmî İlimler Ödülü 
ile1982 yılında Johann Wolfgang 
Goethe Üniversitesi’ne bağlı olan 
Institutfür Geschichte der Arabis-
ch-Islamischen Wissenschaften(A-
rap-İslam Bilimler Tarihi Enstitü-
sü)’nü kurdu” dedi. 

Prof. Dr. Fuat Sezgin, Alman-
ya’da kurduğu İslâm Bilim Tarihi 
Müzesi’nin bir benzerini İstan-
bul’da kurmaya karar verdiğini dile 
getiren Prof. Dr. Yüksel, “Çalışma-
lar sonunda İslâm Bilim ve Tek-
noloji Tarihi Müzesi’nin açılışı 25 
Mayıs 2008 tarihinde gerçekleşti. 
Açılışını dönemin Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan yaptı. İstanbul’da 
Gülhane Parkı içerisinde bulunan 
müze yaklaşık 700 eser ihtiva et-
mektedir. Diğer taraftan 2017 
yılında Gülhane Parkı içerisinde 
kurulan kütüphanede yaklaşık 27 
bin kitap bulunmaktadır. İslâm’da 
Bilim ve Teknik adlı beş ciltlik kata-
log eseri, bu müzelerde sergilenen 
aletleri tanıtıcı mahiyettedir” dedi.

Sezgin’in, Buhari’nin Kaynak-
ları yanında bir ömür harcadığı 
GAS’ın da bir diğer önemli eseri 
olduğunu, öğrencilik yıllarından 
beri Carl Brockelmann ı́n eseri 
GAL (Geschichte der Arabischen 
Litteratur)u geliştirme niyetiyle 
kaynak toplamaya başladığını söy-
leyen Prof. Ahmet Turan Yüksel; 
“Yaptığı araştırmalar sonucu bili-
min başlangıcından bugüne kadar 
sahasında yazılan en kapsamlı eser 
olan Arap-İslâm Bilimler Tarihi, 
GAS (Geschichtedes Arabischen 
Schrifttums)’un ilk cildini 1967 yı-
lında yayımladı. 17 ciltten oluşan 
bu kapsamlı eserin muhtelif cilt-
lerinde bulunan konulardan bazı-
ları şöyledir: Kur’an ilimleri, hadis 
ilimleri, tarih, fıkıh, kelam, tasav-
vuf, şiir, tıp, farmakoloji, zooloji, 
veterinerlik, simya, kimya, botanik, 
ziraat, matematik, astronomi, ast-
roloji, meteoroloji v.d. 27 dil bilen 
Prof. Dr. Mehmet Fuat Sezgin son 
yıllarını geçirdiği ve çalışmalarını 
sürdürdüğü İstanbul’da 30 Haziran 
2018 tarihinde vefat etmiştir” diye 
konuştu.

Prof. Dr. Fuat Sevgin’in Ursula 
isminde bir Alman bayanla evlene-
rek Almancasını da geliştirdiğine ve 
Türkiye’ye dönmesinde eşinin bü-
yük etkisi ve baskısı olduğuna vur-
gu yapan Prof. Yüksel; “Dikkat çe-
ken yorumlarından birisi 1700’lere 
kadar İslam dünyası bilim alanında 
öndeydi. Bu yıllardan sonra İslam 
dünyasında ilmî anlamda şehirler 
ve bölgeler arasında irtibat kop-
muş, bir şehirdeki icattan diğer bir 
şehir haberdar olmamıştır. Osman-
lı’yı büyük yapan İstanbul-Kahire 
ve Şam’ı birleştirmiş olmasıdır. Bu 
bağ kopunca İslâm dünyası savrul-
muştur. Bu da geri kalmamızın se-
beplerinden biridir. Ayrıca resmin 
baştan itibaren yasaklanması tek-
nik anlamda eserlerin tasvir edil-
mesinde menfi bir tesir icra etmiş-
tir” ifadelerini kullandı. 

Program sonunda konuşma-
cı Prof. Dr. Ahmet Turan Yüksel’e 
Katılım Belgesi’ni TYB Yönetim 
Kurulu üyesi Prof. Dr. Nazmi Zen-
gin takdim etti. n HABER MERKEZİ
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Karaman’ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağında su baskını sonucu meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği 
maden faciasının üzerinden 5 yıl geçti. Zaman su gibi akıp geçse de kazazedelerin yakınlarının acısı ilk günkü tazeliğini koruyor

Kömür, ocaklarını yaktı! 

Karaman’ın Ermenek ilçesinde-
ki kömür ocağında, su baskını so-
nucu 18 işçinin hayatını kaybettiği 
maden kazasının üzerinden 5 yıl 
geçti. 28 Ekim 2014’te öğle saatle-
rinde 34 işçinin bulunduğu Erme-
nek’teki özel bir linyit kömürü ma-
deninde su baskını meydana geldiği 
ihbarı alındı. 16 işçinin sağ kurtul-
mayı başardığı ocakta mahsur ka-
lan 18 işçiye ulaşmak için AFAD 
koordinasyonunda acil durum mü-
dahale çalışmaları başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince ara-
ma-kurtarma çalışmalarına destek 
vermek üzere iki uçak ve helikop-
ter görevlendirilirken, iki komando 
timi de olay yerine sevk edildi. Yine 
çalışmalara destek amacıyla AFAD, 
Sağlık Bakanlığı, UMKE, TTK, TKİ, 
Türk Kızılayı ve belediyeler başta 
olmak üzere birçok kurumdan böl-
geye ekip ve araç gönderildi.

Bölgeye kısa sürede art arda 
ulaşmaya başlayan ekipler, su tah-
liye işlemlerini hızlandırdı. Mahsur 
kalan işçilere ulaşılması için önce-
likle madene akan su, pompalarla 
boşaltılmaya çalışıldı. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan da olay 
yerine gelerek, çalışmaları yerinde 
inceledi.

Madende mahsur kalan 18 işçi-
nin, Osman Çoksöyler, Hüsnü Ço-
lak, Ali Haznedar, Kerim Haznedar, 
Mehmet Tokat, Hüseyin Çolak, İsa 
Gözbaşı, Bahri Üzer, Kamil Yaman, 
Ömer Cansu, Tezcan Gökçe, Uğur 
İlhan, Hüseyin Gültekin, İsmail 
Gürses, Mehmet Baha, Mehmet 
Özcan, Hasan Tuncer ve Recep Çi-
loğlu olduğu bildirildi.

Mahsur kalan işçilerden Hüse-
yin Gültekin’in eşinin, kazadan bir-

kaç saat sonra erkek çocuk dünyaya 
getirdiği yönündeki haber, yürekle-
ri dağladı. Bebeğe hem babasının 
istediği “Arda” hem de “Hüseyin” 
adı verildi.

AYŞE TEYZENİN SÖZÜ 
FACİANIN SİMGESİ OLDU

İşçilerden Tezcan Gökçe’nin an-
nesi Ayşe Gökçe’nin, facianın 3. gü-
nünde verdiği röportajda, “Oğlum 
yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne 
yaptı?” ifadesi adeta facianın simge 
sözü haline geldi.

Olaya ilişkin soruşturma baş-
latan Ermenek Cumhuriyet Baş-
savcılığından yapılan açıklamada, 
kazanın eski imalat bölgesine yıllar 
içerisinde biriken suların basınç 
eşik değerini aşarak, zayıflayan to-
puktan çalışma alanlarında aniden 
su baskınına neden olmasından 
kaynaklandığı belirtildi.

Ocağın sahibi Saffet Uyar, 9 Ka-
sım’da Ermenek’e gelerek teslim 

oldu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına 
alındı.

38 GÜN İÇİNDE İŞÇİLERİN CANSIZ 
BEDENLERİNE ULAŞILDI

Olayın meydana geldiği 28 
Ekim’den itibaren maden ocağın-
dan 4 bin 99 vagon hafriyat çıka-
rıldı. Kazanın meydana gelişinin 
ardından geçen 38 günlük süreçte, 
tüm işçilerin cesetlerine ulaşılma-
sıyla çalışmalar tamamlandı. Yapı-
lan DNA testi sonrasında ailelerine 
teslim edilen maden şehitlerinin 
cenazeleri köylerinde düzenlenen 
törenlerle toprağa verildi.

SANIKLAR ERMENEK’TE 
YARGILANDI

Maden faciasıyla ilgili soruş-
turma kapsamında Ermenek Ağır 
Ceza Mahkemesinde açılan davada, 
3’ü tutuklu 16 sanığın yargılanma-
sına 15 Haziran 2015’te başlandı. 
Mahkeme, 20 Temmuz 2016’da 
yapılan duruşmada, tutuklu sanık-

lar maden ocağının sahibi Saffet 
Uyar ve teknik nezaretçi Ali Kurt’un 
da aralarında olduğu 7 sanığa, 3 yıl 
1 ay ila 18 yıl 9 ay arasında ceza 
verdi. Diğer sanıklar ise beraat etti.

Mahkemenin verdiği cezalara 
yapılan itirazlar üzerine, Ankara 
Bölge Adliye Mahkemesi 12’nci 
Ceza Dairesinde 13 Eylül 2017’de 
görülen karar duruşmasında sanık-
ların cezaları artırıldı.

Mahkeme, Saffet Uyar ve Ali 
Kurt’un cezalarını 19 yıl üçer aya, 
maden sahasının ruhsat sahibi 
Abdullah Özbey’in 11 yıl 3 ay olan 
cezasını 19 yıl 3 aya çıkarttı. Halen 
yakalanamayan Yavuz Özsoy’un 
cezası 18 yıl 9 aydan 21 yıla, tu-
tuksuz sanıklardan Has Şekerler 
Madencilik şirketinin maden mü-
hendislerinden Cemile Karaca’nın 
cezası 6 yıl 8 aydan 13 yıl 10 ay 20 
güne çıkartıldı. 3 yıl 1 ay ceza alan 
Naci Özsoy’un cezası değişmedi, 5 

yıl 6 ay hapis cezası alan iş güvenli-
ği uzmanı tutuksuz Engin Yetim de 
beraat etti.

MADENİN HER YERİNDE FACİANIN 
İZLERİNİ GÖRMEK MÜMKÜN
Maden faciasının yaşandığı 

ocak ise şu an çalışmıyor. Kurtarma 
çalışmalarının bittiği gün gibi duran 
madenin her yanında facianın izleri-
ni görmek mümkün. Madende oğlu 
Kamil Yaman’ı kaybeden Başyayla 
ilçesi Bozyaka köyünde yaşayan Ke-
mal Yaman, 28 Ekim 2014 gününü 
hiç unutmadıklarını söyledi.

O günün acısını içlerinde ya-
şatarak hayata devam ettiklerini 
belirten Yaman, “Oğlum evimizin 
direğiydi. Her işimizi yapardı. Şimdi 
evimizde her eşyamız var ama kul-
lanan yok. Tarlalarımızı eken, diken 
yok. 44 yaşında engelli bir oğlum 
daha var. Torunlar yanımda değil. 
Gelin gitti. Acılarımızla yaşamaya 
çalışıyoruz.” diye konuştu. Anne 

Havva Yaman da bunun takdiri ila-
hi olduğunu, yapacakları bir şeyleri 
olmadığını ifade etti.

‘5 YIL GEÇTİ AMA BENİM 
ÖZLEMİM HİÇ BİTMEDİ’

Maden kazasında eşi Mehmet 
Tokat ve kardeşi Uğur İlhan’ı kay-
beden Zeynep Tokat ise eşini çok 
özlediğini dile getirerek, şöyle ko-
nuştu: “5 yıl geçti ama benim öz-
lemim hiç bitmedi. Eşim arkamda 
koskocaman bir dağdı. Şimdi tüm 
sorumluluklar üstüme kaldı. Kaza 
olduğunda oğlum Ahmet Can 11, 
Hasan 7 yaşındaydı. Ahmet Can 
lise 3’e, Hasan ortaokula başladı. 
Ben eşimi kömür ocağında kay-
bettim. Tesadüf şimdi Ermenek’te 
ocaklardan çıkarılan kömürlerden 
evime kömür çekiyorum. Isınmak 
için yakmak zorundayız. Ocaklar 
çalışsın, kömür üretilsin. Ama düz-
gün çalışsınlar. Çocuklar babasız 
kalmasın. Kimse bir babanın yerini 
tutamaz.”

‘YAKTI OCAĞIMIZI BU KÖMÜR’
“Oğlum yüzme de bilmezdi, 

suyun içinde ne yaptı?” ifadesi ile 
tüm ülkeyi ağlatan Ayşe Tezcan da 
oğlunu çok özlediğinin altını çize-
rek, şunları kaydetti: “İyi değilim. 
Ağlamakla günlerimiz geçiyor. 5 yıl 
olmuş. Gitme dedim. ‘Anne bura-
da ne yapacağım. Çalışayım’ dedi. 
3 gün sonra bu olay oldu. Oğlumu 
özlüyorum ama rüyama bile girmi-
yor. Bir kerecik olsa rüyama girse... 
Dünyada benim yavrum gibisi yok-
tu ama gitti. Ne yapacağız? Olan 
oldu.” Yırtık ayakkabılarıyla hafıza-
larda kalan baba Recep Tezcan ise 
bahçedeki torbadan avuçladığı kö-
mürü göstererek, “Yaktı ocağımızı 
bu kömür.” dedi. n AA
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Karaduman: İnsan, insanın 
kurdu değil yurdu olmalı

Saadet Partisi Konya Milletveki-
li ve Gençlik Kolları Genel Başkanı 
Abdulkadir Karaduman bir dizi zi-
yaretler gerçekleştirmek için Kon-
ya’ya geldi.

Karaduman, ilk ziyaretini İl Baş-
kanı Hüseyin Saydam ile birlikte, 
Konya İl Emniyet Müdürlüğüne 
yeni atanan Mustafa Aydın’a yaptı. 
İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 
ziyaret duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Emniyet Müdürü’ne ziyaretin 
ardından Karaduman ve Saydam, 
Cuma namazını Alâaddin Camii’n-
de kıldı ve akabinde Rampalı Çarşı 
civarındaki esnaflara ziyaretlerde 
bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkan 
Yardımcı Lütfi Yalman’ın da katılı-
mıyla, geçtiğimiz günlerde annesi 
vefat eden Pankobirlik Genel Baş-
kanı Recep Konuk’a da ziyarette 
bulunan Karaduman ve Saydam, 
taziye dileklerini ilettiler. Konuk 
taziye dilekleri için gelen heyete te-
şekkürlerini iletti.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bu sene Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’in anısına düzenlenen Kon-
ya Kitap Fuarına katılan Karadu-
man, kitap severlerle buluştu. İmza 
ve söyleşi için orada bulunan İhsan 
Süreyya Sırma ve Türkiye’nin en 
genç yazarı Yusuf Şahin ile de bir 
araya gelen Karaduman, yayınevle-
rinin stantlarına ziyarette bulundu.

Ziyaretlerin ardından Saadet 
Partisi Konya İl Teşkilatı’na geçen 
Karaduman, önce Nalçacı Taraftar 
Grubu Başkanı ve üyelerini ağırla-
dı, ardından Konya İl Başkanlığı’nın 

yönetim kurulu toplantısına katıldı.
Cumartesi günü, Yeni Bir Dün-

ya Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(YENİAD)’nin düzenlediği iş adam-
ları buluşmasına katılan Saadet 
Partisi Konya Milletvekili Abdül-
kadir Karaduman, “Bir taraftan bu 
çalışmaları yaparken, bir taraftan 
da dünya, kapitalizmi  -servetin 
sınırlı ellerde toplanmasını- amaç 
edinmiş, hakkı ve adaleti, hakça 
paylaşımı değil, gücü, zorbalığı, 
kaba kuvveti, çıkar ve imtiyazı esas 
olarak kabul eden kapitalizm bugün 
gelinen noktada insanlığı sefalete 
mahkûm etmektedir. 2. Dünya Sa-
vaşı’ndan sonra nasıl ki komünizm 
yıkıldıysa, bugün gelinen noktada 
da kapitalizmin yıkılması en büyük 
mukadderattır. İnsanı, insanın kur-
du olarak gören bu anlayışın yerine, 
insanı yalnızca insanın yurdu, koru-
nağı, barınağı olabileceğini tatbik 
edebileceğimiz bir sistemi inşa et-
meyi Cenab-ı Hakk hepimize nasip 
etsin. Bu 8 milyar insanlık içerisinde 
bir kesim açlıktan ölürken, öbür ke-
simin obeziteden öldüğü değil, bü-
tün insanlığın -Müslüman olsun ya 
da olmasın- hak ve adalet temelin-
de yaşayabileceği Yeni Bir Dünya’yı 
kurmayı Cenab-ı Hakk bize nasip 
etsin” ifadelerini kullandı.

Karaduman, YENİAD’taki 
programının ardından İl Teşkilatına 
geçerek bir dizi görüşmeler gerçek-
leştirdi. Görüşmelerinin ardından 
televizyon programına konuk olan 
Karaduman, parti gençlik kollarının 
bir toplantısına katıldıktan sonra 
Ankara’ya döndü.
n HABER MERKEZİ

Yeniden Refah Partisi Konya İl Kongresi’ne katılmak üzere Konya’ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih 
Erbakan, “Konya’nın taşıdığı mana bizim için çok önemli. Konya olmadan Yeniden Refah ve Milli Görüş olmaz” dedi

‘Konya olmadan olmaz!’
Yeniden Refah Partisi Konya 

İl Teşkilatı 1. Olağan Kongresi bir 
otelde gerçekleştirildi. Tek liste ile 
gidilen seçimde Mustafa Özerdem 
Yeniden Refah Partisi Konya İl Baş-
kanı seçildi. Olağan kongreye; Yeni-
den Refah Partisi Genel Başkanı Dr. 
Fatih Erbakan, Genel Başkan Yar-
dımcıları, AK Parti Konya İl Başkan 
Yardımcısı Hasan Çiftçi, BBP Konya 
İl Başkan Yardımcıları Mehmet Ata-
sagun, Esat Kuz, İYİ Parti Konya İl 
Sekreteri Abdurrahman Kara, Ye-
niden Refah Partisi Kurucu Konya İl 
Başkanı Ebubekir Sarısaman, Yeni-
den Refah  Partisi Konya İl Başkanı 
Mustafa Özerdem, diğer illerin parti 
il başkanları, Yeniden Refah Partisi 
Konya İl Yönetimi ve çok sayıda par-
tili katıldı.

‘KIYAMETE KADAR DAVAMIZ İÇİN 
MÜCADELE EDECEĞİZ’

Kıyamete kadar Milli görüş da-
vası için mücadele edeceklerini ifa-
de eden Yeniden Refah Partisi Ku-
rucu İl Başkanı Ebubekir Sarısaman, 
“Yaklaşık 4 aylık Konya İl Başkanlığı 
sürecinde Konya merkez ve ilçe-
lerinde teşkilatlanma çalışmalarını 
tamamladık elhamdülillah. 

Bütün ilçelerimiz şuanda kendi 
binalarını ve yönetimlerini oluştur-
dular. Bundan sonraki süreçte in-
şallah Konya İl Kongresinden sonra 
bütün teşkilatlarımızla daha da gay-
retli bir şekilde çalışacağız. İnşallah 
Genel Merkezimizin kongresine 

hep birlikte kardeşlerimiz ile katılım 
sağlayacağız. Bundan sonraki sü-
reçte Yeniden Refah Partisi Konya İl 
Başkanlığını sürdürecek olan Mus-
tafa Özerdem ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine çalışmalarında başarılar 
diliyorum.  Kıyamete kadar davamız 
için mücadele edeceğiz. Katılımla-
rınızdan dolayı teşekkürlerimi ileti-
yorum. Allah Razı olsun” ifadelerini 
kullandı.
‘KONGRE İKTİDARIMIZIN BAŞLANGICI 

OLACAK’
Konya İl Kongresi ile Yeniden 

Refah Partsi’nin iktidar yürüyüşü-
nün başladığını ifade eden Yeniden 
Refah Partisi İl Başkanı Mustafa 
Özerdem, “İnşallah sizlerin desteği 
ile geçmişte olduğu gibi Konya’da 
1969 nasıl ki Erbakan hocamız startı 
verdiyse,  o günden bu yana Konya 
siyasetin merkezi olduysa inşallah 
bundan sonrada Konya Erbakan’la 
buluştu. Konya Yeniden Refah 

Partisi ile buluştu. İnşallah iktidar 
şahlanışı buradan olacak. İnşallah 
Kongremiz partimiz ve şehrimiz için 
hayırlara vesile olur. İnşallah iktidar 
yürüyüşümüzün başlangıcı olur.  
İnşallah bizlere tevdi edilen görevi 
layıkıyla yerine getirmeye gayret 
edeceğiz.  İnşallah rabbim yolumu-
zu açık etsin, yolumuzu sabit kılsın.  
Yeniden Refah Partisi Kurucu İl Baş-
kanı Ebubekir Sarısaman ve çalışma 
ekibine delegelerimize tüm parti 
mensuplarımıza çalışmalarından 
dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.
‘KONYA OLMADAN YENİDEN REFAH 

OLMAZ’
Konya’nın taşıdığı mananın 

kendileri için önemli olduğunu ifade 
eden Yeniden Refah Partisi Genel 
Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Konya 
olmadan Yeniden Refah ve Milli Gö-
rüş olmaz. Konya’nın taşıdığı mana 
bizler için davamız için Erbakan 

hocamız için bizi buna itti.  Konya 
olmadan büyük kongreyi yapama-
yız. Konya olmadan Yeniden Refah 
olmaz. Konya olmadan Milli görüş 
olmaz. Konya olmada milli görüşün 
şahlanışını olmaz dedik ve Konya 
için büyük kongremizi 3 hafta son-
raya erteledik. Konya İl Kongremizi 
muazzam bir coşku içerisinde ger-
çekleştirdik” dedi. 
‘KONYA, BİZİ BU KUTLU YÜRÜYÜŞTE 

YALNIZ BIRAKMAYACAKTIR’
Konya’nın yürüdükleri yolda 

kendilerini yalnız bırakmayacağına 
inandığını ifade eden Yeniden Refah 
Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Er-
bakan, “Erbakan Hocamız liderliğin-
de Milli görüşün temeli 50 yıl önce 
Konya’dan filizlendi ve ondan sonra 
tüm Türkiye’ye dünyaya yayıldı. Er-
bakan hocamız 1969 yılında Kon-
ya’ya geldi. Besmeleyi çekti, kollarını 
sıvadı. Erbakan hocamız ömrünü bu 
devlete, millete ve İslam’a harca-

dı. Milletimizin, İslam âleminin ve 
bütün insanlığın kurtuluşu için bu 
kutlu hareketi Konya’dan başlattı.  
Erbakan Hocamız, Konya için büyük 
bir değerdi. Hocamız da Konya’yı 
çok severdi. ‘Milli Görüşün çadırının 
orta direği Konya’ derdi. Biz de bu 
yüzden Konya’ya ayrı bir önem veri-
yoruz. Konya, belde-i Muhayyeredir. 
Bu şeref bile Konya için yeter. 

Konya, ayrıca Selçuklu Devleti-
ne yıllarca başkentlik yapmış. Sel-
çuklu adaleti, dünyaya Konya’dan 
götürdü. Konya, bu nedenle çok 
şereflidir. Konya, Hz. Mevlana’nın 
şehridir. Konya, bizi bu kutlu yürü-
yüşte yalnız bırakmayacaktır” ifade-
lerini kullandı.  

İktidara geldiklerinde işçi, me-
mur ve emekliye en az yüzde 50 
maaş zammı yapacaklarını belirten 
Erbakan, şunları kaydetti: Biz fakire, 
fukaraya yardım etmek için, insan-
larımıza daha fazla erzak ve kömür 

yardımı yapmak için gelmiyoruz. 
Biz bu ülkede fakirlik ve yoksulluğu 
ortadan kaldırmak için geliyoruz. Biz 
adil ve makul bir vergi sistemini ha-
kim kılacağız. Çok kazanandan, zen-
ginden daha çok, dar gelirliden daha 
az vergi alınan adil bir vergi sistemi 
hakim kılınacak” dedi.  

YENİDEN REFAH PARTİSİ 
KONYA İL YÖNETİMİ

Yeniden Refah Partisi Konya 
İl Yönetimi şu isimlerden oluştu; 
Mustafa Özerdem, Abdullah Berber, 
Abdullah Ortagedik, Abdullah Özer-
dem, Adem Aktaş, Ahmet Aka, Ah-
met Çetin, Ahmet Mahir Çiftçi, Ali 
Atilla Işık, Ali Eryılmaz, Ali Gökmen, 
Ali Taşpınar, Burhan Daldal, Bülent 
Küçükçitfçi, Caner Gülen, Ebube-
kir Sarısaman, Emre Gürsoy, Emre 
Tosun, Enes Göksel, Ercan Demirel, 
Fatih Akkaya, Fatih Aydın, Fatih 
Mehmet Duygu, Fevzi Eser, Halit 
Çekiç, Halit Şimşek, Hasan Hüseyin 
Özarpa, İzzet Aras, Mahir Solmaz, 
Mehmet Ali İkinci, Mehmet Ali Sar-
gın, Mehmet Hayri Yılmaz, Mehmet 
Özdağ, Mehmet Öznalçacı, Mesut 
Demir, Muhammed Esad Çevren, 
Muhammet Sever, Mustafa Kara, 
Nazim Tuğlu, Necmettin Bakırcı, 
Nuri Gürel, Nurullah Koyun,Ömer 
Topaç, Salim Karaman, Sami Bir-
can, Şenol Arık, Şeref Eker, Talha 
Uysal, Turan Pekkirişçi, Yusuf Özer-
dem, Zafer Sığındı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin ABD tarafından yapılan bir operasyonla öldürüldüğü iddia edildi. 
ABD Başkanı Trump, Bağdadi’nin cesedinden alınan DNA örnekleri ile ölümünün kesinleştiğini açıkladı

DEAŞ lideri Ebubekir
El-Bağdadi öldürüldü 

Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) yaptığı operasyonla DEAŞ 
elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin 
öldürüldüğünü açıkladı. ABD’nin, 
terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Ebu-
bekir el-Bağdadi’yi İdlib’de öldür-
düğü iddia edilen operasyon yeri, 
AA kameralarına yansıdı.

ABD’nin, Bağdadi’yi İdlib’de öl-
dürdüğü iddia edilen operasyonda 
ABD birlikleri gece yarısı helikop-
terle indirme yaparak yaklaşık 4 
saat süren çatışmaya girmişti.

AA, söz konusu çatışmaların ol-
duğu olay yerini görüntüledi.

Kameralara yansıyan görüntü-
lerden, bir evin yerle bir edildiği, bir 
aracın yandığı ve evlerin etrafında-
ki çadırların ve sivillere ait evlerin 
zarar gördüğü anlaşılıyor.

  Zeytin ağaçlarının arasındaki 
olay yerinde, bombardımanın etki-
siyle çukurların oluştuğu görülüyor.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağ-
dadi’nin öldürüldüğü iddia edilen 
operasyon İdlib’de gece yarısı ger-
çekleşmişti. 8 ABD helikopteri ve 
2 insansız hava aracı (İHA), Barişa 
köyü yakınlarındaki hedefi bir bu-
çuk saat boyunca yoğun ateş altına 
almıştı. Helikopterle indirme yapı-
lan operasyon 4 saate yakın sür-
müş, ardından helikopterler olay 
yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından 
(MSB) operasyona ilişkin yayımla-

nan açıklamada, “ABD tarafından 
İdlib’e dün gece yapılan operasyon 
öncesinde askeri makamlar arasın-
da bilgi alışverişi ve koordinasyon-
da bulunulmuştur.” ifadesi kulla-
nılmıştı.

ABD basınında yer alan haber-
lere göre Pentagon yetkilileri, söz 
konusu operasyonda Bağdadi’nin 
öldürüldüğüne inandıklarını ancak 
kesin durumu teyit etmek için ça-
lışma yürüttüklerini kaydetmişti. 

Söz konusu haberlerde, saldırı 
sonucuyla ilgili Beyaz Saray’ı bilgi-
lendiren askeri yetkililerin, “Bağ-
dadi’nin öldürüldüğünden büyük 
oranda emin olduklarını” söylediği 

belirtilmişti.
TRUMP’TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, 
Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı 
açıklamada, DEAŞ elebaşı Ebubekir 
el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenle-
nen operasyonla ölü ele geçirildi-
ğini açıkladı. Trump, ABD’nin dün 
gece Suriye’de yaptığı operasyon-
da Bağdadi’nin ölü ele geçirildiğini 
belirterek, “Ebubekir el-Bağdadi 
öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak 
ve ağlayarak.” ifadesini kullandı.  
Bağdadi’nin operasyon esnasında 
bir tünele girdiğini ve Amerikan 
K9’larının onu takip ettiğini aktaran 
Trump, “Bağdadi kendisini üzerin-

deki patlayıcılı yelekle patlattı. DNA 
sonuçları ölen kişinin o olduğunu 
teyit etti.” açıklamasında bulundu.

Bağdadi’nin son birkaç haftadır 
radarlarında olduğunu vurgula-
yan Trump, operasyonda Türkiye, 
Rusya, Suriye ve Irak ile koordineli 
çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere 
teşekkür etti. Trump ayrıca, “Su-
riyeli Kürtler” olarak tanımladığı 
YPG/PKK’nın da bu konuda kendi-
lerine yardımcı olduğunu kaydetti. 
Donald Trump, “Türkiye nereye 
gittiğimizi biliyordu, hiç sorun ol-
madı, çok yardımcı oldular, hari-
kaydı.” değerlendirmesini yaptı.
n AA
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MÜSİAD Konya Şubesi’nde konuşan Polis Akademisi Uluslararası Terör ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Şahin, terör faaliyetleri dolayısıyla öldürülen Kürt gençlerinin sayısının 25 binin üzerinde olduğu söyledi

Teröristler 25 bin 
Kürt gencini öldürdü

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi ta-
rafından düzenlenen konferansa ko-
nuk olan Polis Akademisi Uluslara-
rası Terör ve Güvenlik Araştırmaları 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Şahin, terör faaliyetleri dolayısıyla 
öldürülen Kürt gençlerinin sayısının 
25 binin üzerinde olduğu söyledi.

MÜSİAD Konya Şubesi tarafın-
dan şube binasında bir konferans 
gerçekleştirildi. Programa Polis Aka-
demisi Uluslararası Terör ve Güven-
lik Araştırmaları Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Şahin konuk oldu.

Programın açılış konuşması-
nı yapan MÜSİAD Konya Başkanı 
Ömer Faruk Okka, Merkez Banka-
sı’nın, 250 baz puan faiz indirimine 
giderek faizleri yüzde 14,00’e çekti-
ğini söyledi. 

Okka, “Bu, önceki indirimlerde 
olduğu gibi hızla piyasaya yansıya-
caktır. Ancak, bu faiz oranları hala 
yüksek. Üreten ve yatırım yapan 
ekonomi için yüksek faiz dönemi-
nin bitirilmesini istiyoruz. Kamu ya 
da özel bütün bankaların piyasanın 
beklentisi doğrultusunda iş dünyası-
nı rahatlatacak düzenlemeleri bir an 
önce yapmalarını bekliyoruz” dedi.

‘TERÖR FAALİYETİNDEN DOLAYI 
ÖLDÜRÜLEN KÜRT GENCİ SAYISI 25 

BİNİN ÜZERİNDE’
Polis Akademisi Uluslararası 

Terör ve Güvenlik Araştırmaları 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Şahin, “Barış Pınarı Harekatı, Su-
riye’nin kuzeyinde Türkiye’nin gü-
neyinde kurulmak istenen, bölgeyi 
zehirleyecek ve İsrail’in güvenliğine 
katkı sağlayacak uzun bir hat oluş-
turulacaktı. Kurulduğunda bu hattı 
koruma şansınız asla yoktu. 

Böyle bir yapılanmanın önüne 
geçmek için bu operasyon başlatıl-
dı. Suriye’de ilk halk ayaklanmaları 
başladığında PYD ve YPG yani farklı 
isimlerle kendini adlandırıp dünyaya 
ve bölgeye kendini kabul ettirmek 
isteyen terör örgütü PKK, ilk önce 

Suriye’de Kürtleri öldürerek alan 
kazanmaya çalıştı. Kendisi gibi dü-
şünmeyen ve Suriye’nin kuzeyinde 
etkin olan siyasetçi Mişel Temo’yu 
öldürerek işe başladılar. Terör ör-
gütü PYD/PKK’nın, Suriye’de en 
büyük eziyeti Kürtlere yaptığını ve 
kendisi gibi düşünmeyen Kürt par-
tileri dışladığını vurgulayarak, Kürt 
siyasetçiler bu kanlı örgütün cina-
yetlerine kurban gitti. PKK, PYD ve 
YPG’nin alanda yürütmüş olduğu 
terör faaliyetinden dolayı öldürülen 
Kürt genci sayısı 25 binin üzerinde. 
Niçin? Bir terör örgütünün ama-

cı gerçekleşsin diye. PYD/PKK’nın 
baskısından dolayı Türkiye’ye ka-
çan gerçek Suriyeli Kürt sayısının 
350 bindir. Buranın altını çiziyorum, 
Türkiye’nin Kürtlerle sorunu yoktur, 
olamaz. Ama Türkiye’nin PKK ile so-
runu vardır, var olacaktır da. Çünkü 
biz bin yıldır mayalanmış kardeşliği-
mizi birilerinin maşası haline gelmiş 
terör örgütlerine zehirletmeye mü-
saade etmememiz gerekiyor”şeklin-
de konuştu.

‘İSLAM DÜNYASINI ZEHİRLEMEK 
İÇİN BURADA BİR HAT OLUŞTURMAK 

İSTEDİLER’
Oluşturulmak istenen bin kilo-

metrelik hattın bir özelliği daha ol-
duğunu kaydeden Prof. Dr. Şahin, 
“Bu ana hattın İslami düşüncenin 
inşa edildiği yerdir. Suni ve Şii’nin 
başladığı yerdir burası. Bir medeni-
yeti yıkmak istiyorsanız, inşa edildiği 
yerden yıkarsınız. 

Bu hattı yıktığınızda İslam dün-
yasının Güneyini ve kuzeyini, doğu-
sunu ve batısını siyasal ve toplumsal 
ekolojik türbülansa sokarsınız. Bili-
nerek yapılan bir iştir bu. Araplarla 
Türkleri, Türklerle Kürtleri, Kürtler-
le Faslıları, yani İslam dünyasını ze-
hirlemek için burada bir hat oluştur-

mak istediler. Bölge halkına baskı ve 
zülüm uygulanarak burada bir terör 
devlet inşa etmeye çalıştılar. Buna 
dur, hayır diyen biri çıktı mı? İşte 
Barış Pınarının özü budur. 

Türkiye, burada bir terör kori-
doruna müsaade ettirmeyecek ve 
etmeyecektir. Suriye’nin bölünmesi 
yüzde yüz Türkiye’nin bölünmesi 
anlamına gelir. PKK devleti için Su-
riye’ye dış gebelik yaptırdılar. Ülke-
mizin gücünden dolayı, bizim top-
raklarımızda yuvalanamadığı için, 
Suriye’de yuvalandı. PKK, PYD ve 
YPG’nin uzantısı değildir, PKK’nın 
kendisidir. Türkiye, bütün unsurla-
rını bu operasyonda ortaya koydu. 9 
gün gibi bir kısa sürede sonuç aldı. 
İHA ve SİHA teknolojisi ülkemi-
ze çok şey kattı. Kendi gözümüzle 
operasyona girdik ve sonuç aldık. 
Türkiye’nin büyük bir güç olduğu-
nu bütün dünya gördü” ifadelerini 
kullandı.

Programın sonunda MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka tarafından Polis Akademi-
si Uluslararası Terör ve Güvenlik 
Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Şahin’e hediye takdim 
edildi. n HABER MERKEZİ

Yunak’ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yunak ilçesinde iki otomobilin 
çarpışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 
Kaza, Yunak-Akşehir karayolunun 
3. kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Akşehir isti-
kametine doğru seyir halinde olan 

Mehmet Ç. (54) idaresindeki 42 US 
967 plakalı otomobil, Yunak istika-
metinde seyir halinde olan İsa K. 
(38) idaresindeki 42 Y 6242 plakalı 
otomobille çarpıştı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine 
olay yerine polis, jandarma, sağlık 

ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza-
da her iki araç sürücüsü yaralandı. 
Otomobilde sıkışan sürücülerden 
Mehmet Ç., itfaiye ekipleri tarafın-
dan bulunduğu yerden çıkarıldı. 
Yaralanan iki sürücü, olay yerine 
sevk edilen ambulanslarla Hacı İz-

zet Baysal Yunak Devlet Hastanesi-
ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet 
Ç., yapılan ilk müdahalenin ardın-
dan Akşehir Devlet Hastanesine 
sevk edildi. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA

Hüyük Mahalle Muhtarları 
Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği başkanlığa Cumhuriyet Ma-
hallesi Muhtarı Süleyman İlkay 
Ceylan seçildi. Hüyük Belediye-
si Kültür Etkinlikleri Salonu’nda 
gerçekleştirilen genel kurulda tek 
aday olarak gösterilen Ceylan, 
yaptığı konuşmada, ilçede birlik 
ve beraberlik içerisinde muhtarla-
rın sorunlarını çözeceklerini söy-

ledi.  Muhtarlar olarak kendilerini 
bu göreve getiren vatandaşlara 
hizmet götürme noktasında yerel 
yönetimler ile uyum içerisinde bir 
çalışma sergilemenin bilinci içeri-
sinde hareket edeceklerini vurgu-
layan Ceylan, “Muhtar arkadaşla-
rımızla ‘Belediye başkanımıza yük 
olmaya değil, yük almaya talibiz’ 
dedik.” dedi. 
n AA

Hadim Belediyesi, Alanya’da 
ilki düzenlenen “Taşeli Beledi-
yeleri Tanıtım Günü” etkinliğine 
katıldı. Alanya Taşeli Dayanışma, 
Yardımlaşma, Kültür ve Sanat 
Derneği tarafından düzenlenen 
etkinlikte stant açan Hadim Bele-
diyesi, ilçenin tarihi, kültürel, doğal 
güzellikleri ve yöresel ürünlerini 
tanıttı.

Hadim Belediye Başkanı Ah-
met Hadimioğlu, ilçenin tanıtımı 
için organizasyona katıldıklarını 
söyledi. Etkinliğin günübirlik oldu-
ğunu belirten Hadimioğlu, şunları 
kaydetti: “Hadim ilçesi tarihi, kül-

türü, doğası, yöresel ürünleri ile 
ayrıcalıklı bir yere sahip. Hukuk 
alanındaki eserleriyle dünyaya ışık 
veren büyük islam alimi Hazreti 
Hadimi başta olmak üzere,  Yer-
köprü Şelalesi, Gürleyen Kanyonu, 
doğal balı, kirazı, ilçenin kültürü, 
tarihi yapıları, gezi ve turistik yer-
lerini anlattık. Standımızı ziyaret 
edenlere Hazreti Hadimi’yi anla-
tan eserlerden takdim ettik. Yine 
dünyaca ünlü Hadim Aladağ gök 
üzümü, kuru üzüm ve pekmez ik-
ramında bulunduk. Standımız yo-
ğun ilgi gördü.”
n AA

Hüyük’te muhtarlar 
başkanını seçti

Hadim Belediyesi Taşeli 
Tanıtım Günleri’ne katıldı

Konya polisinden suç unsurlarını önlemeye yönelik denetim
Konya’da gerçekleştirilen de-

netimlerde kaçak akaryakıt, alkol, 
sigara ile tarihi eser, ruhsatsız ta-
banca, uyuşturucu ve sahte para 
ele geçirilirken, çeşitli suçlardan 
aranan 45 kişi yakalandı. Uygu-
lamalarda 17 hırsızlık olayı ay-
dınlatılırken, 325 sürücüye çeşitli 
ihlallerden adli işlem yapıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü-
ne bağlı ekipler, suç unsurlarını 
önleme ve kent güvenliğini sağ-
lamaya yönelik 21-27 Ekim tarih-
leri arasında denetimler gerçek-
leştirdi. Kent genelinde yürütülen 
çalışmalarda 13 bin litre kaçak 
akaryakıt, 232 litre kaçak alkol, 
7 bin 500 adet sigara makaronu, 
150 adet sikke, 12 adet ruhsatsız 
tabanca, 328 adet 50’lik sahte 
Avustralya doları, 114 adet sah-
te 100 TL, 33 gram uyuşturucu 
madde ve 2 bin 946 adet sentetik 
uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis 

ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 
45 kişiyi de yakalayarak adli ma-
kamlara teslim etti. Denetimlerde 
17 hırsızlık olayı da aydınlatarak, 
şüpheliler hakkında adli tahkikat 
başlatıldı.

325 SÜRÜCÜYE ÇEŞİTLİ 
İHLALLERDEN ADLİ İŞLEM YAPILDI

Denetimler kapsamında Tra-
fik Denetleme Şube Müdürlüğü 
ekipleri de kent genelinde trafik 
güvenliğini sağlamak amacıyla 
uygulamalar yaptı. 

Trafik polislerinin yaptığı ça-
lışmalarda, 103 sürücüye alkollü 
araç kullanmaktan, 7 sürücüye 
uyuşturucu kullanmaktan, 30 sü-
rücüye tehlikeli araç kullanmak 
ve drift atmaktan, 45 kişiye eh-
liyetsiz araç kullanmaktan, 140 
sürücüye de emniyet kemeri tak-
mamak ve telefonla konuşmak-
tan idari ve adli işlem yapıldığı 
belirtildi. n İHA
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‘Şampiyonluk için erken’
Zirve mücadelesi veren ligin sürpriz ekibi Alanyaspor’un yıldız oyuncusu Efecan Karaca, şampiyonluk hayalini konuşmak için henüz 

erken olduğunu söyledi. Efecan, “Biz gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi
Süper Lig’in zirvesinde yer alan Akde-

niz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor’da tec-
rübeli kanat oyuncusu Efecan Karaca, ”Biz 
gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışa-
cağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. 
Gerçekten takımımız çok iyi. Maşallah di-
yelim nazar değmesin” dedi.

2013 yılında Kartalspor’dan transfer 
edilen tecrübeli orta saha oyuncuyu 30 
yaşındaki Efecan Karaca, 2 şampiyonluk 
yaşadığı turuncu-yeşilli formayla 204 kere 
sahaya çıkarak bu alanda Alanyaspor’un 
tarihine geçti.

Transfer dönemlerinde adı 3 büyük 
takımla anılan ve kariyerini A Milli Takım 
forması giyerek de sürdüren Karaca, özel 
açıklamalarda bulundu.
“BAŞKANIMIZ HASAN ÇAVUŞOĞLU BENİ 

ALMAK İÇİN İSTANBUL’A GELMİŞTİ”
Efecan, Alanyaspor’da 7 sezondur 

forma giydiğini belirterek, turuncu-yeşilli 
ekibe geliş hikayesini attı. Karaca, “Alan-
yaspor ilk geldiğim sezon biraz tereddüt 
etmiştim. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu 
beni almak için İstanbul’a gelmişti. Baş-
kanımız İstanbul’a geldiğinde sanki baş-
kan değil bir ağabey ve baba gibi beni kar-
şıladı. Bende bunun üzerine Alanyaspor’a 
gelmeye karar verdim. Şimdi düşünüyo-
rum, iyi ki başkanımız oraya gelmiş ve 
bana ağabey gibi davranmış ve halende 
öyle davranıyor tüm futbolcularına karşı 
sadece bana değil. Doğru bir tercih yaptım 
7’inci sezonum. Burada 2 şampiyonluk ve 
Süper Lig’de 4’üncü sezonu gördüm. Ka-
riyerim anlamında en üst seviyedeyim di-
yebilirim. Milli takımda forma giyiyorum” 
dedi.

“HAFTADA 2-3 KERE 
EKSTRA ÇALIŞIYORUM”

Alanyaspor’da 200’ün üzerinde maç 
oynadığını aktaran başarılı futbolcu, is-
tikrarın önemli olduğunu söyledi. Karaca, 
“Tabii ki ilk önce kendinize iyi bakmalısı-
nız. Uykunuza ve beslenmenize, gezmeni-
ze ve her bir şeyinize dikkat etmelisiniz. 
Ben de bunu yapıyorum. En önemlisi tabii 

ki de dinlenme, ekstra çalışma ve sabır di-
yebiliriz. İlk Süper Lig’e çıktığımızda ben 
10 maç kadroya girememiştim. İlk 10 maç 
hiç kadroda yoktum ve ben sabırla bekle-
dim. Bu süreç içerisinde çok çalıştım. Haf-
tada 2-3 kere ekstra çalışıyorum. Bunun 
yanında da dinlenme önemli. İdmandan 
sonra kesin 1-2 saat uyurum” diye konuş-
tu.

“SAHADA PASAPORT OYNAMIYOR”
‘Yabancı kontenjanının Türk oyuncu-

lara etkisi ne derece oluyor’ sorusuna da 
yanıt veren Efecan Karaca, “Futbolcu ola-
rak buna yorum yapmam pek doğru değil 
gibi geliyor bana. Çünkü büyüklerimiz 
böyle bir karar vermiş, biz de buna uymak 
zorundayız. Yabancı kuralı tabii var ama 
yapacak bir şey yok. Sahada dediğim gibi 
pasaport oynamıyor. Kimin yüreği varsa, 
kim çok çalışıyorsa o oynuyor. Tabii gönül 
ister Türk futbolcu daha çok oynasın ama 

azıcık da her şeyi kendimizde aramamız 
lazım. Dediğim gibi bunun üzerinde fazla 
yorum yapmak bana düşmez” ifadelerini 
kullandı.

“ALANYASPOR BENİM AİLEM”
Transfer dönemlerinde adının üç 

büyük kulüp başta olmak üzere birçok ta-
kımla anılmasına ilişkin de açıklamalarda 
bulunan Efecan, şunları söyledi:

“Benim ilk hedefim milli takımdı. Al-
lah da milli takımda oynamayı bana nasip 
etti çok şükür. Şenol hocaya da çok teşek-
kür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için. 
İlk hedefim bu, milli takımda kalıcı olmak 
ama tabii ki her insan 3 büyüklerde oyna-
mak ister. Alanyaspor gerçekten ailem 
benim, gerçek bir aile ortamı var burada. 
Başkanımız ve yönetimimiz hepimiz aile 
gibiyiz burada. Takım kaptanımız Haydar 
ağabey de öyle, biz 7 yıldır buradayız. O 
yüzden ben burada çok mutluyum. Gönül 

ister kulübüme para kazandırıp oralarda 
oynamak ama olmazsa da hiç önemli de-
ğil. Alanspor gerçekten önü açık bir kulüp. 
Her yıl üzerine bir şeyler koyarak yükseli-
yor. Bunun da sonucunu alıyoruz. Şu anda 
da liderlik koltuğundayız.”

“ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK ERKEN”
Alanyaspor’un şampiyonluk şansını da 

değerlendiren tecrübeli oyuncu, “Şampi-
yonluk için çok erken. Alanyaspor için çok 
güzel bir şey ama bunlar için çok erken. 
Önümüzde büyük takımlarla maçlarımız 
var. Zor maçlar oluyor. Biz gidebildiğimiz 
yere kadar gitmeye çalışacağız. Elimizden 
gelen her şeyi yapacağız. Gerçekten ta-
kımımız çok iyi. Maşallah diyelim, nazar 
değmesin. İyi bir ortam ve iyi arkadaşlığı-
mız var. O yüzden bu da başarıyı getiriyor. 
Biz elimizden geldiği kadar kendimizi en 
üst sıralarda tutmak için mücadele edece-
ğiz” şeklinde konuştu.  n İHA

Kayserispor radikal 
kararlar alacak 

İM Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba 4-0’lık 
Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada 
Kayseri’ye dönünce radikal kararlar alacağını söyledi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını 
yanıtlayan Aybaba, “Teknik direktör olarak bir takım bizi 
istiyor, biz de araştırıyoruz, oyuncu listesine bakıyoruz. 
Kalitesi var mı, yok mu, ekonomisi nedir. En çok devreye 
girenler de dostluklar oluyor. Dostluklar ön plana çıkıyor. 
Ben böyle çok zorda takımlara teknik direktörlük yapmaya 
gittim, başarılı olduk, başarısız olduk. Ama bu kadar so-
runlu bir takımla ilk defa çalışıyorum. Antrenmanda, so-
yunma odasında, sahada sorun var. Gideceğiz Kayseri’de 
yönetici arkadaşlarla konuşup radikal kararlar alacağız. 
Her türlü kararları alacağız” şeklinde konuştu.  n İHA

Trabzonspor 
İstanbul’a eksik gitti 

Süper Lig 9. haftasında deplasmanda bugün Medipol 
Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul’a 
eksik gitti. Mehmet Ali Yılmaz Teknik Direktör Ünal Ka-
raman yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını 
tamamlayan bordo-mavililer saat dün 14.45’te İstanbul’a 
hareket etti. Sağ alt baldırında darbeye bağlı yoğun kana-
ma ve ödem tespit edilen Abdulkadir Parmak ile sağ uyluk 
ön adalesinde gerilme problemi yaşayan ve bugün yapı-
lan antrenmana katılmayan Obi Mikel ağrılarının devam 
etmesi nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna 
dahil edilmemesine rağmen kafilede yer aldı. Krasnodar 
maçı kadrosunda yer almayan Sturridge ise İstanbul’a gö-
türüldü. Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Uğurcan 
Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak, Sosa, 
Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı (Sturrid-
ge), Nwakaeme ve Shörloth şeklinde çıkması bekleniyor.  
n İHA

Sivasspor’da 
gözler kupaya çevrildi 

D.G. Sivasspor, Türkiye Kupası’nda oynayacağı Baş-
kent Akademi Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına baş-
ladı. Sivasspor, Süper Lig’de Antalyaspor galibiyetinin 
ardından gözünü Türkiye Kupası’na çevirdi. Kırmızı-beyaz-
lılar, ara vermeden perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 
4. Turu’nda deplasmanında Başkent Akademi Futbol Ku-
lübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde 
başladı.

Antrenmanda Antalyaspor maçında 90 dakika forma 
giyen futbolcular yenileme çalışmasıyla idmanı tamamla-
dı. Diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışmasının ardın-
dan yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar bugün akşam saat 17.00’de yapa-
cağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.  n İHA

Sergen Yalçın: İlk 8’de bitirirsek başarı sayarız
Süper Lig’de sahasında İM Kayserispor’u 4-0 mağlup 

eden Yeni Malatyaspor’da karşılaşma sonrası açıklama ya-
pan Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Kazandığımız için çok 
mutluyuz” dedi.

Sergen Yalçın, Kayserispor karşısında 4-0 kazandıkları 
için mutlu olduklarını ifade ederek, “Kazanmak çok önemli. 
Özellikle iç sahada kendi rakiplerimizle oynadığımız müsa-
bakaları doğal olarak kazanmak istiyoruz. Bugün de kazan-
dığımız için çok mutluyuz. Oyuncularıma ve bizi destekle-
meye gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizim 
için çok iyi ve mutlu bir gün oldu. Artık önümüzdeki hafta 
oynayacağımız müsabakaya yarından itibaren hazırlanaca-
ğız” şeklinde konuştu.

Sezon sonu hedefi ile ilgili de sorulan soruyu cevap-
layan Yalçın, ligin uzun bir maraton olduğunu söyleyerek, 
“Henüz birinci çeyreği bile bitirmedik, hedef koymak için 
çok erken. Biz, Malatyaspor olarak ilk 8’in içerisinde ligi 
bitirmek istiyoruz. İlk 8’in içerisinde bitirirsek, kendimizi 
başarılı görürüz diye düşünüyorum” dedi.

Şu anda gidişatlarının iyi olduğunu ve 3 haftadır ka-
zandıklarını belirten Yalçın, “Oyuncularımız mutlu, takımı-
mız psikolojik anlamda çok güçlü. Kayserispor karşısında 
oynadığımız oyunda takımımızın ne kadar kendine güven 
duyduğunu çok net gösteriyor. Ofansif hattımız çok güçlü. 
Guilherme ve Fofana ile başlıyoruz, Bifouma ve Gökhan 
Töre ile devam ediyoruz. Bu hattımız gerçekten çok güçlü. 
Yani belki de Türkiye’de kimsede olmayan ofansif hat bizim 
takımda var. Bu yüzden çok memnunuz. Yavaş yavaş sakat 
oyuncularımız dönüyor. Oyuncularımız yavaş yavaş kendini 
daha yukarı çıkarıyor. Hepsinin performansından memnu-

nuz. Şu anda bir eksiğimiz var, Ghaylen Chalali sakat. Bir ay 
bizimle olamayacak, onun için üzgünüz ama onun haricin-
de şuanda bütün oyuncularımız şuanda oynayacak potansi-
yeldeler. İlk defa sezon başından buyana iki haftadır aynı 11 
ile başlıyoruz. Çok dile getirmiyorum ama bayağı bir sakat-
lık yaşadık. Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmada Fo-
fana, Bifouma, Gökhan Töre, Mina yoktu. Bizim takım için 
bu eksikler gerçekten önemli eksikler çünkü çok geniş bir 
kadroya sahip değiliz. O yüzden oyuncularımızın da takıma 
dönmesiyle takımdaki rekabet ortamı daha yukarıya çıktı. 
Bu rekabet ortamı da doğal olarak performansları yukarıya 
çıkartıyor. Çünkü beklentiye cevap veremeyen oyuncumuz 
her an yerini başka bir arkadaşına bırakabilir” diye konuştu.

Önlerinde iki hafta üst üste deplasman maçı olduğunu 
da belirten Yalçın, “Kasımpaşa ve Göztepe deplasmanla-
rına gideceğiz. Maçlar bir şekilde oynanacak. Bizim dep-
lasman ya da iç sahada oyun anlayışımızsa bir değişiklik 
olmuyor. Biz, burada ne oynuyorsak gittiğimiz yerde de aynı 
oyunu oynayacağız. Kazanmak için oynayacağız, başka hiç-
bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz oynadığımız müsaba-
kayı doğru oyunu oynayarak kazanmak” dedi.

Yalçın, bir gazetecinin isminin son dönemlerde Beşik-
taş ile sıkça anılmasını sorması üzerine, “Bu maçtan sonra 
bu tarz konular, sıkıntılı ve polemik oluşturacak konular. O 
yüzden sadece Malatyaspor ile ilgili konuşursak çok mem-
nun oluruz” diyerek geçiştirdi. Bir başka gazetecinin de 
‘Sezonu Yeni Malatyaspor’da kapatacak mısınız?’ sorusuna 
da Yalçın, ‘Bakalım kısmet, inşallah kapatırız, buraya daha 
yeni geldik” şeklinde cevap verdi.
n AA

Fenerbahçe golcü kimliği ile öne çıktı
Süper Lig’in 9. haftasında konuk ettiği 

İttifak Holding Konyaspor’u 5-1 yenen Fener-
bahçe, yeniden golcü kimliğine döndü. İste-
nilen hücum futbolu anlayışını teknik direktör 
Ersun Yanal ile yeniden yakalayan sarı-laci-
vertliler, özellikle seyircisi önünde gollü gali-
biyetler elde etmeye başladı.

Geçen sezon gol yollarında yaşanılan bü-
yük sıkıntının ardından yeni sezona etkili bir 
giriş yapan Fenerbahçe, sahasında Gaziantep 
Futbol Kulübünü 5-0 mağlup etmişti. Sarı-la-
civertliler Konyaspor karşısında, 9. haftası 
geride kalan ligde ikinci kez 5 gollü bir gali-
biyet alarak hücumdaki etkisini ortaya koydu. 
Seyircisi önünde baskılı bir futbol sergileyen 
sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda attığı 18 
golle geçen yılı üçe katladı. Geçtiğimiz sezo-
na oldukça kötü başlayan ve ilk 9 haftada 2 
galibiyet alabilen Fenerbahçe, sadece 6 gol 
atabilmişti.

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonun ilk 9 haf-
tasında 17 gol atarken, 2016-2017 sezonunda 
ise yine bu sezonki gibi rakip fileleri 18 kez 
sarsmıştı.

GOLLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ İÇ SAHADA
Sarı-lacivertli takım, bu sezon özellikle 

iç sahada gol yollarında etkili bir performans 
sergiliyor. Ligde bu sezon bulduğu 18 golün 
13’ünü seyircisi önünde kaydeden sarı-laci-
vertliler, sadece bir maçı boş geçti. Saha-
sında Antalyaspor’a 1-0 mağlup olduğu mü-
sabakada gol atma başarısı gösteremeyen 
Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü (5-0), 
Trabzonspor (1-1), MKE Ankaragücü (2-1) ve 
İttifak Holding Konyaspor’a (5-1) gol atmayı 
başardı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oy-
nadığı 4 maçta ise 5 gol atabildi.

GOLLER BÖLÜŞÜLDÜ
Fenerbahçe’de bu sezon hücumda en çok 

dikkati çeken etkenlerden biri, gollerin tüm ta-
kıma bölünmesi oldu. Sarı-lacivertliler, ligde 
18 gol kaydederken, bu goller 10 farklı isim-
den geldi.

Genellikle ilk 11’de oynayan futbolcu-
lardan gol atamayanlar ise arkadaşlarına 
hazırladıkları pozisyonlarla ön plana çıkmayı 
başardı.

Fenerbahçe’de Vedat Muric (5) en skorer 

isim olarak ön plana çıkarken, Nabil Dirar 
(2), Garry Rodrigues (2), Tolga Ciğerci (2), 
Zanka (2), Victor Moses (1), Emre Belözoğlu 
(1),  Ferdi Kadıoğlu (1), Ozan Tufan (1) ve Luiz 
Gustavo (1) rakip fileleri havalandıran isimler 
arasında yer aldı.

Bu isimlerin dışında kalan Mauricio Isla, 
Hasan Ali Kaldırım ve Max Kruse ise arkadaş-
larına hücumda hazırladıkları pozisyonlarla 
göz doldurdu.

SAVUNMA DA HÜCUMCU
Fenerbahçe, bu sezon savunma oyuncu-

larından da skor katkısı almayı başardı. Ligde 
geride kalan 9 haftada 18 gol atan sarı-laci-
vertlilerde, bu gollerin yarısı (9) savunma 
ağırlıklı oynayan isimlerden geldi. Fenerbah-
çe’de orta sahanın göbeğinde oynayan oyun-
culardan Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ve Luiz 
Gustavo birer gol atarken, Tolga Ciğerci takı-
mına 2 golle katkı sağladı.

Sarı-lacivertlilerde stoperde görev yapan 
Zanka ile uzun süre pozisyonunun dışında sol 
bek oynayan Nabil Dirar ikişer golle taraftarını 
sevindirdi.  n AA
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Konyaspor Basket
evinde kayıp!

Türkiye Basketbol 
Ligi temsilcimiz 
Konyaspor Basket 
futbola ayak 
uydurdu. Sezonun 
ilk haftasında 
evinde Gemlik 
Basket’i yenen 
Dev Kartallar, 
geçen hafta 
deplasmanda 
Akhisar’a 
kaybetmişti. Yeşil 
Beyazlılar bu 
hafta da evinde 
Fethiyespor’a son 
saniye üçlüğü ile 
mağlup oldu

Konyaspor Basketbol son saniyede 
yıkıldı. Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz 
Konyaspor Basketbol, ligin 3.hafta maçın-
da Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 
ile karşı karşıya geldi.

 Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor 
Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarı-
sı 48-41 Fethiye Belediye’nin üstünlüğü ile 
geçilirken ikinci yarının son bölümlerinde 
Konyaspor üstün olmasına rağmen son 
saniye basketi ile Fethiye Belediyespor 
maçta galip ayrıldı. Mücadele 88-89 sona 
erdi. 

İLK YARIDA FETHİYE ETKİLİ OLDU 

Karşılaşmanın ilk yarısında Fethiye 
Belediye Amerikalı oyuncusu Nicholas 
Ward ile etkili oldu. Maçın başında yak-
laşık 3 dakika boyunca sadece 2 sayı 
atılırken ilerleyen dakikalarda iki takım 
da hücumda sayı üretmeyi başardı. Sa-
vunmada Nicholas Ward’ı durduramayan 
yeşil beyazlı temsilcimiz, bu bölümü 41-
48 geride kapattı. Dev Kartal, hücumda 
Tufan Önen ve Mitchell Wilbekin ile etkili 
olurken, Fethiye Belediye’de Ward 21 sayı 
atarak ilk yarının en skorer ismi oldu. 

SON SANİYEDE YIKILDI 
Karşılıklı sayıların atıldığı müca-

delenin üçüncü periyotunda da Fethiye 
Belediyespor üstünlüğü devam etti. Sa-
vuma anlamında istediği oyunun sahaya 
yansıtamayan yeşil beyazlı temsilcimiz, 
hücumda bulduğu sayılarla farkın açılma-
sını engelledi. Maçın üçüncü bölümü 70-
67 Fethiye Belediyespor’un üstünlüğü ile 
sona erdi. Maçın son bölümü ise heyecan 
dolu geçti. Konuk takım uzun süre karşı-
laşmayı önde götürürken, yeşil beyazlı 
takım daha sonra öne geçmeyi başardı ve 
farkı 4 sayıya kadar çıkardı. Maçın son 4 
saniyesine Konyaspor 2 sayı farkla girdi. 
Ancak Fethiye Belediye son hücumda 3 

sayılık atış ile maçı kazanmayı başardı. 
Mücadele 88-89 Fethiye’nin üstünlüğü ile 
sona erdi. Konyaspor Basketbol, ligde oy-
nadığı 3 maçta sadece 1 kez kazanabildi. 

BEKLENEN BAŞARI GELMEDİ
Basketbol Süper Ligi’ne yükselmek 

için büyük bir heyecanla sezona başlayan 
Konyaspor Basketbol istediği sonuçları 
alamadı. Ligin favorilerinden biri olarak 
gösterilen Dev Kartallar 3 maçta sadece 1 
kez kazanarak büyük bir şaşkınlık yaşattı. 

Yeşil Beyazlılar gelecek hafta deplas-
manda Ankara Anadolu Basket’e konuk 
olacak.  n SPOR SERVİSİ

Mücahit Can ilk 
kez 11’de başladı 

Konyaspor’un genç yıldız adaylarından Mücahit Can 
Akçay, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada mücadele-
ye ilk 11’de başladı.

Son iki sezondur forma şansı bulan ancak beklenen 
patlamayı bir türlü gerçekleştiremeyen genç oyuncu bu 
sezon ilk kez bir maçta ilk 11’de sahaya çıktı. 45 dakika 
sahada kalan oyuncu etkili olamadı. Bu sezon 5.kez Süper 
Lig maçında forma giyen Mücahit henüz golle tanışamadı.  
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor uzun 
süre sonra 5 gol yedi 

Süper Lig temsilcimiz Konyaspor, ligin 9.haftasında 
Fenerbahçe’ye 5-1 yenilerek uzun bir aranın ardından ka-
lesinde 5 gol birden gördü.

Yeşil beyazlı takım Süper Lig’de tam 91 maç sonra 5 
gol yediği bir maç çıkardı. Temsilcimiz son olarak 2016-
2017 sezonunun 19.haftasında Beşiktaş deplasmanında 
yine 5-1 mağlup olmuştu.  n SPOR SERVİSİ

Fenerbahçe taraftarından 
Aykut Kocaman’a çiçek 
Fenerbahçeli taraftarlar, eski futbolcusu ve teknik di-

rektörü Aykut Kocaman’a Konyaspor maçı öncesinde çiçek 
takdim etti.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oy-
nanan maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Konyaspor 
Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a çiçek verdi. Fenerbah-
çe’de futbolculuk döneminde efsaneleşen ve daha sonra 
teknik direktörlük yapan Kocaman’ı unutmayan taraftarlar, 
çiçek takdiminden sonra fotoğraf çekildi.  n İHA

1922 Konyaspor öne geçtiği maçı kaybetti
TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Kon-

yaspor, sezonun 10.hafta maçında 
İnegölspor’u konuk etti. Geçtiğimiz 
hafta deplasmanda kazanarak moralli 
bir şekilde bu maça hazırlanan yeşil 
beyazlı takım, kendi saha ve seyirci 
avantajına rağmen yediği şanssız gol-
lerle mücadeleden 2-1 mağlup ayrıl-
dı. Yavru Kartal, 10.hafta sonunda 9 
puanda kaldı.

Yeşil beyazlı temsilcimiz 1922 
Konyaspor, 10.hafta maçında İne-
gölspor’u konuk etti. İlk yarısı golsüz 
sona eren mücadelenin ikinci yarısın-
da goller üst üste geldi. 81.dakikada 
Kadir Kaan Özdemir’in penaltıda at-
tığı golle 1-0 öne geçen Konya ekibi, 
83.dakikada kalesinde golü görerek 
ilk şoku yaşadı. 86.dakikada bir şok 
daha yaşayan 1922 Konyaspor, ikinci 
golü de yiyerek 2-1 geriye düştü. Ka-

lan dakikalarda geliştirilen ataklarda 
beraberlik golünü bulamayan temsil-
cimiz, maçtan 2-1 yenik ayrıldı. Bu 
sonuç ile 1922 Konyaspor, 9 puanda 
kalarak 14.sıraya geriledi. 

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI 
Temsilcimiz 1922 Konyaspor’un 

İnegölspor’u konuk ettiği maçın ilk ya-
rısı golsüz sona erdi. Karşılıklı pozis-
yonların yaşandığı ancak çok önemli 
bir fırsata dönüşmediği ilk 45 dakika-
da iki taraf da istediği oyunu sahaya 
yansıtamadı. 
GOLLER SON DAKİKALARDA GELDİ 

Karşılaşmanın ikinci yarısının 
ilk yarım saatlik bölümü orta saha 
mücadelesi şeklimde geçti. İki takım 
a önemli bir pozisyon üretemedi. 
81.dakikda 1922 Konyaspor geliş-
tirdiği kontra atakta Recep Metin 
ceza sahasın içinde rakip oyuncunu 

müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın 
hakemi penaltı kararı verirken topun 
başında Kadir Kaan Özdemir geçti. 
Kadir Kaan’ın penaltıdan attığı gol 
ile temsilcimiz 1-0 öne geçti. Ancak 
golün üstünden henüz 2 dakika geç-
mesine rağmen İnegölspor’un ata-
ğından konuk takım Emre Öztürk’ün 
golü ile beraberliği sağladı. Bu golün 
ardından tekrar öne geçmeye çalışan 
1922 Konyaspor aradığı golü bulama-
dı. 86.dakikada bir şok daha yaşayan 
yeşil beyazlı takımda Hacı Mustafa 
Karabulut’un golü ile 2-1 geriye düş-
tü. Karşılaşmada başka gol olmayın-
ca mücadele 2-1 sona erdi. İç sahada 
iki maç üst üste yenilen yeşil beyazlı-
lar 9 puanda kaldı. Temsilcimiz ligin 
11.hafta maçında Sancaktepe Futbol 
Kulübü’ne konuk olacak.  
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör Ligi de modaya uydu
Konyaspor’un Fenerbahçe karşısında 

dağılması, 1922 Konyaspor’un İnegöl’e 
mağlup olması ve Konyaspor Basket-
bol’un Fethiye Basket’e yenilmesinin 
ardından Bölgesel Amatör Ligi takımları 
da modaya uydu. Bölgesel Amaöt Ligi 
temsilcilerimiz Akşehirspor ve Sarayönü 
Belediyespor rakiplerine mağlup olurken, 
Ereğlispor ise berabere kaldı. 

Bölgesel Amatör Ligi’nde heyecan 
sürüyor. Sezona kötü başlangıç yapan 
Konya temsilcileri kötü performansını 
bu hafta da sürdürdü. Sarayönü Beledi-
yespor evinde Karaman Belediyespor ile 
karşılaştı. Yeşil-Siyahlılar karşılaşmayı 
2-1 kaybetti. 

Manavgat deplasmanına konuk olan 
Akşehirspor da eli boş döndü. Kırmızı Be-
yazlı ekip Antalya temsilcisine 2-1 mağ-
lup oldu. Haftanın tek puan çıkaran takımı 
ise Ereğlispor oldu. Ereğli temsilcisi Ya-
tağanspor ile evinde 1-1 berabere kaldı.  
n SPOR SERVİSİ



Gözler Serkan 
Kırıntılı’yı aradı

Süper Lig’in 9.haftasında Konyaspor’un Fenerbah-
çe’ye 5-1 yenildiği maçta geçtiğimiz hafta Yeni Malat-
yaspor ile oynanan karşılaşmada büyük bir hata yaparak 
kırmızı kart gören Serkan Kırıntılı forma giyemedi.

Bu mücadeleden kalede Ertuğrul Taşkıran görev 
yaptı. Daha önceki maçlarda kritik kurtarışlar yapan Ser-
kan’ın yokluğundan Ertuğrul istenileni veremedi. Tecrü-
beli kaleci bu sezon çıktığı 2 maçta kalesinde 7 gol gördü. 
Ertuğrul bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11’de 
sahaya çıktı.  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.A.ALANYASPOR 9 5 3 1 19 11 8 18
2.FENERBAHÇE 9 5 2 2 18 9 9 17
3.YENİ MALATYASPOR 9 5 1 3 22 10 12 16
4.TRABZONSPOR 8 4 3 1 17 10 7 15
5.DG SİVASSPOR 9 4 3 2 16 11 5 15
6.M. BAŞAKŞEHİR FK 8 4 2 2 14 10 4 14
7.GALATASARAY 8 3 4 1 9 8 1 13
8.İH KONYASPOR 9 3 3 3 11 13 -2 12
9.GAZİANTEP FK 9 3 3 3 14 18 -4 12
10.KASIMPAŞA 9 3 2 4 12 13 -1 11
11.Y. DENİZLİSPOR 9 3 2 4 9 10 -1 11
12.Ç. RİZESPOR 9 3 2 4 10 16 -6 11
13.ANTALYASPOR 9 3 2 4 10 17 -7 11
14.BEŞİKTAŞ 8 2 3 3 10 12 -2 9
15.GÖZTEPE 9 2 3 4 8 11 -3 9
16.ANKARAGÜCÜ 9 2 3 4 6 13 -7 9
17.GENÇLERBİRLİĞİ 9 1 3 5 12 14 -2 6
18.KAYSERİSPOR 9 0 4 5 8 19 -11 4

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Kocaman: Olağan dışı
durum ile karşı karşıyayız

Fenerbahçe deplasmanında 5-1 
mağlup olan Konyaspor’da Teknik 
Direktör Aykut Kocaman, yedikleri 
5 golün 4’ünü ceza sahası dışından 
yediklerini belirterek, “Serkan ol-
saydı daha farklı olabilirdi ama bu 
fark 6 golle mi olurdu yoksa hiç gol 
yemeden mi olurdu bilemiyorum” 
ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in 9. haftasında Fe-
nerbahçe deplasmanından 5-1’lik 
mağlubiyetle ayrılan Konyaspor’da 
Teknik Direktör Aykut Kocaman, 
karşılaşmanın ardından düzenlenen 
basın toplantısında soruları yanıt-
ladı. Karşılaşmayı değerlendiren 
Kocaman, “2 haftadır oyunun içinde 
biraz olağandışı bir durumla karşı 
karşıyayız. Maça başladığımız ve 
santrayı bizim yaptığımız bir maçta 
14. saniyede 10 kişi kalmadığımız 
bir süreçle başlayan 2 haftalık bö-
lümde bugün de beklemediğimiz bir 
skorla sahadan ayrılmak son derece 
üzüntü verici. Olağandışılık sadece 
bununla bitmedi. Şut konusunda 
özenli bir takımız ama bugün 4 gol 

ceza sahası dışından vuruşlarla 
geldi. Fenerbahçe’nin ceza sahası 
dışından golü yoktu bugüne kadar. 
Sıklet farkı olmamasına karşın böyle 
olduğunu gösteren ana faktörlerden 
oldu. Temaslı oyun bekliyorduk 
rakipten. Özellikle genç hakem Ali 
Şansalan, çok gelecek vadediyor, 
ilk yarıdaki tercihleriyle bizim gidi-
şatımızın olumsuza gitmesinde et-
ken oldu” diye konuştu.

“BASKIYLA KAPTIĞIMIZ 
TOPLARDAN SONUÇ ALAMADIK”

Fenerbahçe’nin sol kanadı etkili 
kullandığı ve Konyaspor’un da sağ 
kanattan çok baskı yediği yönündeki 
soruyu yanıtlayan Kocaman, “Sağ 
tarafa olan geçişler çok hızlı oldu. 
Fenerbahçe’nin ana oyun planı olan 
baskı yaparak ve seyirciyle birlikte 
hakemi de etki altına alarak, rakibi 
bozmaya yönelik oyununu yaptı. 
Mia ve Mücahit’le önde baskı yap-
maya çalıştık. Son derece doğru gi-
diyordu oyun ama hızlı ataktan gelen 
ilk gol ve hemen arkasından gelen 
golle ciddi bir çözülme oldu. Hemen 

arkasından attığımız gol bizi oyuna 
bağladı ama attığımız kornerden 
yediğimiz atakta gelen gol tekrar 
çözülmemize neden oldu. Bu arada 
baskıyla 6-7 top kaptık ama bunları 
sonuçlandırmada yeterli olamadık 
ve amacımızın dışına taşan bir maç 
oldu” dedi.

“SERKAN KIRINTILI OLSAYDI 
DAHA FARKLI OLURDU”

Ozan Tufan ve Fenerbahçe Sta-
dı’ndaki atmosferle ilgili soruyu ya-
nıtlamayan Aykut Kocaman, bugün 
Serkan Kırıntılı’nın kalede olması 
halinde doğal olarak durumun daha 
farklı olacağını belirterek, “Belki 6 
gol olurdu, belki hiç olmayabilirdi. 
Oyun ritmi yakalama konusunda 
kaleciler daha handikaplı oluyor. 
Baskının yüksek olduğu ortamlarda, 
ritimden kaynaklanan problemlerin 
yüksek olma olasılığı artıyor. Tabii 
ki Serkan olsa durum daha farklı 
olabilirdi ama, dediğim gibi bu fark 
daha mı fazla olurdu yoksa daha mı 
az olurdu bilemiyorum” diyerek söz-
lerini tamamladı. n İHA

Kartal darmadağın!
Büyük umutlarla sezona başlayan ve şanssız puan kayıpları ile istediği noktaya bir türlü 

ulaşamayan Konyaspor, yükselişe geçmesi beklenen 7. haftadan sonrası adeta kabus oldu. Yeni 
Malatyaspor mağlubiyeti ile ağır bir yara alan Anadolu Kartalı, Fenerbahçe karşısında dağıldı

TFF Süper Lig temsilcimiz Konyaspor, 
ligin 9. haftasında deplasmanda Fener-
bahçe ile karşılaştı. Yeni Malatyaspor 
mağlubiyetini telafi etmek isteyen Ana-
dolu Kartalı, rakibine 5-1 mağlup oldu. 
Etkisiz oyun taraftarın tepkisini çekerken, 
Yeşil Beyazlılar son dönemin en ağır ye-
nilgilerinden birini aldı. Ligde kritik virajı 
alamayan ve şarampole yuvarlanan Kon-
yaspor’da gözler Ziraat Türkiye Kupası’na 
çevrildi.

7. HAFTA SONRASI KABUS OLDU
Sezona, skora yansıtamasa da oyun 

olarak iyi başlayan Konyaspor’da yükseliş 
için 7. hafta sonrası beklenmişti. Teknik 
Direktör Aykkut Kocaman, sezon başında-
ki kırılganlığın 7. hafta sonrası sona ere-
ceğini söylemiş ve 7. haftadan sonrasını 
işaret etmişti. Anadolu Kartalı için bekle-
nen dönem adeta kabus oldu. 

ÖNCE YENİ MALATYA FACİASI
Milli araya 2 galibiyet üst üste alarak 

giren ve büyük umutlarla Yeni Malat-
yaspor maçına çıkan Konyaspor büyük 
bir şok yaşadı. Maçın hemen başında 
Serkan’ın atılması ve yenilen gol Kon-

yaspor’u rüyadan uyandırdı. 
Beklenmedik mağlubiyet camiayı de-

rinden sarsarken temsilcimiz telafi ama-
cıyla Fenerbahçe karşısına çıktı.

FENERBAHÇE 
KARŞISINDA DİBE VURDU

Yeni Malatya karşısında beklenme-
dik bir mağlubiyet alan ve morallerin 
altüst olduğu Konyaspor’da, Fenerbahçe 
maçına telafi şansı olarak bakılıyordu. 
Fenerbahçe karşısında sergilelenecek iyi 
oyun ve alınacak puan ya da puanların ca-
mianın moralini düzeltmesi beklenirken, 

hiç umulmadık bir senaryo yaşandı. Kon-
yaspor rakibine 5-1 mağlup olarak son 
yılların en ağır maplubiyetini aldı.

GÖZLER KUPADA
2 haftadır ligde istediğini alamayan 

Konyaspor’da gözler kupa maçına çev-
rildi. Anadolu Kartalı yarın Ziraat Türkiye 
Kupası 4.Tur Maçı’nda deplasmanda 
Eyüpspor ile karşılaşacak. Yeşil Beyazlı-
lar yarın Saat 14:30’da başlayacak karşı-
laşmayı kazanarak sıkıntı yaşamadan tur 
atlamak istiyor. 
n SPOR SERVİSİ

RPS


