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Kuru bamya
altınla yarışıyor!

Prof. Dr. Arabacı 
dekan oldu

Ekmekleri
simitten!

Yangının nedeni
elektrik kontağı!

Konya’nın vazgeçilmez 
yemekleri arasında yer alan 
kuru bamya cep yakıyor. Adeta 
altınla yarışan kuru bamya 
150-200 TL arasında değişen 
fiyatlarla satılıyor. Kuru bamya-
daki fiyat yüksekliğinin işçiliğin 
zor olması ve üretim azlığından 
kaynaklı olduğu bildiriliyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Necmettin 
Erbakan Üni-
versitesi (NEÜ) 
Sosyal ve Beşe-
ri Bilimler Fa-
kültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Caner Arabacı, 
25 Ekim 2019 
tarihi itibariyle Necmettin Erba-
kan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
dekanlığına getirildi. 
 n HABERİ SAYFA 5’TE

Hastane önünde çeyrek asırdır 
simit satan Erdoğan Tosun, üni-
versite mezunu oğluyla ekmek 
mücadelesi veriyor. Sıcak, 
soğuk demeden günün ilk sa-
atlerinde hastane önüne gelen 
baba ve oğul, simit satarak 
evlerinin geçimini sağlıyor.  
n HABERİ SAYFA 5’TE

Ereğli’de Iraklı bir işletmeciye 
ait olduğu öğrenilen bisküvi 
fabrikasında çıkan yangında 
fabrikada büyük çapta mad-
di hasar meydana gelmişti. 
Yangında herhangi bir sabotaj 
olmadığı, yangının elektrik 
kontağından çıktığı açıklandı.  
n HABERİ SAYFA 6’DA

TOHUMLAR 
CAN BEKLİYOR

‘Tahıl Ambarı’ olarak bilinen Konya 
Ovası’nda, sulanabilir alanların 
sınırlı olması nedeniyle, Konya 

Ovası’na istenilen yağışların 
düşmemesi çiftçileri tedirgin ediyor. 
Çiftçiler dört gözle yağmur bekliyor

YAĞMUR DUASI 
BEKLİYORLAR

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da 
sulak arazilerde çiftçi hububat to-
humlarını toprakla buluştururken, 
sulanamayan araziler ekim için 
yağış bekliyor. Ancak beklenen 
yağmur bir türlü gelmedi. Konya 
Ovasına istenilen seviyede yağışın 
düşmemesi tahıl ambarı Konya’da 
çiftçileri ve sanayicileri korkuturken 
çiftçiler yağmur duası yapılmasını 
istiyor. 

EKİMLERİN 
YAPILMASI LAZIM

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat 
Kavuneker, “Çiftçilerimiz dört gözle 
yağışları bekliyor.  Konya ovasında 
birçok çiftçimiz tarlarını ekime hazır-
ladı ancak, yeterli yağışın olmaması 
sebebi ile ekinlerini gerçekleştirme-
di” dedi. ZMO Konya Şube Başkanı 
Prof. Dr. Süleyman Soylu, “Ekim 
ayının sonuna gelmemiz sebebi ile 
ekimlerin yapılması gerekmekte-
dir” uyarısı yaptı.  n SAYFA 2’DE

KİTAP GÜNLERİ 
REKORLA KAPATTI

ŞEHİR HASTANESİ
SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK

KONYA’NIN METROSU
ANKARA GÜNDEMİNDE

ŞEHİT AİLELERİ HATİM 
YEMEĞİNDE BULUŞTU

Yarım milyondan fazla ziyaretçi

2020’de hizmet vermesi planlanıyor

Hacı Ahmet Özdemir açıkladı

Bu yıl da gelenek bozulmadı 

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenle-
nen Konya Kitap Günleri sona ererken tüm zaman-
ların Konya rekoru kırıldı. Yarım milyondan fazla zi-
yaretçiyi ağırlayan Kitap Günleri’nde önemli isimler 
Konyalılarla buluştu.

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliği ile 
başlatılan “Şehir Hastaneleri Projesi” kapsamında 
yapımı devam eden ve 2020 yılında hizmet vermesi 
beklenen Konya Şehir Hastanesi, İç Anadolu Bölge-
si’nin büyük bölümüne hizmet verecek.

Konya yatırımlarını değerlendiren AK Parti Konya 
Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından müjdelenen ve ihalesi gerçek-
leştirilen Konya Metrosunun şu an ilgili bakanlıkla-
rın gündeminde olduğunu söyledi.

Konya Şehit Aileleri Derneği’nin organizasyonu, 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle şe-
hitlerimizi anma ve hatim programı yapıldı. Her yıl 
düzenli olarak yapıldığını dile getiren Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı Recep Pekdemir, “Artık gelenek-
sel hale getirdik” dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

04 Defineciler çukurda
suçüstü yakalandı 06 Dili boğazına kaçan 

futbolcu ölümden döndü 12 Cumhuriyet Bayramı 
coşkuyla kutlanıyor

‘Saadet, yeni bir 
dünya için geliyor’

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karadu-
man, önümüzdeki haftasonu yapılacak olan Saadet 
Partisi Olağan Kongresi’nin Millî Görüş hareketinin, 
Yeni Bir Dünya kurma idealini gerçekleştireceği bir 

kongre olacağını söyledi.
 n SAYFA 11’DE

Prof. Dr. Süleyman SoyluRıfat Kavuneker
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Kuru bamya altınla yarışıyor!
Üretimi az olmasından ötürü 

kuru bamya fiyatları tavan yaptı. 
Kadınlar Pazarı esnaflarından olan 
Burak Dişçi, kuru bamya fiyatlı-
larının daha da artacağını dile ge-
tirdi. Günlük tüketilen 100 gram 
kuru bamya ihtiyacımız olan Folik 
asidin yaklaşık yüzde 20 oranını 
karşılamamıza yardımcı olur. Lif, 
demir, magnezyum, kalsiyum, A 
ve B vitaminlerini bol miktarda 
içeren kuru bamya mide ve sin-
dirim hastalıklarına da iyi geliyor. 
Haftada en az 3 gün tüketilmesi 
tavsiye edilen kuru bamyanın, üre-
timi oldukça zor olduğu ve Türki-
ye’de sadece Amasya’da üretimi 
yapıldığı için geçtiğimiz yıl tavan 
fiyat olarak 180 TL’yi görmüştü. 
Bugünlerde ise 150-200 TL aralık-
larında değişen kuru bamya fiyat-
ları vatandaşı hayrete düşürüyor. 
Adeta altın ile yarışan kuru bam-
yanın, ilerleyen günlerde daha da 
pahalanması bekleniyor. Kadınlar 
pazarı esnaflarından Nipeysa Gıda 
sahibi Burak Dişçi, “Geçtiğimiz yıl-
lardaki pahalılık oranlarını koruyor. 
Yaklaşık 5 kilo yaş bamyadan 1 kilo 
kuru bamya çıkıyor bu da fiyatının 

yüksek olmasına bir etken. Şu anda 
150 ila 200 TL aralığında değişiyor. 
Bu fiyat farkı ise satıcıdan kaynaklı. 
Kuru bamyada kalite diye bir şey 
yok, standart olarak üretiliyor. İşçi-
liğin zor olması ve üretim azlığın-
dan kaynaklı olarak fiyatı yüksek. 

Önümüzdeki günlerde fiyatının 
daha da artması bekleniyor. Bildi-
ğim kadarıyla Türkiye’de Amasya 
dışında üretimi yapılmıyor. Fiyatla-
rın düşmesi ise üretimin artmasına 
bağlı” ifadelerini kullandı.
n BERKCAN BAŞ

‘Tahıl Ambarı’ olarak bilinen Konya Ovası’nda, sulanabilir alanların sınırlı olması nedeniyle, Konya Ovasına istenilen 
yağışların düşmemesi çiftçileri tedirgin ediyor. Konyalı çiftçiler dört gözle Konya Ovasına yağmur bekliyor 

Çiftçi yağmur bekliyor!
Türkiye’de bu yıl yağmur yağmı-

yor ve yaşanan kuraklık en çok çift-
çiyi korkutuyor. Özellikle hububat 
eken çiftçi yağmur yağmasını bekli-
yor. Yağmur yağmadığı için tohum-
lar toprak altında bekliyor. Birçok 
çiftçi ürünlerinin yetişmesi için yağ-
murun yağmasını bekliyor.  Konya 
Ovasına istenilen seviyede yağışın 
düşmemesi tahıl ambarı Konya’da 
çiftçileri ve sanayicileri korkutuyor. 
Konyalı çiftçiler Konya İl Müftülü-
ğünden Konya genelinde bulunan 
camilerde yağmur duası yapılması 
konusunda taleplerini iletiyor.
‘DÖRT GÖZLE YAĞIŞ BEKLİYORLAR’

Konyalı çiftçiler olarak hububat 
ürünlerin ekilmesi ve ekilen ürünle-
rin için yağmur beklediklerini ifade 
eden Karatay Ziraat Odası Başkanı 
Rıfat Kavuneker,  “Arpa, Buğday, 
Kanola Konya ovasında toprakla 
buluştu ve buluşmaya da devam 
ediyor. Konyalı çiftçiler olarak dört 
gözle yağışları bekliyoruz.  Kasım ayı 
geldi ancak hala yağmur yağmış de-
ğil. Ekim, Kasım ayları buğday, arpa, 
yulaf gibi ürünlerin ekim dönemidir. 
Bu dönemlerde yağmur alması ge-
rekir. Beklenen yağışın düşmemesi 
hububat çiftçisini sıkıntıya soktu. 
Konyalı çiftçiler olarak Konya İl Müf-
tülüğümüzün Cuma günü Konya 
merkez ve ilçelerinde bulunan cami-
lerde yağmur duası organizasyonu 
yapmasını istiyoruz.  Girdi maliyet-
lerin yüksek olması sulak alanlarda 
ekilen hububat ürünlerin sulama-
sından kaçıyor ve yağışı bekliyor. 
Çiftçilerimiz dört gözle yağışları bek-
liyor.  Konya ovasında birçok çiftçi-
miz tarlarını ekime hazırladı ancak, 
yeterli yağışın olmaması sebebi ile 
ekinlerini gerçekleştirmedi.  Yağmur 
yağmadığı için çiftçi sulama yapmak 
zorunda kalıyor. Bu da sulama ma-
liyetinin artmasına neden oluyor” 
dedi.

‘ÇİFÇİLER TEDİRGİN’
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakül-

tesi Öğretim Üyesi ve Ziraat Mühen-
disleri Odası Konya Şube Başkanı 
Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya 
ovasında istenilen seviyede yağış-
ların olmaması sebebi ile çiftçilerin 
tedirgin olduğuna dikkat çekerek, “ 
Türkiye’nin hububat ambarı Kon-
ya’da çiftçiler hububatların çıkışı 
için yağmur bekliyor. Bu yıl Konya 
Ovası istenilen yağışların olmaması 
sebebi ile kuraklık tehlikesi ile karşı 
karşıya. Geçtiğimiz yıl Konya ovası-
na düzenli bir şekilde istenilen se-
viyede yağışlar gerçekleşmişti fakat 
bu yıl Hububat ekim sezonunun 
başladığı ve ekimlerin devam ettiği 
şu günlerde Konya Ovası ve çiftçiler 
yağmura hasret durumda.  Konya 
ovasında hububat ekimlerinin yüzde 
70-80’ini kuru tarım alanlarında ya-
pılmaktadır. Bu ekimi yapılan alan-
larda hububatın sağlıklı çıkış yapma-
sı ancak bu alanlara yağacak yağmur 

ile mümkündür. Konya ovasına iste-
nilen seviyede yağışların yağmama-
sı çiftçilerimizi tedirgin etmektedir.  
Umudumuz geçmiş yıllarda olduğu 
gibi Kasım ayı ile birlikte düzenli 
yağışların gerçekleşmesi” ifadelerini 
kullandı.

‘GÖZLER KASIM VE ARALIK 
YAĞIŞLARINDA’

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi ve Ziraat Mühen-
disleri Odası Konya Şube Başkanı 
Prof. Dr. Süleyman Soylu, üreticilerin 
dört gözle Kasım ve Aralık aylarında 

yağacak yağışlarda olduğunu ifade 
ederek, “ Sulu alanlarda hububat 
eken çiftçilerimizde girdi maliyetleri 
sebebi ile yağmuru beklemekteler. 
Sulu alanlara ekimini yapan ancak 
yağmurun yağmaması sebebiyle 
sulama yapan çiftçilerimize sulama 

maliyetleri büyük bir yük getirmek-
tedir.  Özellikle bu yıl yüksek enerji  
maliyetlerinden kaçarak hububata 
yönelen çiftçilerimizin kuraklık ile 
ilgili sıkıntıya girmesi, Konya ovasın-
daki üreticileri yine hububata dayalı 
üretim yapan  sanayicileri tedirgin 
etmektedir.  İnşallah Kasım ve Ara-
lık yağışlarının istenilen seviyede ol-
ması ve hububat ürünlerin çıkışları-
nın düzenli olması çiftçilerin yüzünü 
güldürecektir.  Hububat ekimi için 
Kasım’ın 15 ve 20’sine kadar ekim-
ler gerçekleşebilir. Hububat ekimi 
ne kadar erken yapılıp, çıkışı sağlıklı 
bir şekilde yapılırsa bu da rekolte-
yi ve verime olumlu yansıyacaktır. 
Ekim ayının sonuna gelmemiz sebe-
bi ile ekimlerin yapılması gerekmek-
tedir. İnşallah Konya Ovası Kasım 
15-20’ye kadar yeteri derece yağ-
mur alır ve bu yılkı rekolte yaşanan 
kuraklıktan çok fazla olumsuz etki-
lenmez” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rıfat Kavuneker Prof. Dr. Süleyman Soylu
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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
geleneksel olarak düzenlediği Konya 
Kitap Günleri sona erdi. Şehrin kül-
tür ve sanat hayatına önemli katkıda 
bulunan Konya Kitap Günleri, bu yıl 
18-27 Ekim tarihlerinde dünyaca 
ünlü bilim tarihçimiz Prof. Dr. Fuat 
Sezgin hatırasına gerçekleştirildi. 

522 BİN 217 ZİYARETÇİYLE KONYA 
REKORU KIRILDI 

1 milyondan fazla kitap, 250 
yayınevi ve 450 yazar ile Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde dolu dolu ge-
çen ve kitapseverlerin uğrak noktası 
olan Konya Kitap Günleri, açıldığı 
günden son güne kadar toplam 522 
bin 217 ziyaretçiyi ağırlayarak tüm 
zamanların Konya rekorunu kırdı. 

BAŞKAN ALTAY TEŞEKKÜR ETTİ 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’ye 
örnek olacak etkinliklerle Konya 
Kitap Günleri’ni tamamladıklarını 
belirterek, “İmza günleri, söyleşiler, 
atölye çalışmaları gibi çok sayıda 
etkinliğin yer aldığı Kitap Günleri’ni 
şenlendiren her yaştan hemşehrimi-
ze özellikle çocuklarımıza çok teşek-
kür ediyor, emeği geçen herkesi bü-
tün yazarları ve yayın evlerini tebrik 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 

TARİHÇİ İLBER ORTAYLI’NIN 
SÖYLEŞİSİNDE SALON DOLDU TAŞTI

Konya Kitap Günleri’nin son gü-
nünde yine birbirinden önemli ya-
zarlar okurlarıyla bir araya geldi. Ta-
rihçi İlber Ortaylı’nın, “Türkiye’nin 
Yakın Tarihi” konulu söyleşisi Kon-
yalı kitapseverler tarafından yoğun 
ilgi gördü. İlber Ortaylı yaptığı ko-
nuşmada, “Cumhuriyet’in başında 
beri askerlikte, teknikte, tıpta bir ta-

kım dallarda büyük büyük hamleler 
kaydettik. Fakat gerilediğimiz konu 
kültürdür. Tarihi miras ve sentezi-
mizi halen kavrayamıyoruz. Bunun 
için yapılacak şey, filoloji ve müzik 
gibi bir medeniyetin kültürünün te-
melini teşkil eden dallarda gençle-
rimizin iyi yetişmesi ve bunu telafi 
etmektir” ifadelerini kullandı. 

TARİHÇİ AHMET ŞİMŞİRGİL 
“KAYILARIN MUHTEŞEM 

YÜRÜYÜŞÜ”NÜ ANLATTI 
Tarihçi Ahmet Şimşirgil de, “Ka-

yıların Muhteşem Yürüyüşü” konu-
lu söyleşide, “Bizim nesillerimiz öyle 
yaşıyorlardı ki dünyada haritaları biz 
çiziyorduk. Cenab-ı Hak dünyayı bi-
zim idaremize verdi. 

Dün haritalar çizen milletin ev-
latlarının bugün haritaları çiziliyor. 
Bana bu milletin dünya tarihinde 
ve dünya coğrafyasında en muaz-

zam eseri nedir diye sorsanız; şek-
siz, şüphesiz söylüyorum Osmanlı 
Devletidir. Ondan daha büyük bir 
eser gösteremezsiniz” diye konuş-
tu. Kitap Günleri kapsamında ayrıca 
Tarihçi Tufan Gündüz ve televizyon 
programcısı Pelin Çift, “Kızıl Elma 
Neresi” konulu söyleşide dinleyici-
lerine hitap ederken İbrahim Sadri 
ve Nurullah Genç, “Şiir Yolculuğu” 
programında sevilen şiirleri seslen-
dirdi. 

500 BİNİNCİ ZİYARETÇİYE 
KİTAP HEDİYE EDİLDİ 

Konya Kitap Günleri’nin son gü-
nünde Kitap Günleri’ni ziyaret eden 
500 bininci kişi alkışlarla karşılandı. 
500 bininci kişi olarak salona giren 
Arzu ve Timur Yetiş ailesine Tarihçi 
İlber Ortaylı tarafından çeşitli kitap-
lar hediye edildi. 

SON GÜNDE ÇOK SAYIDA YAZAR 
OKURLARIYLA BULUŞTU 

Öte yandan son günün diğer 
etkinliklerinde ise yazarlar Zehra 
Odabaşı, Selahattin Yusuf, Sevda 
Türküsev, Osman Sungur Yelken, 
İsmail Kara, Şeref Yılmaz-Vesile Al-
bayrak, İdris Sami Sümer, Ayşe Ya-
şar Ümütlü ve Cansu Canan Özgen 
söyleşiler gerçekleştirirken; Ahmet 
Şener, Fikret Kılınç, Murat Mahya 
Gürses, Muammer Maden, Zübe-
yir Yiğit, Zuhal Ay, Mustafa Koçak, 
Sinan Ceylan, Fendiye Dinç, Sibel 
Köse, Ebubekir Ertem, Durmuş Ko-
çak, Ergün Öztürk, A. Erkan Kaya, 
Fusun Genç, İslam Doğan, Emine 
Tavuz, Sümeyye Ezer ve Şule Av-
lama ise imza günlerinde okurların 
kitaplarını imzaladı.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri sona ererken tüm zamanların Konya 
rekoru kırıldı. Yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Kitap Günleri’nde önemli isimler Konyalılarla buluştu

Konya Kitap Günleri’nde
ziyaretçi rekoru kırıldı
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Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliği ile başlatılan “Şehir Hastaneleri Projesi” kapsamında yapımı devam eden Konya Şehir Hastanesi, İç Anadolu Bölgesi’nin büyük bölümüne hizmet verecek 

Şehir Hastanesi’nde sona doğru 

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel 
sektör iş birliğiyle başlatılan “Şehir 
Hastaneleri Projesi” kapsamında 
yapımı devam eden Konya Şehir 
Hastanesi, büyük ölçüde tamam-
landı. Kaba inşaatı tamamlanan ve 
2020’de hizmet vermesi beklenen 
şehir hastanesi, İç Anadolu’yu sağ-
lık üssü haline getirecek. 412 bin 
metrekare kapalı alanda bin 250 
yatak kapasitesine sahip hastane, 
330 poliklinik ve 335 hekimiyle 

Konya ve çevresine hizmet vere-
cek. Konya İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, çalışmaların hızla 
devam ettiğini söyledi.

2020 NİSAN’DA AÇILACAK
Hastanenin bölgeye ciddi an-

lamda hizmet vereceğini dile ge-
tiren Koç, şöyle konuştu: “Bin 250 
yataklı olarak planlanan Konya 
Şehir Hastanemizin yüzde 81’i ta-
mamlandı. İnşallah 2020 yılının ni-
san ayında ya da en geç ortalarına 

doğru hastanemizi vatandaşları-
mızın hizmetine açacağız. Konya’yı 
sağlık üssü haline getirecek hasta-
ne, çevre illerinden de çok sayıda 
hastayı burada ağırlayacak. Yurt 
dışından da hasta kabul edecek 
seviyede altyapı oluşturduk. Yine 
hastanemizde 244 yoğun bakım 
ünitesi olacak. 335 hekimimiz 330 
poliklinikte hastalara hizmet vere-
cek.”

YATAKLARIN BÜYÜK 

BÖLÜMÜ TEK KİŞİLİK
Koç, hastanede kapsamlı on-

koloji merkezi ile geniş kemoterapi 
alanlarının da yer alacağını belir-
terek, “Konya’dan, bölge halkına 
ve yurt dışından gelecek, yıllık 2 
milyon civarında hastaya hizmet 
vermeyi hedefliyoruz. Bu kapsam-
da mevcut yatakların büyük bir 
kısmı tek kişilik, geri kalanı da çift 
kişilik olarak planlandı. Öte yandan 
48 ameliyathanemizden biri de 

ileri düzey diye tabir edilen hibrit 
ameliyathane olacak. İnşallah has-
tanemiz uluslararası sevide hizmet 
verecek bir altyapıya sahip olacak.” 
diye konuştu.

‘YURT DIŞINDAN HASTA 
GETİRMEYİ PLANLIYORUZ’

Şehir Hastanesi inşaatının baş-
langıcından itibaren uyumlu bir 
ekiple çalıştıklarını anlatan Koç, 
şunları kaydetti: “İnşaatı devam 
eden hastanemizi aşama aşama 

takip ediyor ve sorunsuz bir şekilde 
milletimizin hizmetine açma hedefi 
ile hareket ediyoruz. Özel ve dev-
let hastanelerimiz ile yurt dışından 
hasta getirilmesi için çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. 16 kamu, özel 
ve üniversite hastanemiz, yurt dı-
şından hasta kabulü alacak şekilde 
sertifikalarını tamamlamıştır. Şehir 
Hastanemiz de 17’nci hastane ola-
rak buna katkı sağlayacaktır.”
n AA

Hastane önünde çeyrek asırdır simit satan Erdoğan Tosun, üniversite mezunu oğluyla ekmek mücadelesi veriyor. Sıcak, 
soğuk demeden günün ilk saatlerinde hastane önüne gelen baba ve oğul, simit satarak evlerinin geçimini sağlıyor

Ekmeklerini hastane
önünde kazanıyorlar

Konya’da hastane önünde simit 
satan 53 yaşındaki Erdoğan Tosun, 
üniversite mezunu oğluyla ekmek 
parası kazanmak için mesai harcı-
yor. Simitçi Erdoğan Tosun, fırından 
sabah saatlerinde aldığı sıcak simit-
leri, merkez Meram ilçesinde Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 
önündeki seyyar arabasına getiriyor. 
Hastaneye gelenleri tebessümle 
karşılayan Erdoğan ve oğlu İsmet 
Tosun, hem evlerinin geçimini sağ-
lıyor hem de gülen yüzleriyle hasta 
yakınlarının içini ısıtıyor. Geçimini 
sağladığı simitçilikle dört çocuk oku-
tan Tosun, dışarıdan basitmiş gibi 
görünen simitçiliğin kendisine ve 
çocuklarına “hayat öğretmenliği” 
yaptığına inanıyor. 

‘HAFTANIN BEŞ GÜNÜ HASTA VE 
YAKINLARINA HİZMET VERİYORUZ’

Erdoğan Tosun, vatandaşlara 
hizmet vermekten dolayı mutlu ol-
duklarını söyledi. Simitçiliğin kolay 
bir meslek olmadığını belirten To-

sun, “Kışın karda ve fırtınada, yazın 
ise 40 derecede asfaltın sıcağında 
bu hizmeti vermek zorundayız. ‘Bu-
gün işe gitmeyeyim’ demek gibi bir 
lüksümüz yok. Haftanın beş günü 
hasta ve yakınlarına hizmet veriyo-
ruz.” diye konuştu. Hastane önünde 
toplumun her kesiminden insanlar-
la karşılaştığını ifade eden Tosun, 
şunları kaydetti: “Anlayışlı insan da 
çok anlayışsız insan da. Hastane önü 
olduğu için acele edenler var. Sanı-

yorlar ki Konya’da bir tane fırın var, 
simitlerin hepsi oradan çıkıyor. Bi-
zim simidimiz kaliteli. Adını da ‘has-
tane simidi’ koymuşlar. Alan herkes 
memnun. Kimisi parasını kaybedi-
yor, kimisi ‘sonra veririm’ diyor, ge-
tirmiyor. Bazı insanlar da bize para 
bırakarak, ihtiyaç sahibi insanlara 
simit dağıtmamızı istiyor.”

BİR METREKARE TEZGAHIYLA 
DÖRT ÇOCUĞUNU OKUTMUŞ
Tosun, yıllardır başında bekledi-

ği bir metrekare simit arabasından 
kazandığı parayla evinin geçimi-
ni sağladığı gibi dört çocuğunu da 
okutmanın gururunu yaşadığını 
vurguladı. Çocuklarının hepsinin bir 
süre bu tezgahta kendisine yardım 
ettiğini aktaran Tosun, şunları kay-
detti: “Dört çocuğum var, hepsini 
okuttum. Biri veteriner hekim oldu, 
diğeri Çukurova Üniversitesinde 
okuyor, diğeri de fen lisesine gidi-
yor. Bana yardım eden oğlum İsmet 
de ziraat mühendisliği okudu ancak 
KPSS’den yeterli puan alamayınca 
yanımda işe başladı. Hayat müca-
delesine devam ediyoruz. Çocukla-
rımın hepsi küçükken bana yardım 
etmeye gelirdi. Şu anda üniversite-
de okuyan kızım bile yaz tatillerinde 
bana yardım etti. Onları tezgahtarlı-
ğa alıştırdım.”

İsmet Tosun (27) ise KPSS’yi ka-
zanıncaya kadar babasıyla bu mes-
leğe devam edeceğini dile getirdi.
n AA

Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin gelenek-
sel olarak düzenlediği 
Konya Kitap Günleri, bu 
yıl 18–27 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleştiril-
di. Konya Kitap Günleri 
bu yıl organizasyon 
ve katılımcı sayısı açı-
sından oldukça güzel 
geçti. Bu yıl Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen ve 10 gün boyunca açık 
kalan etkinliğe 450 yazar katıldı. Ayrı-
ca çok sayıda atölye çalışması, imza 
günü, konferans gerçekleştirildi. 
Fuarın resmî açılışının gerçekleştiril-
diği cumartesi günü ve daha sonra-
ki günlerde birkaç kez Konya Kitap 
Günleri’ni gezme imkânı buldum. 
Konya Büyükşehir Belediyesi bu yıl 
Konya Kitap Günleri’ni fuara yakışan 
güzel bir mekânda gerçekleştirdi. 
Mekânın güzelliği, fuara katılan ya-
zar ve yayınevlerinin doğru tespit 
edilmesi Konya Kitap Günleri’ne olan 
ilginin geçtiğimiz yıllara göre fazla 
olmasına katkı sağladığına inanıyo-
rum.  

Özellikle kitap günlerinin açıldığı 
cuma günü farkındalık oluşturmak 
için Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Selçuk Üniversitesi – Alâed-
din arası sefer yapan tramvaylardaki 
yolculara kitap hediye edilmesi kitaba 
ve okumaya verilen önemi  bir kez 
daha gösterdi. Özellikle Konya Kitap 
Günleri’nde genç okurların ağırlıklı 
olması “gençler kitap okumuyor” al-
gısını yıktı. Belediyemiz Kitap Günleri 
kapsamında sosyal medyayı da etkin 
kullandı. Konya Kitap Günleri’ne ka-
tılan yazarlar Konya’nın medeniyetin 

beşiği olduğuna vurgu 
yaparak Konya Kitap 
Günleri’ne ve Selçuk-
lu Kongre Merkezi’ne 
hayranlıklarını ifade 
ettiler. Konya Kitap 
Günleri gelecek yıllarda 
da bu düzeyde gerçek-
leştirilirse marka kitap 
fuarları arasına girer. 
Yapılan organizasyon 
iyi olunca Konya Kitap 

Günleri’ne okuyucuların gösterdiği 
ilgi ve destek de üst düzeyde oldu. 
Şayet Konya Kitap Günleri’nin bir 
marka olması isteniyorsa kitap gün-
leri gelecek yıllarda da aynı tarihte ve 
aynı salonda düzenlenmeli. Bu artık 
Konya için geleneksel bir kültür sa-
nat etkinliği olmalı.

Konya Kitap Günleri’nde Konyalı 
yazarlar da okurları ile buluşma im-
kânı buldu. Konyalı yazarları da oku-
yucuları yalnız bırakmadı. Önümüz-
deki yıllarda Konyalı yazarlarımızın 
daha fazla eserlerle okuyucucuları 
ile buluşacağına inanıyorum. Konya 
Kitap Günleri’nin yine bu kalitede 
gitmesi ve çevre illerde de reklam-
ların, haberlerin yapılması ile de 
Konya ekonomisine büyük katkılar 
sağlayacağına yürekten inanıyorum.  
Konya Kitap Günleri’ni Konyalılarla 
başarılı bir şekilde buluşturan başta 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Uğur İbrahim Altay ve Konya 
Büyükşehir yetkililerine, Selçuklu 
Kongre Merkezi’nin başarılı ve ça-
lışkan ekibine ve fuara katılan Kon-
yalılara yürekten teşekkür ediyorum. 
Önümüzdeki yıl Konya Kitap Günleri 
heyecanının da şimdiden başladığını 
ifade ediyorum. 

KONYA’YA KİTAPLAR ÇOK YAKIŞTI 

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Doğu 
Türkistan’da Çin mezalimi altında 
inleyen Uygur Türklerine uygula-
nan zulüm politikalarını tarihi geç-
mişiyle ele alarak anlatacak.

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, “Doğu Türkistan Dâvâmız” 
gündeme geliyor. Konya Aydınlar 
Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, Doğu Türkistan’da Çin’in 

Uygur Türklerine uyguladığı zu-
lüm politikasını tarihi geçmişiyle 
ele alarak anlatacak. Türkistan ta-
rihini ve kurulan Türk devletleri ile 
Doğu Türkistan dâvasının liderleri 
ile ilim adamları da bu sohbette ele 
alınacak. İl Halk Kütüphanesi’nde 
29 Ekim 2019 Salı günü (bugün) 
saat 20.00’da gerçekleştirilecek 
olan sohbete tüm Konya halkı da-
vet edildi. 
n HABER MERKEZİ

Doğu Türkistan’daki Çin
Mezalimi gündeme geliyor

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA

Defineciler, kazdıkları 
çukurda suçüstü yakalandı

Doğanhisar ilçesinde kaçak 
kazı yapan 3 kişi, 25 metre derin-
liğindeki çukurda jandarma tarafın-
dan suçüstü yakalandı. İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı 
Deştiğin Mahallesi Hasan Çeşmesi 
mevkiindeki ormanlık alanda izinsiz 
kazı yapıldığı ihbarı üzerine hareke-
te geçti. Ekipler, belirlenen adrese 
operasyon düzenledi. Baskında, 

Y.E.Y. (30), B.K.(40) ve İ.Y. (50), 
kazı yaptıkları 25 metrelik çukur-
da suçüstü yakalandı. Şüpheliler, 
gözaltına alınırken, bölgede yapılan 
aramada 4 el feneri, akü, adaptör, 
gaz maskesi, 2 telsiz ve çeşitli kazı 
malzemeleri ele geçirildi. Şüphe-
liler sorgulanmak üzere karakola 
götürüldü.
n DHA

Hadim-Belören yolunda 
çalışmalar sürüyor

Hadim ilçesi Belören’de yol 
genişletme çalışmaları sürüyor. 
Hadim Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Hadim-Belören kara 
yolunun 4 ve 6’ncı kilometreleri 
arasında yol yapım çalışmaları ne-
deniyle ulaşımın servis yolundan 
sağlandığını söyledi. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından ilgili güzergahlarda ya-
pılan yol çalışmalarının yoğun şe-

kilde devam ettiğini söyledi. Konya 
ile Antalya’yı bağlayan karayolunda 
bölünmüş yol yapımı çalışması ya-
pıldığını aktaran Hadimioğlu, “Yol 
çalışmaları içerisinde istinat duva-
rı ve menfez gibi alt-üst yapıların 
inşası, şarampol yapımı ve bazı 
noktalarda asfaltlama çalışmaları 
yapılmaktadır. Sürücülerimizin dik-
katli olmasını tavsiye ediyorum.” 
diye konuştu.
n AA
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Prof. Dr. Caner Arabacı dekan oldu
Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Caner Arabacı,  25 Ekim 2019 ta-
rihi itibariyle Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi dekanlığına getiril-
di. Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Resmi Twitter hesabından yapılan 
açıklamada, “25 Ekim 2019 tarihi 
itibariyle Fakültemiz Dekanlık göre-
vine Prof.Dr. Caner ARABACI Ho-
camız atanmıştır. Hocamızın birikim 
ve tecrübesiyle Fakültemizi daha ile-
ri seviyelere taşıyacağına inancımız 
tamdır. Kendisini tebrik eder, yeni 
görevinde başarılar dileriz” ifadeleri-
ne yer verildi. 
PROF. DR. CANER ARABACI KİMDİR 

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı 
Yeşildağ Kasabası’nda 01.02.1954 
tarihinde doğdu. Çiftçi bir baba ile 

annenin hayatta kalan beş evladın-
dan biridir. İlkokulu, aynı kasabada 
1960-1965 yılları arasında okudu. 
Bundan sonra, 1966-1972 yılları 
arasında İvriz ve Akşehir İlköğret-
men Okulları’nda okudu. Ardından 
1973-1976’da üç yıllık Selçuk Eğitim 
Enstitüsü’nü bitirdi. Mezuniyetten 
sonra İstanbul’da fiilen gazetecilik 
yaptı. 21 aylık “Bâbıâli” tecrübesi ar-
dından 1977 sonunda öğretmenliğe 
geçerek Konya Endüstri Meslek Li-
sesi’nde göreve başladı.   1979-1980 
arası İzmir’de başlayıp biten askerî 
görev hariç tutulursa; eğitimcilik, 
tüm hayatını kaplamaktadır. Tezke-
re sonrasında Seydişehir Karaviran 
Ortaokulu, Beyşehir Yeşildağ Lise-
si, Doğanbey Lisesi, Konya Merkez 
Mevlânâ Ortaokulu’nda çalıştı. Bu 
arada Selçuk Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’ne devam ederek lisans 
tamamladı (1986-1987). Ardından 

1990 yılında yüksek lisansı bitirdi. 
Akşam Ortaokulu Tarih Öğretmeni 
ve Okul Müdürlüğüne atandı. Selçuk 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü’nün öğrencisi olarak dok-
toraya devam etti. Çoğunluğu Cu-
martesi-Pazar günleri yapılan dok-
tora dersleri, öğrencilik hayatının 
en verimli zamanını yaşattı. Prof. 
Dr. Nejat Göyünç, Prof. Dr. Süley-
man Arslan başta olmak üzere bir 
çok değerli hocadan ders aldı. Tez 
aşamasında üniversiteye geçerek, 
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek 
Yüksek Okulu’nda okutmanlık yaptı. 
Bu arada doktorasını bitirdi (1997). 
Aynı yıl Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Öğretim Üyeliği’ne atandı. 
İletişim Fakültesi’nde, dersler ya-
nında Üniversite Televizyonu’nda 
“Geçmişten Günümüze”, “Cumhu-
riyet’e Doğru” adı altında yüz civa-
rında programı hazırladı. Ayrıca bir 

çok panel veya kongrede tebliğler 
verdi. Selçuk Üniversitesi Beyşehir 
Meslek Yüksek Okulunda müdür 
olarak 3 yıl görev yaptı.Birçok gazete 
ve dergide yazıları yayımlandı. Ana-
mas, Kervan, Konya, Lider Türkiye, 
Lonca, Meram, Selçuk İletişim, Yeni 
İpek Yolu, Yeşildağ, Gazi Üniversite-
si İletişim Fakültesi Dergisi, Yarınlar 
İçin Düşünce Dergisi, Stratejik Dü-
şünce gibi dergilerle; Bizim Anadolu, 
Konya Postası, Yeni Konya, Merha-
ba, Memleket gibi yerel ve ulusal 
gazetelerde, birçok internet porta-
lında inceleme, araştırma, deneme 
türü değişik yazıları yayınlandı. Evli 
ve sekiz çocuk babası olan Araba-
cı, halen Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tari-
hi anabilim dalı bölümünde görev 
almaktadır.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya yatırımlarını değerlendiren AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 
müjdelenen ve ihalesi gerçekleştirilen Konya Metrosunun şu an ilgili bakanlıkların gündeminde olduğunu söyledi

‘Ankara’nın gündeminde
Konya Metrosu var!’

AK Parti Konya Milletvekili Hacı 
Ahmet Özdemir basın mensupları 
ile bir araya geldi. AK Parti Konya 
İl Başkanlığında gerçekleştirilen 
basın toplantısında Özdemir, ülke 
ve Konya gündemine dair açıkla-
malarda bulundu. Özdemir’e basın 
toplantısında AK Parti Konya İl Baş-
kan Yardımcısı ve İl Sekreteri Gül-
fem Yavuz Arı ve İl Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Ay eşlik etti. Sözle-
rine 29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mının 96. yıl dönümüne değinerek 
başlayan Özdemir, Cumhuriyetimi-
zin 100. Yılını kutlayacağımız 2023 
yılında daha büyük ve güçlü Türki-
ye’ye ulaşabilmek için var güçleri 
ile çalıştıklarını söyledi.

‘BARIŞ PINARI İLE DÜNYAYA 
BİRLİKTELİK MESAJI VERDİK’
Türkiye’nin Barış Pınarı Hare-

katında kısa sürede büyük bir başa-
rıya ulaştığını ifade eden Özdemir, 
“Bir haftalık operasyonun ardından 
ülkemiz önce ABD daha sonra da 
Rusya ile mutabakata vardı. Ülke-
mizin bu operasyondaki amacı terö-
rü ve ülkemiz sınırlarında oluşacak 
bir terör koridorunu önlemektir. 
Bunu da BM kararları ve uluslara-
rası anlaşmalardan aldığımız yetki 
ile gerçekleştiriyoruz. Barış Pınarı 
Harekatı ordudaki FETÖ mensup-
larının temizlenmesiyle son derece 
başarılı olmuştur. Bu temizlik ya-
pılmamış olsaydı belki de bu kadar 
kısa sürede sonuç alamayacaktık. 
Barış Pınarı Harekatına HDP dı-
şındaki tüm siyasi partiler destek 
vermiştir. Bu noktada muhalefet 
partilerine verdikleri destekten do-
layı teşekkür ediyorum. Halkımız 
da operasyona çok büyük destek 
vermiştir. 1974 Kıbrıs Barış Hare-
katı ile birlikte ülkemizin nerdeyse 
tamamı Barış Pınarı Operasyonun-
da ülkemizin yanında olmuştur. 
Türkiye bu operasyonla tüm dün-
yaya birliktelik mesajı vermiştir” 
dedi.

‘TRUMP’UN MEKTUBU ÜZERİNDEN 
MUHALEFET YANLIŞ’

ABD Başkanı Trump’un çok 
konuşulan mektubu ile ilgili ana 
muhalefet partisine eleştirilerde 
bulunan Özdemir “Ana muhalefet 
partisi sözcülerinin ABD Başkanı 
Trump’un mektubu üzerinden ik-
tidara muhalefet yapmayı marifet 
sayan bir duruş sergilemişlerdir. 
Halbuki böyle zamanlarda bizim 
ülke olarak birlik olmamız gerek-
mektedir. Trump’un mektubunu 
Johnson mektubunu ile karşılaş-
tıranlar oldu. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın hem ABD 
hem de Rusya ile yaptığı anlaşma-
larda söz konusu mektubu fiili ola-
rak çöpe atmıştır. Bu anlaşmalar 
bu mektubunun fiilen geçersiz ve 
hükümsüz olduğunun kanıtıdır” 
şeklinde konuştu.

‘KONYA’NIN KÖKLÜ BİR 
BELEDİYECİLİK GELENEĞİ VAR’
Konya’nın geçmişten günümü-

ze belediyecilik anlamında köklü bir 
geleneğe sahip olduğuna değinen 
Özdemir, “Bu belediyecilik anlayışı-
nın çok partili hayat ile birlikte Ah-
met Hilmi Nalçacı gibi duayen bir 
isimle başlamış olması çok önem-
lidir. Arkasından farklı partilerden 
pek çok isim Konya adına son dere-
ce olumlu bir belediyecilik anlayışı 
sergilemiştir. Bu süre zarfında AK 
Parti belediyeciliği ise çok önemli 
bir yer tutmaktadır. 31 Mart seçim-
lerinde Konya Büyükşehir, Selçuk-
lu, Meram ve Karatay Belediye Baş-
kanlarımızın büyük bir halk desteği 
ile göreve gelmeleri AK Parti bele-
diyeciliğinin başarısının bir kanıtı-
dır” ifadelerini kullandı.
‘KABİNENİN GÜNDEMİNDE KONYA 

METROSU VAR’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Konya ziyaretinde iha-
le tarihinin müjdesini verdiği ve 
geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan 
Konya metrosu ilgili açıklamalarda 

bulunan Özdemir; “Maliye ve Ha-
zine Bakanlığımızın gündeminde 
metro var. Ulaştırma Bakanlığımı-
zın gündeminde Konya var. Zaten 
iki Konyalı bakanımız da Konya için 
var güçleri ile gayret ediyorlar. Do-
layısıyla Konya bu dönemde olduk-
ça şanslı. Bakanları, milletvekilleri 
ve belediyeleri ile ileriye doğru yü-
rüyor” dedi.

‘KONYA KİTAP FUARI YÜZÜMÜZÜ 
GÜLDÜRDÜ’

Son olarak Konya Kitap fuarına 
değinen AK Parti Konya Milletve-
kili Hacı Ahmet Özdemir, “Konya 
Kitap Günlerini 500 binin üzerin-
de vatandaşımız ziyaret etti. Kitap 
aşığı bir insan olarak bu rakamlar 
beni oldukça memnun etti. Emeği 
geçenleri gönülden kutluyorum. 
Vatandaşlarımıza da Konya Kitap 
Fuarına gösterdikleri ilgi ve alaka 
sebebiyle şükranlarımı sunuyo-
rum” şeklinde konuştu.
n EMİNE ÖZDEMİR

Başkan Altay Döğücü’ye 
yapılan saldırıyı kınadı

Gençlik’te okumak
bir hayat biçimi

Türk Dünyası Belediyeler Bir-
liği ve Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Londra’da PKK/YPG destekçile-
rinin çirkin saldırısına maruz ka-
lan Sancaktepe Belediye Başkanı 
Şeyma Döğücü’ye geçmiş olsun 
dileklerini ileterek yapılan saldırıyı 
kınadı. Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği ve Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
İngiltere’nin başkenti Londra’da 
PKK/YPG destekçilerinin çirkin sal-
dırısına maruz kalan Sancaktepe 
Belediye Başkanı Şeyma Döğü-
cü’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Terörün her türlüsüne karşı olduk-
larını kaydeden Başkan Altay, “Te-
röre ve terör örgütlerine karşı haklı 
mücadelesini kararlılıkla sürdüren 
ülkemizin her zaman yanındayız. 
Hep birlikte bu tür saldırılara ve 
teröre karşı dik durmaya devam 

edeceğiz. Türk Dünyası Belediye-
ler Birliği Yönetim Kurulu Üyemiz 
Sancaktepe Belediye Başkanımız 
Sayın Şeyma Döğücü ve berabe-
rindekilere karşı Londra’da yapılan 
saldırıyı şiddetle kınıyor, dik du-
ruşu sebebiyle Sayın Başkanımızı 
tebrik ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik İlkokulu/Ortaoku-
lu; hayatı anlamlı kılmak, ilk emir 
olan okumayı merkeze almak ve 
bunu bir hayat tarzı haline getir-
mek için okuma faaliyetlerini “İlk 
Emir Hayat Tarzım” sloganıyla de-
vam ettiriyor. Okumayı boş zaman 
etkinliği değil, hayat biçimi haline 
getirmek için öğrencilerine fark-
lı etkinlikler sunan Özel Gençlik 
İlkokulu/Ortaokulu, öğrencilerini 
çocuk edebiyatının önemli isimle-
rinden Bestami Yazgan ile buluş-
turdu.

Okulda uygulanan okuma 
çalışmalarıyla okulda okuma kül-
türünün oluşması için farklı et-
kinlikler düzenleyen Özel Gençlik 
İlkokulu/Ortaokulu, kitap okumayı 
sürekli ve etkin bir alışkanlık ola-
rak kazandırmak için öğrencilerini 
belli periyotlarla okudukları ya da 
ilgi duydukları yazar ve şairlerle 
buluşturuyor.

Öğrencilerdeki farkındalığın 
artması ve onlardaki üretme is-

teklerini harekete geçirmek için 
düzenlenen etkinlikte son olarak 
eserleriyle öğrencilerin ilgiyle takip 
ettiği çocuk edebiyatının önde ge-
len isimlerinden biri olan Bestami 
Yazgan, Gençlik öğrencileriyle bu-
luştu. 

Öğrenciler tarafından ilgiyle 
takip edilen söyleşide okunan şiir-
ler, anlatılan hikayeler ve anılarla 
öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı. 
Söyleşinin soru cevap bölümünde 
öğrenciler merak ettiklerini sorma 
fırsatı buldu. Renkli görüntülere 
sahne olan program yazarın ki-
taplarını imzalamasının ardından 
sona erdi.

Program sonunda Bestami 
Yazgan’a teşekkür eden Okul 
Müdürü Barış Çağlayan ÇAKIR, 
öğrencilerin ufkunu açacak onlara 
örnek olacak bu tür etkinliklerin 
devam edeceğini belirterek orga-
nizeyi tertip eden ve emeği geçen 
herkese teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ
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2 bin lira değerinde palet çalıp, ‘yakacaktık’ dediler
Konya’da, fabrikanın dışında 

bulunan, 2 bin lira değerindeki tah-
ta paletlerden yaklaşık 100’ünü ça-
lan 4 kişi, gözaltına alındı. Emniyet-
teki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mah-
kemede tutuklandı. Hırsızların, 
ifadelerinde, paletleri atıl olduğunu 
düşünüp, evde yakmak için aldıkla-
rını söylediği öğrenildi.

Olay, merkez Karatay ilçesinde 
bulunan Büsan Sanayi Sitesi’nde 
meydana geldi. Fabrikanın yanına 
gelen 4 kişi, 2 bin lira değerindeki 
tahta paletlerden yaklaşık 100’ünü 
hızlıca araçlarına koyup, kaçtı. İş 
yeri çalışanlarının ihbarı üzerine 
bölgeye Asayiş Şubesi’ne bağ-
lı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 

sevk edildi. Sanayi sitesini çeviren 
ekipler, kovalamaca sonucu 4 kişiyi 
de yakalayarak, gözaltına aldı. Hır-
sızlık anları ise fabrikanın güvenlik 
kameralarınca saniye saniye kay-
dedildi.

2’Sİ KARDEŞ DİĞER 
2’Sİ KARI KOCAYMIŞ

Ferhat Özgün (20) ve ağabeyi 
Poyraz Özgün (22) ile Muhammed 
Taştan (26) ve eşi Hasgül Taştan 
(29), sorgulanmak üzere emniyete 
götürüldü. Hırsızların, ifadelerinde, 
paletleri atıl olduğunu düşünüp, 
kışın evde yakmak için aldıklarını 
söylediği öğrenildi. Emniyetteki iş-
lemlerinin ardından adliyeye sevk 
edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. n DHA

2 otomobil çarpıştı,
3 kişi yaralandı

Polisten kaçıp, drift 
yaparken yakalandı

Konya’da iki otomobilin çarpış-
ması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, 
merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hil-
mi Nalçacı Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
B.Y. (39) idaresindeki 10 LC 700 
plakalı araç, ismi belirlenemeyen 
sürücünün kullandığı 42 BDA 77 
plakalı otomobille çarpıştı. Kaza 
ihbarı üzerine olay yerine polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 

10 LC 700 plakalı araçta bulunan 
A.Y.K. (7), B.K. ve diğer araç sürü-
cüsü yaralandı. Yaralılar olay yeri-
ne sevk edilen ambulanslarla Kon-
ya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
ile Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi-
ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 
yaralıların sağlık durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

Aksaray’da, polisin ‘dur’ ihta-
rına uymayıp kaçan, plakasız oto-
mobilin sürücüsü Mustafa G. (32), 
kovalamaca sonucu drift yaparken 
yakalandı. Mustafa G.’ye, 5 suç-
tan 8 bin 53 lira ceza kesildi. Ak-
saray- Ankara yolunun Nevşehir 
kavşağında, sabah saatlerinde yol 
uygulaması yapan ekipler, şüphe 
üzerine plakasız otomobilin sürü-
cüsüne ‘dur’ uyarısında bulundu. 
‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü ile 
polisler arasında kovalamaca oldu. 

10 dakika süren kovalamacanın 
ardından otomobil sürücüsü, Tacın 
Mahallesi’ndeki park yakınlarında 
drift yaparken yakalandı. Musta-
fa G. olduğu belirlenen sürücüye; 
‘emniyet şeridini ihlal etmek’, ‘kır-
mızı ışıkta geçmek’, ‘dur ihtarına 
uymamak’, ‘drift yapmak’ ve ‘pla-
kasız araç kullanmak’ suçlarından 
toplam 8 bin 53 liralık para cezası 
uygulandı. Otomobil, otoparka çe-
kilirken, Mustafa G. de polis mer-
kezine götürüldü. n DHA

Ereğli’de Iraklı bir işletmeciye ait olduğu öğrenilen bisküvi fabrikasında çıkan yangında fabrikada büyük çapta maddi 
hasar meydana gelmişti. Yangında herhangi bir sabotaj olmadığı, yangının elektrik kontağından çıktığı açıklandı

Yangının nedeni
elektrik kontağı!

Ereğli ilçesindeki bisküvi fabri-
kasında büyük hasara yol açan yan-
gının, elektrik kontağından kaynak-
landığı belirtildi. Ereğli Kaymakamı 
Hayrettin Çiftçi, sosyal medya he-
sabından yaptığı açıklamada, “Yan-
gının yapılan ilk incelemelerinde 
elektrik kontağı kaynaklı olduğu 
belirtilmiştir. Herhangi bir dış mü-
dahale ve sabotaj ihtimali söz konu-
su değildir” dedi.

Kargıcı Mahallesi’ndeki 3’üncü 
Organize Sanayi Bölgesi’nde faa-
liyet gösteren bisküvi fabrikasının 
kağıt ve şekerleme bölümünde, 
dün sabah saat 05.30 sıralarında 
yangın çıktı. 

Alevlere ilk müdahaleyi, fab-
rikanın gece vardiyasında çalışan 
160 işçi yaptı. İhbar üzerine bölge-
ye Büyükşehir Belediyesi ve çevre 
ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edil-
di. 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. Müdahale 
sırasında dumandan etkilenen 6 iş-
çiye hazır bekleyen ambulanslarda 

müdahale yapıldı.
YANGININ ÇIKIŞI KAMERADA
Yangının fabrikanın depolama 

kısmında çıktığı tespit edilirken, 
bu anlar güvenlik kameraları tara-
fından saniye saniye görüntülendi. 
Görüntülerde, deponun duvar ke-
narında başlayan yangının giderek 

büyümesi yer alıyor.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından yapılan yazılı açıklama-
da, “Organize Sanayi bölgesinde 
Lark Bisküvi Fabrikasında çıkan 
yangından dolayı yangının çıkış se-
bebi konusunda yalan-yanlış haber 

yapanlar hakkında Terör Örgütü 
Propagandası yapma ve halkı ga-
leyana getirme suçlarından Ereğli 
Cumhuriyet Savcılığınca işlem baş-
latılmıştır” denildi.

KAYMAKAM: ELEKTRİK KONTAĞI
Ereğli Kaymakamı Hayrettin 

Çiftçi de sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada, “Yangının ya-
pılan ilk incelemelerinde elektrik 
kontağı kaynaklı olduğu belirtilmiş-
tir. Herhangi bir dış müdahale ve 
sabotaj ihtimali söz konusu değil-
dir” dedi.

Fabrika sahibi Abdurrahmen 
Zade ise yangınla ilgili zararlarının 
büyük olduğunu, savcılığın konu ile 
ilgili soruşturmasının devam etti-
ğini söyledi. Zade, “Elektrik konta-
ğından çıkmış olabileceği ihtimali 
üzerinde duruyoruz. Bazı internet 
sitelerinde terör örgütünün yangı-
nı çıkardığı şeklinde yapılan payla-
şımlar gerçeği yansıtmıyor. Bu tür 
haberlere halkımız itibar etmesin-
ler. Bildiğimiz kadarıyla savcılık bu 
habere soruşturma başlattı. Bizde 
çok net ifade ediyoruz ki bu haber 
gerçek değildir” diye konuştu.
n DHA

Doğanhisar ilçesinde oynanan 
amatör maçta dili boğazına kaçan 
futbolcu ölümden döndü. Hava 
topuna çıkarken dengesiz şekilde 
yere düştükten sonra dili boğazına 
kaçan Beyşehir Belediyespor Fut-
bol Takımı oyuncusu Ercan Tekin, 
rakip takımın sağlık görevlisi olan 
kalecisinin müdahalesi sonrasında 
hayata döndürüldü.

Konya 1.Amatör Küme B Gru-
bu’na dahil 2-2 sona eren Yeni 
Doğanhisarspor ile Beyşehir Bele-
diyespor arasında oynanan amatör 
müsabakada, karşılaşma konuk 
takımın lehine 1-1 ederken Beyşe-
hir Belediyesporlu futbolcu 21 ya-
şındaki Ercan Tekin, hava topuna 
çıktığı esnada yere dengesiz şekilde 
yere düştü. Yerde yatan futbolcu-
nun kalkmadığını gören oyuncular, 
topu taça atarak müdahale için kar-
şılaşmanın durmasını sağladı. Fut-
bolcu Tekin’in nefessiz kaldığını ve 

dilinin boğazına kaçtığını fark eden 
takım arkadaşları dilini boğazından 
çıkarmaya çalışırken, bu esnada 
sağlık görevlisi olduğu belirtilen ra-
kip takımın kalecisi müdahalesi ile 

genç oyuncunun hayatı kurtuldu.
Sahaya haber verilmesi üzerine 

sonradan gelen 112 ambulansı ta-
rafından Doğanhisar Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırılan Tekin, burada bir 

süre müşahede altında tutulduktan 
sonra Beyşehir Devlet Hastanesi’ne 
getirilerek tedavi altına alındı. Genç 
futbolcunun sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Beyşehir Beledi-
yespor Kulübü Yönetim Kurulu 
tarafından yapılan yazılı açıklama-
da, 2-2 sona eren Doğanhisar’daki 
amatör müsabakada sahada ambu-
lans görevlendirilmemesine tepki 
gösterildi. Açıklamada, “Doğan-
hisarspor’la Doğanhisar’da yaptı-
ğımız maçta ambulans olmaması 
nedeniyle oyun esnasında çarpış-
ma sonucu başını yere çarpan dili 
boğazına kaçan futbolcumuz Ercan 
Tekin ölümden dönmüştür. İnsan 
hayatı bu kadar ucuz olmamalı. İh-
mali olanları kınıyor, maçlarda am-
bulans bulundurulması konusunda 
gerekli hassasiyetin gösterilmesini 
istiyoruz” denildi.
n HABER MERKEZİ

Dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü



29 EKİM 2019 7HABER

‘96 yıl sonra aynı
coşkuyu paylaşıyoruz’

Özel Diltaş Eğitim Kurumları 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ata-
man, 96 yıl önce kurulan Cum-
huriyet’in yıl dönümünü kutladı. 
Ataman mesajında, “Yıl 1923, 
96 yıl önce Türkiye’nin kaderini 
değiştiren o müthiş karar ile 29 
Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet 
kuruldu. Bugün gençleri cumhu-
riyetin aydınlık yolunda yürürken 
gördüğümde gözlerim doluyor. 
Her yıl okullarımızda Cumhuriyet 
bayramı coşkuyla, gururla kutlanır. 
Bu yılda aynı coşku ve sevinci bin-

lerce evladım, binlerce velimiz ve 
eğitimcilerim ile yaşadım. Bizi biz 
yapan ortak değerlerimiz etrafında 
her zamankinden daha güçlü bir 
şekilde kenetlenme günüdür bu-
gün. Herkesin Cumhuriyet Bayra-
mı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 
kurucusu Başkomutan Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak üzere 
silah arkadaşlarını be aziz şehitle-
rimizi rahmetle, kahraman gazile-
rimizi minnet ve şükranla anıyo-
rum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya’nın teknoloji altyapısı zirvede tanıtıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

koordinasyonunda TR-52 Kon-
ya-Karaman Bölgesi’nde çalışma-
larını sürdüren Mevlana Kalkınma 
Ajansı, Mimar ve Mühendisler 
Grubu (MMG) tarafından Lütfi Kır-
dar Kongre ve Sergi Sarayı’nda bu 
yıl dördüncüsü düzenlenen Ar-Ge 
ve İnovasyon Zirvesi & Sergisi’ne 
stantlı olarak katılım sağladı.

Ajans tarafından açılan stantta, 
Konya Teknik Üniversitesi, İnno-
Park Konya Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi ve Konya Teknokent bün-
yesinde yer alan girişimciler tara-
fından geliştirilen ürünlerin/pro-
jelerin tanıtımı yapılarak bölgenin 
Ar-Ge ve inovasyon altyapısının 
ortaya konulması hedeflendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Tek-
noloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali 

Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan Büyük-
dede ile çok sayıda ziyaretçi MEV-
KA standında sergilenen ürünleri/
projeleri inceleyerek görevlilerden 
bilgiler aldı.

Gerçekleştirilen festivalin ar-
dından değerlendirmelerde bu-
lunan Mevlana Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreter V. Savaş Ülger, 

“Bölgemiz, özellikle son yıllarda 
Ar-Ge ve teknoloji altyapısına yap-
tığı yatırımlarla büyük mesafe kat 
etmiş ve bu yatırımların karşılığını 
yüksek katma değerli, yeniliğe da-
yalı ürünler üreterek almaya başla-
mıştır. Ajans olarak kuruluşumuz-
dan bu yana, bölgemizin Ar-Ge ve 
inovasyon alanında daha rekabet 
edebilir hale gelmesi adına ge-

rek mali destek programlarımızla 
gerekse de ulusal/uluslararası et-
kinliklere katılmak kaydıyla bölge-
mizde bu alanda faaliyet gösteren 
KOBİ’ler, üniversiteler, teknoloji 
geliştirme bölgeleri, teknoparklar 
ve girişimcilerle işbirliği içerisin-
de çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. 
Düzenlenen bu zirveye katılarak, 
bölgemizde üretilen projeleri/

ürünleri ülkemizde yer alan diğer 
Ar-Ge merkezleri, üniversiteler ve 
teknoparklarda geliştirilen inovatif 
projeler ile aynı platformda buluş-
turarak projeler arasında sinerji ve 
etkileşim oluşturmayı, projelerin 
yatırıma dönüşmesine ve ticarileş-
mesine katkıda bulunmayı amaçla-
dık. Ayrıca, ajansımızın açtığı stand 
içerisinde yer alan girişimciler; özel 

sektör, kamu kurumları, üniversite 
ve Ar-Ge merkezlerinden etkinliğe 
katılan temsilcilerle bir araya gele-
rek yeni iş bağlantılarının yolunu 
açacak görüşmeler sağlama imkânı 
da buldular.

Bunların yanı sıra, alanında 
uzman konuklar, iş dünyası tem-
silcileri ve akademisyenlerin katı-
lımlarıyla çeşitli konularda gerçek-
leştirilen panellere katılarak Ar-Ge 
ve inovasyon konusunda ülkemizin 
geldiği nokta, bugüne kadar yapı-
lanlar ve yapılması gerekenler hak-
kında bilgi sahibi de oldular. Ajans 
olarak bu ve bunun gibi faaliyetler-
le bölgemizi desteklemeye devam 
edeceğimizi özellikle ifade ederek, 
düzenlenen zirvenin katılımcıları-
mız, bölgemiz ve ülkemiz adına ha-
yırlı olmasını diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Şehit Aileleri Derneği ta-
rafından organize edilen ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi desteği ile şe-
hitlerimizi anma ve hatim programı 
yapıldı. Her yıl düzenli olarak yapıl-
dığını dile getiren Şehit Aileleri Der-
neği Başkanı Recep Pekdemir, “Ar-
tık geleneksel hale getirdik” dedi.

Şehit Aileleri Derneği bahçe-
sinde düzenlenen Şehit Hatim Ye-
meği’ne Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, İl Emniyet Müdür 
Yardımcısı Ömer Çam, Aile ve Sos-
yal Politikalar İl Müdürü İbrahim 
Akyüz, İl Müftü Yardımcısı Aslan 

Çıtır, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Da-
iresi Başkanı Murat Közoğlu, Kon-
ya Şeker Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Yusuf İnanç, Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı Recep Pekdemir, 
yönetim kurulu üyeleri, şehit aileleri 
ve davetliler katılım sağladı. Etkin-
likle ilgili Konya Şehit Aileleri Başka-
nı Recep Pekdemir, “1994 yılından 
bu yana her yıl düzenli olarak devam 
ettirdiğimiz hatim yemeğimiz artık 
geleneksel hale geldi. Hatim duala-
rımızla hem şehit ailelerimize hem-
de vatandaşlarımıza aziz şehitleri-
mizi unutmadığımızı hatırlatarak, 

şehitlerimize de dua gönderiyoruz. 
Vatan uğruna can veren şehitlerimi-
zin yalnız olmadıklarını gösteriyoruz. 
Şehitlerimize dua etmekten başka 
elimizden bir şey gelmiyor. Katkı-
larından dolayı Konya Büyükşehir 
belediyesine ve katılan tüm misa-
firlere teşekkür ederim” ifadelerini 
kullandı.

‘MUHTEŞEM BİR 
ATMOSFER OLUŞUYOR’

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş ’da, “Şehit Ailelerinin 
ve derneğimizin düzenlediği hatim 
yemeği programına katılmak mutlu 

edici. Artık Konya’ya özgü bir gele-
nek haline gelmiş durumda. Şehit 
ailelerimizin katıldığı ve birbirlerine 
destek olduğu, yardımlaştığı muh-
teşem bir atmosfer oluşturuyorlar. 
Şehitlerimize sahip çıkmak sadece 
ailelerine değil vatandaşımızın da 
duyarlılığına bağlı. Bu program aile-
ler için birçok şeyden daha değerli. 
Halkımızın ailelere hal hatır sor-
maları bile onları inanılmaz mutlu 
ediyor ve yalnız olmadıklarını hatır-
latıyor. Biz her zaman şehitlerimizin 
ve ailelerinin destekçisiyiz” şeklinde 
konuştu. n BERKCAN BAŞ

Mustafa Armağan, Başak
Koleji’nin misafiri oldu

Özel Başak Anadolu Lisesi öğ-
rencileri Gazeteci-Yazar Mustafa 
Armağan ile buluşturuldu. Şanlı 
ecdadımız Osmanlı’dan Padişahlar 
Yavuz Sultan Selim Han ve Abdül-
hamit Han’ın mücadelelerle geçen 
sultanlıklarından kısa kesitlerle 
anlatan Mustafa Armağan, Mer-
cidabık savaşı gibi tarihimizde ce-

reyan eden destansı savaşların ve 
mücadelelerin diğer savaşlar gibi 
algılanmamasının önemine değin-
di. Samimi ve tarih kokan program 
sonunda Tarihçi Yazar Mustafa Ar-
mağan’a, Özel Başak Koleji Kurucu 
Temsilcisi Celal Demir tarafından 
hediye takdim edildi. 
n HABER MERKEZİ

NEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar, “Ömrünü kitaplara adayan ve İslamiyet için çalışan Fuat Sezgin 
Hoca, manevi mirasımızı gün yüzüne çıkartmıştır. Ama bunun ne Müslümanlar ne de Türkler farkında değil” dedi

‘Müslümanlar olmasaydı
Batı medeniyeti olmazdı’

Birlik Vakfı Konya Şubesi, yeni 
dönem konferanslarına ünlü İslam 
Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. 
Fuat Sezgin’i anarak başladı. Sez-
gin’in eserlerinden örneklerin ser-
gilendiği programda, NEÜ İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret 
Karapınar, Fuat Sezgin’in 94 yıllık 
ömrünün 65 yılını adadığı çalışma-
larının manevi mirasımızı ortaya çı-
karttığını söyledi.

Birlik Vakfı Konya Şubesi, her 
hafta düzenlediği “Her Cumartesi 
Birlikteyiz” konferanslarına “Fuat 
Sezgin Hoca ve Eserleri” başlık-
lı program ile başladı. Programda 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ömrü bo-
yunca araştırarak bulduğu eserlerin 
yer aldığı fotoğraflar sergilenirken, 
Sezgin’in hayatı, çalışmaları ve bilim 
dünyasına katkıları anlatıldı.

Fuat Sezgin’in 1961 askeri 
darbesinden dolayı zorunlu olarak 
Almanya’ya gitmesiyle başlayan 
araştırmaları ve 2018 yılında vefat 
edinceye kadar yaşadıklarını anlatan 
Necmettin Erbakan Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fik-
ret Karapınar, “Ömrünü kitaplara 

adayan ve İslamiyet için çalışan Fuat 
Sezgin Hoca, manevi mirasımızı 
gün yüzüne çıkartmıştır. Ama bu-
nun ne Müslümanlar ne de Türkler 
farkında değil” dedi.

Prof. Dr. Sezgin’in ömrünün 65 
yılını vererek bin 400 civarında eser 
ortaya koyduğunu dile getiren Prof. 
Dr. Karapınar, hocanın “mucizevi 
ve insanüstü” olarak nitelendirdiği 
çalışmalarını şöyle anlattı: “Hoca 
60 ülkeyi gezerek 300’ün üzerinde 
kütüphanede çalışmıştır. ‘Benim 
ortaya koymaya çalıştığım eserler 
okyanusta bir damla’ der. Tek amacı 
İslam bilimini insanlara anlatmaktı. 
Ömrü boyunca ‘Ey batı biz Müslü-
manlar olmasak aslında siz yoksu-
nuz’ demek istedi. Bütün eserlerini 
turkuaz renkte bastı. Bunun bile 
anlamı vardı. İlahiyatçıların dışında-
kilerin de gözünü açmaya çalıştı. Bu 
yüzden sadece ilahiyat ile ilgili değil, 
astronomi, coğrafya, tıp, eczacılık, 
kimya, savaş teknikleri, mineraller, 
saat, pusula gibi birçok alanda eser 
ortaya çıkardı. Günde 17 saat çalıştı. 
27 dil bilen Fuat Hoca, Piri Reis’in 
dünya haritasını sıfır hata ile çizdi-

ğini gün yüzüne çıkardı. Dünyada 
Hoca’nın ortaya koyduğu eserleri 
hiç kimse ortaya koyamamıştır, ko-
yamaz da. 2,5 milyar Müslümanın 
yapamadığını tek başına yapmıştır. 
Eserlerinin önemli bir kısmı Frank-
furt’taki kütüphanede duruyor. Bi-
zim bunlardan haberimiz yok. Üni-
versitede en düşük profesör maaşını 
aldı, gittiği yerlere kendi parasıyla 
gitti. Parayla derdi yoktu. Böyle bir 
insan için oksijen, hava ne ise ki-
tap da o idi. 2018’de vefat edinceye 

kadar Müslümanların bilime ve in-
sanlığa yaptığı katkıları araştırmaya 
devam etti. Bizim kendimize gelme-
miz ve Fuat Sezgin hocayı örnek ala-
rak onun gibi çalışmamız gerekir.”

Fuat Sezgin’in 17 ciltten oluşan, 
ancak sadece ilk cildinin Türkçe’ye 
çevrilebildiği Arap-İslam Bilimle-
ri Tarihi kitabının Diyanet’in İslam 
Ansiklopedisi’nden daha önemli 
bilgiler içerdiğini kaydeden Prof. 
Dr. Karapınar, tarihi eserleri onaran 
belediyelerin, Arap-İslam Bilimle-
ri Tarihi benzeri eserlere de en az 
tarihi eserler kadar değer vererek, 
gün yüzüne çıkarmaları ve manevi 
mirasa sahip çıkmaları gerektiğini 
vurguladı.

Konferans sonunda Birlik Vakfı 
Konya Şube Başkanı Abdi Parlak, 
Prof. Dr. Fikret Karapınar’a günün 
anısına tablo hediye etti ve sergiye 
katkı sağlayan Konya Yazma Eserler 
Bölge Müdürü Bekir Şahin’e teşek-
kür etti. Katılımcılar daha sonra Prof. 
Dr. Fuat Sezgin’in bilimsel çalışma-
larının prototipleri ve haritaların yer 
aldığı fotoğraf sergisini gezdi.
n HABER MERKEZİ

Yaşar Doğu Anaokulu’nda
‘Beceri Atölyesi’ açıldı

Konya İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından yürütülen Kon-
ya 2023 Hedefine El Ele Projesi 
kapsamında Karatay Yaşar Doğu 
Anaokulu bünyesinde oluşturulan 
atölyelerin açılışı yapıldı. Sınıflarda 
oluşturulan akıl ve zekâ kodlama 
atölyesi, yaşam ve beceri atölyesi, 
drama atölyesi ve tasarım atölye-
lerinde yapılan çalışmalar misafir-
ler tarafından incelendi. Karatay 
Kaymakamı A. Selim Parlar ve İl 

Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük öğrencilerle sohbet edip okul 
yöneticisi ve öğretmenlerden ya-
pılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Programa Karatay Kaymakamı A. 
Selim Parlar ve İl Milli Eğitim Mü-
dürü Seyit Ali Büyük’ün yanı sıra 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Mustafa Sakarya, Karatay İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, öğ-
retmenler ve öğrenciler katıldı. 
n HABER MERKEZİ

Şehit Aileleri, Hatim yemeğinde buluştu

Prof. Dr. Fikret Karapınar
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SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 
Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

 

TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ SAYISALLAŞTIRMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2019/534033
1-İdarenin
a) Adresi   : NİŞANTAŞ MAH. VATAN CAD. NO:2/A 42060 
      SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322216100 - 3322216322
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@koski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Toplam 4 Kalem Tarımsal Sulama Tesisleri Sayısallaştırma
      Hizmeti ve Temel Sondaj (Zemin Etüt) Raporu Hazırlanması
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : KONYA İLİ MUHTELİF İLÇELERİ
c) Süresi   : İşe başlama tarihinden itibaren 335(üç yüz otuz beş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : NİŞANTAŞ MAH. VATAN CAD. NO:2/A 42060 
      SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati   : 19.11.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen 
bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. 
Etüt Raporu  ve/veya Her Türlü Hizmet İşleri ile Yapılacak İşe Benzer Nitelikte İşler
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4.KAT 415 NO’LU ODA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 
inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1074154
 CNC Programcıları, 

 18-35 Yaş Arası 
CNC işleme Merkezi ve 

CNC Torna Tezgah 
Operatörleri alınacaktır.
 Fabrika Elektrik Tesisat &

Bakım Onarım Bölümünde
Görevlendirilmek Üzere

 18-35 Yaş Arası Elektrik 
Tesisatçısı alınacaktır

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları 

rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  
Tel: 0332 285 02 85
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Şeker ailesinin kızı Dilan ile Yaman ailesinin oğlu Mevlüt 
düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi 

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar’da 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi

Şeker ve Yaman 
ailelerinin mutlu günü

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kutlanıyor

Mobilya, dekorasyon ve dizayn 
sektöründe Konya’nın önemli mar-
kalarından Zirve Dizayn’ın Yönetim 
Kurulu Başkanı Kerim Yaman’ın 
oğlu Mevlüt ile Türkiye’de kırmızı et 
sektörünün en büyük isimlerinden 
Akşeker Grup kurucusu ve Onur-

sal Başkanı Ali Şeker’in kızı Dilan 
evlendi. İkonia Garden Düğün ve 
Kongre Merkezi’nde yapılan nikâh 
törenine iş, spor ve siyaset dünya-
sından çok sayıda davetli katıldı.  Şe-
ker ve Yaman ailelerini misafirlerini 
kapıda karşılayarak misafirlerinin 

‘Hayırlı Olsun’ dileklerini kabul etti.  
Gerçekleştiren düğünde misafirlere 
geleneksel Konya pilavı ikram edil-
di. Yenigün Gazetesi olarak genç 
çiftleri kutlar, kurdukları yuvada 
kendilerine ömür boyu mutluluklar 
dileriz. n SİBEL CANDAN

Konya’da Anıt Meydanı’ndaki 
törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
protokol üyeleri, askeri ve mülki 
erkan ile gaziler, vatandaşlar ve 
öğrenciler katıldı. Tören, Atatürk 
Anıtı’na çelenklerin konulmasının 
ardından saygı duruşunda bulunul-
ması ve İstiklal Marşı’nın okunma-
sıyla sona erdi.

Aksaray’da, 15 Temmuz Milli 
İrade Meydanı’nda düzenlenen tö-
rene Vali Ali Mantı, Belediye Başka-
nı Evren Dinçer, İl Emniyet Müdürü 
Murat Kolcu, kamu kurumlarının 
müdürleri, öğrenciler ve vatandaş-
lar katıldı.

Vali Mantı ve Dinçer’in, Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan 
törende saygı duruşunda bulunuldu 
ve  İstiklal Marşı okundu.

Karaman’nda Cumhuriyet Par-

kı’ndaki Atatürk Anıtı önünde tören 
düzenlendi. Anıta çelenk sunulma-
sının ardından saygı duruşunda bu-
lunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Karaman Valisi Fah-
ri Meral, Belediye Başkanı Savaş 

Kalaycı, CHP Karaman Milletvekili 
İsmail Atakan Ünver, askeri erkan, 
bazı siyasi parti ve sivil toplum ku-
ruluşu temsilcileri, gaziler ve öğren-
ciler katıldı.
n AA

Vali Toprak’tan bayram mesajı
Konya Valisi Cüneyit Orhan 

Toprak, 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 
ecdattan emanet aldıkları Cumhu-
riyet’i gelecek nesle daha güçlü bir 
şekilde aktaracaklarını söyledi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Cumhuriyet Bayramı’nın 
96. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj 
yayımladı. 

Vali Toprak mesajında, kök-
lü tarihi şan ve şerefle dolu Türk 
milletinin, kurduğu nice devlet ve 
yaşattığı nice kültürle adalet ve 
dirayetin temsilcisi olduğunu söy-
leyerek, “Milletimizin karakterine 
nakış nakış işlenen devlet kültürü 
ve tecrübesi, en olgun manada 29 
Ekim 1923 tarihinde tecelli etmiş 
ve ilanihaye yaşayacak olan Türkiye 
Cumhuriyeti Devletimiz kurulmuş-
tur. Bundan 96 yıl evvel, milletimi-
zin kanıyla, canıyla bedel ödeyerek 
kurduğu Türkiye Cumhuriyetimiz, 

Allah’ın izni, yeryüzü coğrafyasın-
daki tüm mazlum ve masumların 
duaları ve milletimizin fedakar gay-
retleri sayesinde kıyamete kadar 
baki kalacaktır” dedi.

Büyük bir medeniyetin mirasçısı 
olan Türkiye’nin, kurulduğu günden 
bu yana büyüdüğünü ve dünyanın 
en dikkate şayan devletleri arasında 
yerini aldığını kaydeden Vali Top-
rak, “Özellikle son dönemlerde dev-

let ve milletimizin el birliği ile çağlar 
atlayan bir ülke konumuna gelmiş 
olması, haktan ve doğrudan yana 
olan herkesin umudunu yükseltmiş; 
kirli ve karanlık yapıları da yeni fitne 
arayışlarına yöneltmiştir. Farklı isim 
ve kisvelere bürünmüş terör örgüt-
leri tarafından milletimizin birlik ve 
bütünlüğü ile devletimizin varlığına 
kasteden her türlü kirli girişim, bun-
dan evvel nasıl boşa çıkmışsa bun-
dan sonra da boşa çıkacaktır. Bunun 
son örneği olarak da Barış Pınarı 
Harekatı ile devletimiz, güçlü ordu-
muz ve milletimizin desteğiyle terör 
örgütlerinin heveslerini kursakla-
rında bırakmıştır. Güvenlik güçleri-
mizin, vatan sınırlarımızın içinde ve 
dışında gösterdikleri kahramanlıklar 
ve her daim onların yanında olan 
milli irade, ihanet şebekelerine ve 
art niyetli dış mihraklara asla geçit 
vermeyecektir” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ
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CHP, Cumhuriyet kahvaltısında buluşturdu
CHP Konya İl Başkanlığının 

Cumhuriyet Bayramı kutlamala-
rı çerçevesinde Dedeman Otelde 
düzenlediği kahvaltıya CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Onursal Adıgü-
zel, Konya Milletvekili Abdüllatif 
Şener, İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu, Konya İl Başkanı Ba-
rış Bektaş, Parti Meclisi Üyesi Bü-
lent Ecevit Tatlıdil, Yüksek Disip-
lin Kurulu Üyesi Gülsüm Filorinalı, 
ilçe başkanları, kadın ve gençlik 
kollarıyla birlikte partililer ve sen-
dika ve Sivil toplum kuruluşları 
katıldı. Kahvaltıya ilgi yoğundu.

Açılış konuşmasını yapan 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş, “Cumhuriyet Bayramımızı 
kutluyorum. Cumhuriyetimizin 
Kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını 
rahmetle anıyorum. Partimizde 
kongreler başladı. Siyaseti hesapla 
değil, yürekle yaptığımız için kadın 
yoldaşlarımız ve partililerimizden 
ve gençlerimizden ciddi destekler 
aldık. Kendilerine teşekkür ediyo-
rum. Parti içi siyaset değil, parti 
dışı siyaset yaparak vatandaşları-
mıza ulaşmaya çalıştık. 25 ilçemizi 
ve köylerini gezdik. Bu süreçte AK 
Parti bize takip ekmekte zorlandı. 
İç Anadolu siyaset zorlu bir alan-
dır. Millet İttifakına rağmen Cum-
hur ittifakı güçlükle kazandı. 31 
Mart seçimlerinde 7 büyükşehir 

ve 45 ilçede belediye meclis üyele-
rimiz oldu. Tuzlukçu ilçesinde be-
lediyeyi yeniden kazandık. Kadın 
Hareketinin temsilcisi İl Başkanı-
mız Canan Kaftancıoğlu’na verilen 
ceza tüm demokratik kesime veril-
miştir. Kadınlara tecavüz edenlere 
kıyafetlerinden dolayı ceza indi-
rimi yapanlar. Canan hanıma bu 
cezayı uygun göndüler. Bilinme-
sini isterim ki Canan Kaftancıoğlu 
Yalnız değildir” dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdül-
latif Şener, “96 yıldır cumhuriye-
tin kazanımlarını harap eden bir 
iktidarla karşı karşıyayız. Tek başı-
na bir kişi her şeye karar veriyor. 

Böyle bir yapı ülkemiz için tehlikeli 
olduğu kadar büyük bir zarar veri-
yor. Bu ülkede ne kadar İslami ku-
rum varsa hepsini kuran CHP’dir. 
AK Partinin kurduğu herhangi 
bir İslami kurum yoktur. Onurlu 
ve şerefle siyaset yapan tek parti 
CHP’dir. Onun topyekün çalışaca-
ğız. CHP söylemleriyle ve eylem-
leriyle toplumun yüzde yüzüne hi-
tap edecek bir duruma gelmelidir. 
İnsanların inançlarına, tabularına 
karışmayıp, değer yargılarına say-
gı göstermeliyiz. İnsanların ortak 
kaygıları ve sorunlarını konuşarak, 
halka ulaşmalıyız.”

CHP Genel Başkan Yardımcı-

sı Onursal Adıgüzel, “31 Mart’ta 
Millet İttifakı ve partimiz bir başarı 
hikayesi yazdı. Bu başarıda en bü-
yük paya sahip olan partililerimize 
teşekkür ederim. Şimdi ülkemizde 
her şeyi çok daha güzel bir yapıya 
kavuşturma zamanıdır. AK Parti 
yıllardır ülkeyi yönetirken ayrış-
tırmacı bir yol izledi. Dış politika-
da ne yaptıkları ortadadır. İstikrar 
yok. Trump’un küstah mektubuna 
bir cevap bile veremediler. ABD 
ne dediyse yaptılar. O mektuba en 
sert cevabı CHP vermiştir. Barış 
Pınarı harekatı devam ediyor. Ha-
rekatta sivil ve askeri şehitlerimiz 
oldu. Hepsine Allah’tan rahmet 

ve yaralılarımıza acil şifalar diliyo-
rum. Bizler demokrasiden ve ada-
letten yanayız. İstanbul’da İma-
moğlu su ve ulaşıma indirim yaptı. 
Oysa AK Parti’nin en çok oy aldığı 
şehirlerin başında olan Konya da 
ise hiçbir indirim yapmadığı gibi, 
Konyalılar Türkiye’nin en pahalı 
suyunu tüketiyor. Bizler, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün devrimlerine, 
cumhuriyetim ve kazanımlarına 
sahip çıkmaya devam edeceğiz. 
Sizlere güveniyoruz” ifadelerini 
kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Ca-
nan Kaftancıoğlu’da Konya’da bu-
lunmaktan mutlu olduğunu dile 

getirerek, “Cumhuriyetimizin 96. 
Yılını kutluyoruz. Sizleri candan 
kutlayarak, alkışlıyorum. İstanbul 
dahil birçok şehrimizde seçimlerin 
kazanılmasının kahramanı Genel 
Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve 
bütün partililerimizdir. 82 milyo-
nun demokrasi seçimindeki başa-
rısından dolayı bütün yakınlarınızı 
alkışlayın. Hikâyesi olmayan hiçbir 
iş başarılı olamaz. 

Cumhuriyetinde bir hikâyesi 
vardır. Cumhuriyetimiz kurul-
muştur. İnsanları anlayan, dinle-
yen ve öğrenmeyi bilen bir anla-
yışla İstanbul’u aldık. Geçmiştin 
ders alarak geleceği konuşmayı 
ve ilkeleri seviyorum. Sonuçta her 
şeyin güzel olacağına inanıyorum. 
Her zaman inanan, direnen ilkeli 
ve örgütlü olan halk kazanmıştır. 
Birlikte hareket edersek başar-
mamak için hiçbir engel kalmıyor. 
Konya’da yan yana mücadele ede-
rek Konya da kazanacağız. Sahici 
ve samimi olduğumuzda başarı 
daima bizimle olacaktır” diye ko-
nuştu.

Konuşmaların ardından Canan 
Kaftancıoğlu’na CHP Konya İl Baş-
kanı tarafından bir plaket verilir-
ken, CHP Genel Başkan Yardımcı-
sı Onursal Adıgüzel’e CHP Konya 
Milletvekili Abdüllatif Şener tara-
fından plaket verildi.
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, önümüzdeki haftasonu yapılacak olan Saadet Partisi Olağan 
Kongresi’nin Millî Görüş hareketinin, Yeni Bir Dünya kurma idealini gerçekleştireceği bir kongre olacağını söyledi

D-8 ve İslam Birliği
gündeme alınmalı!

Saadet Partisi Konya İl Başkanlı-
ğı Ekim Ayı İlçe Başkanları Toplan-
tısı, Konya İl Teşkilatı’nda gerçek-
leştirildi. İl Başkanlık Divanı ve 31 
İlçe başkanının katılımıyla gerçekle-
şen toplantıya Saadet Partisi Konya 
Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel 
Başkanı Abdulkadir Karaduman ve 
Konya İl Müfettişi Ali Mücevher de 
katıldı.
ÖVÜNÜLEN KURUMLARIN TEMELİNİ 

MİLLİ GÖRÜŞ ATTI
Genel Merkez 7. Olağan Kong-

resi’ne vurgu yapılan toplantıda İl 
Başkanı Hüseyin Saydam şunları 
söyledi: “3 Kasım’da Büyük Kongre-
mizi gerçekleştireceğiz. Sizlerin, ha-
nımların ve gençlerin katılımlarıyla 
coşkulu bir atmosferde gerçekleşti-
receğiz. 3 Kasım’dan sonraki dönem 
Saadet Partisi’nin dönemi olacaktır. 
‘Gelecek Saadet ile Gelecek’ temalı 
görsellerimizde bunu vurgulamak-
tadır. 

Millî Görüş hareketi, rahmetli 
hocamız Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan’ın 12 Ekim 1969’da Konya’dan 
milletvekili seçilmesiyle başladı. Biz-
ler, büyüklerimiz, gençlerimiz, bu 
davaya hizmet etmiş ve vefat etmiş 
teşkilat mensuplarımız, hepimiz 50 
yıldır büyük bir gayretin içerisinde 
olduk. Bugün ülkemizde yapılmış 
hizmetlerin büyük bir kısmında Millî 
Görüş imzası bulunmaktadır ve Ağır 
Sanayi hamlesi Millî Görüş hareketi-
nin bir neticesidir. Bugün ki övünü-
len kurumların birçoğu bizim döne-
mimizde temeli atılan kurumlardır. 
Yaptığımız yatırımlar ile ülkemizi 
rahatlatarak nefes almasını sağladık 
ve bizden sonra gelen hükümetler 
de bizim yatırımlarımız sayesinde 
hizmetlerini yapabildiler. Bugün 
memurumuz, esnafımız, çiftçimiz, 
emeklimiz bizim sayemizde bu du-
rumdadır. Eğer bu arkadaşlara kal-
mış olsaydık, şu an ülke ekonomisi 
olarak çok daha kötü bir durumda 
olurduk.”

TEK ÇÖZÜM SAADET PARTİSİ
Ekonomi ve dış politikadaki 

problemlere dikkat çeken Saydam, 
şu hususlara değindi; “17 yıllık AK 
Parti iktidarının getirmiş olduğu 
problemler yumağından kurtul-
mamız lazım. ABD dünya ülkeleri 
üzerinde büyük oyunlar kuruyor. 
PYD’ye yardım ediyor, Ortadoğu’da-
ki ülkelere nizâmat veriyor. Bu böl-
geyi bir plan çerçevesinde ilerletme-
ye çalışıyor. Ancak gariptir ki bizim 
idarecilerimiz ‘Ey ABD, Ey Almanya, 
Ey Avrupa’ diye feryat figan ediyor 

ancak onların ekseninden dışarı çı-
kamıyor. Vatandaşımız da ülkenin 
geldiği bu noktada feryat figan edi-
yorlar. AK Parti hükümetinin getir-
diği sıkıntılar ile mücadele etmeye 
çalışıyorlar. Bu işin tek çözümü var-
dır, o da Saadet Partisi’dir. Başka bir 
çözüm arayışına gitmek de nafiledir. 
Saadet Partisi önümüzdeki dönem 
iktidara gelecek ve sorunları çöze-
cektir.”

ABD’DEN HUZUR BEKLEMEK EN 
BÜYÜK ACZİYETTİR

Konya Milletvekili ve Gençlik 
Kolları Genel Başkanı Abdulkadir 
Karaduman ise Barış Pınarı Harekâtı 
ve akabindeki müzakere süreci ile il-
gili şunları ifade etti; “Türkiye yoğun 
bir süreçten geçiyor. Geçtiğimiz iki 
haftalık süre içerisinde Türkiye’de 
birçok hadise ile karşısında muadili 
olan olaylarla birlikte tam tersi olan 
hadiselerinde yer aldığı bir süreci ya-
şamış olduk. İki hafta önce Suriye’ye 
bir operasyon başladı. Operasyonda 

şehit olan askerlerimize ve vatan-
daşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, 
yaralılarımıza ise acil şifalar diliyo-
ruz. Şu anda 150 saat acaba nasıl bir 
durumla neticelenecek bunu bekli-
yoruz. Bu süreç sonunda Suriye ile 
ilgili nasıl bir yol haritası izlenecektir, 
bunun merakı içerisindeyiz. Ama bu 
noktaya gelmeden önce, bölgede 
Büyük İsrail Devleti’nin kurulması-
nın yolunu her geçen gün daha çok 
açmaya çalışan Amerika’nın, başta 
Irak olmak üzere, Suriye’de daha 
da yerleşik hale gelmesi üzerinden 
birtakım çalışmalar ve senaryolar 
yürütüldüğü ve ABD’nin bölgemiz-
deki yürütmeye çalıştığı politikaların 
taşeronluğunun da ne yazık ki ülke-
mizin siyasi iktidarı tarafından yü-
rütüldüğü hususunu hatırlamakta 
ve hatırlatmakta fayda görüyorum. 
Irak’ta 1 milyondan fazla insanı kat-
ledenlerin ve 500 binden fazla ba-
cımızın iffetini kirletenlerin bugün 
Suriye’ye huzur getirmesini bekle-

mek, Müslümanlık iddiasında olan 
insanlar açısından en ama en büyük 
acziyettir.”

İKİNCİ 50 YILDA YENİ BİR DÜNYA
Saadet Partisi’nin 3 Kasım’daki 

7. Olağan Kongresi’ne de değinen 
Karaduman, şunları söyledi; “Bu-
gün ülkemizde yaşanan meselelere 
ve problemlere baktığımız zaman 
tarımından hayvancılığa, dış poli-
tikasından hukuk mekanizmasına, 
bütün yönleriyle AK Parti, artık bu 
ülkeyi yönetemez hale gelmiştir. AK 
Parti açısından artık denizin değil, 
kumun dahi bittiği bir döneme gi-
rilmiştir. Bu ülkedeki problemlerin, 
ekonomisinden dış politikasına, çö-
zümü ancak Millî Görüş’ün iktidarı 
ile mümkün olacaktır. Millî Görüş 
hareketinin ortaya koymuş olduğu 
prensipler, ilke, tavır ve tutumlar, 
bu ülkenin sorunlarının çözülmesini 
mümkün kılacaktır. Bu kapsamda, 
3 Kasım günü gerçekleştirileceği-
miz 7. Olağan Kongre sadece yasal 
bir gerekliliği yerine getirmek üzere 
değil, Millî Görüş hareketinin, ilk 50 
yılda kurduğu D-8 gibi, ikinci 50 yıl-
da da Yeni Bir Dünya kurma idealini 
gerçekleştireceği bir kongre olaca-
ğını da ifade etmek istiyorum. Millî 
Görüş anlayışının, Saadet Partimizin 
iktidara yürüyüşünün en güçlü tab-
losunu ve en güçlü fotoğrafını 3 Ka-
sım’da gerçekleştireceğimiz kongre 
ile ifade etmiş olacağız. Bu vesileyle 
başta Konya olmak üzere, bütün va-
tandaşlarımızı, gerçekleştireceğimiz 
bu kongreye davet ediyorum.” Top-
lantı, konuşmaların ardından basına 
kapalı olarak devam etti.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’in 2020 
bütçesi 73 milyon lira

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, “Bu şehrin vaktini öldür-
meye niyetimiz yok” dedi. 2020 
yılı gelir ve gider bütçesinin de be-
lirlendiği Beyşehir Belediye Mecli-
si’nin Ekim ayı mutad toplantısının 
ikinci oturumunda meclis üyele-
rine hitaben bir konuşma yapan 
Başkan Bayındır, göreve geldikten 
sonra hizmet noktasında adeta 
Beyşehir’le yatıp, Beyşehir’le kalk-
tıklarını belirterek, “Saatimizi hep 
kuruyoruz. Daha saatin beni uyan-
dırdığına hiç rastlamadım göreve 
geldiğimden beri. Saat 04.30’a 
kuruludur ama ya 03.40 ya da 
04.10 gibi uyanırım. Gece 1,2 ya 
da 12’de yatayım hiç fark etmiyor. 
Anlatmak istediğim; iyi niyetle bir 
şeyler yapmaya çalışıyoruz. Övün-
müyorum. Çok mu şey yaptım? 
Hayır, yeter mi, yetmez. Öyleyse 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasında, önlerinde 
uzun bir kış mevsimi olduğunu 
hatırlatan Bayındır, bunun için de 
hazırlıklı olmak durumunda olduk-
larını dile getirerek, “Çok yoğun 
yağışlı bir kış olmasını diliyorum. 
Siz ‘olmasın’ diyecek sandınız 
belki. Ama bir metre kar yağısın, 
Beyşehir Gölü dolsun. Hatta biz o 
kamyonlarla kar küreyip köprünün 
üzerinden dökmeyelim. O kadar 
yüksek olsun. Kar mücadelesinden 
korkmam ben. Bir 15 gün daha 
bekleyeceğim. Kasım toplantısın-
da mutlaka konuşacağım. Açıkça 
konuşacağım, açıkça söylüyorum; 
değerlendirmem gereken; ben bu 
kışı mağlubiyetle başlayamam. 
Ben mağlup olmayı sevmem ama 
ne yapar yapar bir çözüm buluruz. 
Hep beraber konuşacağız, istişare 
edeceğiz.Eğer satılacak yer varsa 
satacağız. Alınacak makine varsa 
alacağız, bizim bu şehrin vaktini 
öldürmeye vaktimiz de, niyetimiz 
de yok. Her türlü konuda sizlere 
bilgi veriyoruz, vermeye de devam 
edeceğiz. Kasım ayında mutlaka 
makineleşme konusunda adımları 
atmamız lazım. Şunun için söy-
lüyorum; Huğlu’da, Üzümlü’de 
sanayici otobüsü yolda kalmış lafı 
duyduğum zaman benim nefesi-
min kesildiği gündür. Örnek ve-
riyorum, organize sanayi şurada, 

oraya araç girdi çıkamıyor, kar var. 
Böyle bir şey olamaz. Ben böyle 
şeylere mağlup olacak haşa yara-
danın verdiği afetten korkarım, o 
ayrı mevzu ama çalışan adam ge-
ceden tedbirini alır, kar yere inme-
den hazırlığını yapar. Kar da yerde 
tutmaz, akıllı adam bunu yapar. 
Efendim, ‘yağsın, sabaha bakarız’ 
dediğin gün, selam söyle o şehire 
4-5 gün bekleyeceksin. O zaman 
yazık günah, anlatmak istediğim 
kriz dönemlerinin adamıyımdır. 
Sizler adına söylüyorum. Sizler de 
öylesiniz, tanıyorum hepinizi. İyi 
niyetle geldik, iyi niyetle çalışaca-
ğız. İyi niyetle veda edeceğiz. Bu 
toplantıda o konu yok ama şimdi-
den duyuruyorum” dedi.

Başkan Bayındır, konuşmasın-
da, Beyşehir Belediyesi tarafından 
projelendirileceği önceki günlerde 
kamuoyu ile paylaşılan Karabu-
run Plajı konusuna da değinirken, 
Mayıs ayı ortası ya da sonuna ka-
dar çalışmaları bitirmenin gayreti 
içerisinde olacaklarını dile getirdi, 
“Erken başlayacağız, planlamamızı 
yaptıktan sonra devremizi planla 
geçireceğiz. Aynı şekilde, bizim 
Güldibi dediğimiz Yalı restoranın 
devamındaki sahili de milli park-
lardan gerekli onayı almak suretiy-
le bütünlüğüyle birlikte projelendi-
rip sezon sonuna kadar bitirmeyi 
hedefliyoruz.”dedi.

Öte yandan, konuşmaların 
ardından Beyşehir Belediyesi’nin 
2020 mali yılı bütçesi de 73 milyon 
lira olarak kabul edildi. Toplantıda, 
2020 yılının fiyat tarifeleri de her-
hangi bir artış yapılmadan oybirliği 
ile kabul edildi.
n HABER MERKEZİ
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Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yıldönümü nedeniyle Konya’da verilen mesajlarda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bir bütün halinde ilelebet payidar olması için bu birlikteliğin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı

Cumhuriyet’in doğumu kutlandı
‘CUMHURİYET, BİRLİK VE 

BERABERLİĞİMİZİN TİMSALİDİR’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İn-

san Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, Cumhuriyet’in ilanının 
96. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj 
yayınladı. Usta mesajında, “Cumhuriye-
timiz, kökeni, inancı fark etmeksizin tüm 
vatandaşlarımızın ortak değeri olmuştur. 
Bugün, dirilişimizin ve şahlanışımızın sem-
bolü Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünü 
yaşamanın gururu içerisindeyiz. Kahraman 
bir ecdadın emanetçileri olarak bekamıza 
yönelik hiçbir saldırı hiçbir tehdit bağımsız 
ve güçlü Türkiye’yi yarınlara taşımamı-
za mani olamaz. Milletimizden aldığımız 
güçle ülkemizi muasır medeniyetler se-
viyesinin üzerine taşıma hedefine azimle 
ilerlemeye devam edeceğiz. Bu duygularla, 
birlik ve beraberliğimizin timsali Cumhu-
riyetin kuruluş yıl dönümü 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı’mızı kutluyorum. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 
vatanımızın bölünmez bütünlüğü için kan-
la, canla mücadele eden tüm şehitlerimizi 
ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi min-
netle, rahmetle yâd ediyorum” ifadelerini 
kullandı. 

‘MİLLETİMİZ, PRANGA 
VURULAMAYACAĞINI GÖSTERDİ’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı’nı kutlayarak, milletimizin 29 
Ekim 1923’te iradesine pranga vurdurma-
yacağını, hürriyetinden asla taviz verme-
yeceğini kanıyla, canıyla bütün dünyaya 
gösterdiğini söyledi. Başkan Altay mesa-
jında, “Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yılını 
milletçe her zamankinden daha büyük bir 
coşkuyla kutluyoruz. Bütün hemşehrile-
rimin ve ülkemizin 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nı tebrik ediyorum. Aziz milleti-
miz 96 yıl önce bugün, iradesine pranga 
vurdurmayacağını, hürriyetinden asla taviz 
vermeyeceğini kanıyla, canıyla bütün dün-
yaya göstermiştir. Büyük bedellerle kazan-
dığımız, Cumhuriyet’le taçlandırdığımız o 
mücadele ruhu bugün de milletimize ilham 
kaynağı olmaya devam ediyor. 15 Temmuz 
destanı bunun en güzel örneğidir. “Zeytin 
Dalı”, “Fırat Kalkanı” ve son olarak zaferle 
çıktığımız “Barış Pınarı” harekâtları, istik-
balimize ve istiklalimize kastedenlere ver-
diğimiz en güzel cevaplardır. Selçuklu\’dan 
Osmanlı\’ya, oradan Türkiye Cumhuriye-
ti\’ne geçen tarihi süreçte tüm dünyada 
mazlumların hamisi olma ve muasır mede-
niyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi kızıl 
elmamız olmaya devam ediyor. Bu süreçte 
birliğimize ve beraberliğimize kastedenlere 
asla fırsat vermeyecek, 2023’te Cumhuri-
yetimizin 100. yılını daha anlamlı kılabil-
mek için hedeflerimize azim ve kararlılıkla 
ilerleyeceğiz… Cumhuriyetimizin kurucu-
su Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta ol-
mak üzere, Kurtuluş Savaşımızın kazanıl-
masına ve yeni devletimizin kurulmasına 
öncülük eden tüm kahramanlarımızı rah-
metle ve saygıyla anıyorum. Onlara ve tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

‘TARİH BİZİM BAŞARILARIMIZI 
YAZMAYA DEVAM EDECEK’

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, Cumhuriyet Bayramının 96. yıl 
dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı ya-
yınladı. Bundan tam 96 yıl önce İstiklal Sa-
vaşımızı zafere taşıyarak, cumhuriyetimize 
can veren ruhun bugün de dimdik ayakta 
olduğunun altını çizen Başkan Pekyatır-
macı, “Ülkemizin, yükselen ve diğer dünya 
ülkeleri ile her alanda boy ölçüşecek bir du-
ruma gelmesinde en büyük pay bizlere bu 
vatanı bırakmak için canından ve sevdikle-
rinden vazgeçen kahraman ecdadımızdır 
ve bu emanet başımızın tacıdır. Milletimiz 
ve onun bağrından çıkan kahraman asker-
leri, dün nasıl ki Anadolu’da ülkesine, mil-
letine ve vatan topraklarına karşı yönelen 
tehditleri bertaraf ettiyse, Barış Pınarı Ha-
rekatı ile aynı şekilde her tür tehlikeyi ve 
tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılıkta 
olduğunu ispat etti. Selçuklu’dan Osman-
lı’ya ve oradan genç Türkiye Cumhuriye-
ti’ne devreden tarihi süreklilik içinde süren 
büyük yolculuğumuzu, inşallah 2023 he-
deflerimizle taçlandırarak, 2053 ve 2071 
vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkarta-
cağız. Tarih bizim başarılarımızı yazmaya 
devam edecek” dedi. Başkan Pekyatırmacı 
mesajının sonunda, “Bu duygu ve düşün-
celerle cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl 
dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramını tebrik eder, başta Cumhuriyetimi-
zin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah 
arkadaşları ile bütün şehitlerimizi rahmet, 
gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.
‘TÜRKİYE TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRİYOR’

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayı-
sıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca, bir kutlama mesajı yayımladı. Bugün 
Türkiye Cumhuriyeti’nin, her karış toprağı 
şehit kanıyla sulanmış olan kadim ve kutlu 
yurdumuza etnik köken ve inanç farkı gö-
zetmeksizin her bir vatandaşın ‘Tek Millet, 
Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet’ diyerek 
sahip çıktığını dile getiren Başkan Hasan 
Kılca’nın kutlama mesajı şu şekilde: “Ülke 
olarak Cumhuriyetimizin 96’ncı yıldönü-
münü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı-
mızı kutlamanın coşkusu içerisindeyiz. 29 
Ekim bir doğuşun ve millet olarak verdi-
ğimiz emsalsiz mücadelenin tüm dünyaya 
ilanıdır. 29 Ekim, ülkemizin köklü medeni-
yet anlayış ve yolculuğunu yeni bir safhaya 
taşımış, aynı zamanda birçok mazlum ve 
mağdur halklara umut kaynağı olmuştur. 
İşte tıpkı 26 Ağustos, 30 Ağustos, 29 Ekim 
ve 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de 
yarın da millet olarak her zaman birlik ve 
beraberlik içerisinde yeni zaferlere, güçlü 
yarınlara ve aydınlık geleceğimize yürüme-

ye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023 
hedeflerimizi gerçekleştirecek, 2053 ve 
2071 vizyonlarımıza emin adımlarla iler-
leyeceğiz. Aradan geçen yaklaşık yüzyıllık 
süreçte Türkiye Cumhuriyeti, milli hedefle-
rine ve amaçlarına yaklaşmaya, yüzyıllardır 
olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliği, kuru-
luş idealleri rehberliğinde tarihin akışını de-
ğiştirmeye devam etmektedir. Artık Türki-
ye, çözüm odaklı politikalarıyla, her alanda 
dönüşüm ve gelişim yaşayarak, büyük he-
defleri, idealleri olan bir ülkedir. Ülkemizin 
yanı sıra bölgemizi de istikrarın, huzurun 
ve dünya vicdanının merkezi haline getir-
me hedefleri bir bir hayata geçmektedir. 
Şehitlerimizin kanı ve gazilerimizin kah-
ramanlığıyla kurulan bu devleti yaşatmak 
için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır 
olduğunu gösteren milletimiz, geçmişine, 
bayrağına, vatanına bağlılığıyla geleceğe 
hep birlikte koşmayı sürdürecektir.”

‘KÜLLERİMİZDEN YENİDEN
 DOĞUŞUMUZUN SİMGESİ’

29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen 
cumhuriyetin, Malazgirt’ten başlayıp Ba-
rış Pınarı Harekatına kadar geçen yaklaşık 
bin yıllık şanlı tarihimizi büyük zaferlerle 
süsleyen yüce milletimizin küllerinden ye-
niden doğuşunun simgesi olduğunu ifade 
eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Ka-
vuş, “Bu yüce millet, bu günde, iradesine 
ve hürriyetine pranga vurdurmayacağını, 
kendi kaderi üzerinde hiçbir beşeri gücün 
müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla 
tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir” 
diye konuştu.

Başkan Kavuş, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı ile ilgili olarak yayımladığı me-
sajda, “Cumhuriyet, vatanından ve özgür-
lüğünden küçücük bir taviz vermektense 
seve seve ölmeyi tercih eden bir milletin 
küllerinden yeniden doğuşunun ilanıdır. 
Özgürlüğüne ve iradesine geçirilmeye ça-
lışılan prangaları canı pahasına kıran ec-
dadımız, bu asil duruşu ile zalimlere korku 
kaynağı ve mazlumlara ise örnek olmuştur. 
Bugün dahi Türkiye’nin her başarısı, bölge-
mizdeki ve dünyadaki tüm mazlumların, 
mağdurların umutlarını besliyor. İşte bu se-
beple bizler, hangi düşünceden, hangi yaş-
tan, hangi görev ve statüden olursa olsun 
her bir ferdimizle Türkiye Cumhuriyetini 
ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz. Bu asil duruşu-
muzdan cumhuriyetimizin 96. yaşında da 
asla taviz vermeyecek ve hiçbir oyunun bizi 
hedeflerimizden alıkoymasına müsaade 
etmeyeceğiz. Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve 
oradan Türkiye Cumhuriyeti’ne devreden 
tarihi süreklilik içinde süren büyük yolcu-
luğumuzu, 2023, 2053 ve 2071 hedefle-
rimize ulaşarak taçlandıracağız” ifadelerini 
kullandı. 

‘CUMHURİYETİMİZİN VE 
DEMOKRASİMİZİN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ’

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhu-
riyetin 96. kuruluş yıl dönümü nedeni ile 
bir mesaj yayımladı. 29 Ekim’de, Türk Mil-
letinin tüm imkânlarını kullanarak, dünya 
medeniyetleri arasında hak ettiği yere ge-
lebilme mücadelesini ortaya koyduğunu 
belirten AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, “Cumhuriyetimizin ve demokrasi-
mizin kıymetini bilmeliyiz. Cumhuriyet 
bu milletin ortak iradesidir. Cumhuriyet 
milletimizin en büyük eseri, bu topraklar 
üzerinde inşa ettiğimiz en büyük özgür-
lük abidesidir. Bu şanlı abide kolay inşa 
edilmemiştir. Kutsal vatanımız için yüz 
binlerce şehidimiz bir o kadar da gazimiz 
bu Cumhuriyet abidesini şeref ve gururla 

taçlandırmaktadır. Demokrasi ve halk ira-
desi ile güçlendirdiğimiz Cumhuriyetimizi, 
milli birlik ve beraberliğimizi her zaman 
güçlü tutarak sahip çıkmak hepimizin asli 
görevidir” dedi.

‘CUMHURİYET BÜYÜK BİR MEDENİYET 
YÜRÜYÜŞÜNÜ TEMSİL EDER’

Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yıldönü-
mü nedeniyle bir kutlama mesajı yayım-
layan CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
Cumhuriyetin büyük bir medeniyet yürü-
yüşünü temsil ettiğini söyledi. CHP Konya İl 
Başkanı Barış Bektaş Cumhuriyet Bayramı-
nı kutlayarak, “Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, “Kimsesizlerin kimsesi” olarak 
nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyetimiz, bi-
limin hakiki yol göstericiliğini esas alan bir 
büyük medeniyet yürüyüşünü temsil eder. 
Bu yürüyüşün talimatı, “Benim naçiz vü-
cudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat 
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kala-
caktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetini 
sağlayan medeniyet yolunda, tereddütsüz 
yürümeye devam edecektir” diyen Mus-
tafa Kemal Atatürk’ten alınmıştır. Tüm 
yurttaşlarının hiçbir ayrıma, ötekileştir-
meye tabi tutulmaksızın yaşamasını; fikri, 
vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirilmesini 
ve tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde, çağ-
daş dünyanın saygın üyeliğini amaçlayan 
Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kala-
cağına duyduğumuz inanç, yaşadığımız 
sorunlardan kurtulmamız açısından yol 
göstericidir” dedi. 

 ‘CUMHURİYETİMİZ, 
EN KIYMETLİ MİRASIMIZDIR’

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı do-
layısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Konuk 
mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu 
Ulu Önder Atatürk’ün ‘Fiili olarak göster-
diği kabiliyet ve kavrayış’ neticesinde Türk 
milletine hasmane duygular besleyenleri 
yanıltarak ulaştığı Cumhuriyetle ‘Milletimiz 
kendisinde var olan vasıfları ve değeri çok 
daha kolaylıkla gösterebilecektir’ sözleriyle 
tanımladığı Cumhuriyetimizin ilanının 96. 
yıl dönümünü kutluyorum” dedi. Cum-
huriyetin yegane amacının; Türk milletini 
dünya milletler ailesi arasında layık olduğu 
mevkiye yükseltmek, Türkiye’nin ve Türk 
milletinin gücüne güç katarken vatanı ma-
mur, Türk milletini huzurlu ve müreffeh 
bir ülkenin başı dik vatandaşları yapmak 
olduğunu belirten Başkan Konuk, “Her fert 
ve her zümresinin kazanılmasında aynı fe-
dakarlığı, aynı cesaret ve kararlılığı göster-
diği Cumhuriyetimiz, bugün de karakteri 
bağımsızlık olan, hoşgörü ve kardeşlik duy-
guları ile birliğini tesis etmiş ve vatan top-
raklarına karşılıksız bir sevgi ile bağlı olan 
millet asliyetinin yüksek korumasındaki en 
kıymetli mirasımızdır. Bizim Cumhuriyeti-
mizde kökü, kökeni, nesebi, meşrebi, zen-
gini, yoksulu önemli değildir, herkes eşit 
hissedardır” şeklinde konuştu.

‘29 EKİM 1923, UMUDUN SİMGESİDİR, 
KURTULUŞ DESTANIMIZDIR’

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayım-
ladı. Prof. Dr. Sade mesajında, “29 Ekim 
1923, umudun simgesidir, kurtuluş desta-
nımızdır. İmkansızlıklar içinde, inançla ve 
kararlılıkla ulaştığımız zaferin neticesidir. 
Verdiğimiz destansı mücadelenin Cum-
huriyet ile taçlanmasının, 96. yıl dönümü-
nü büyük bir coşkuyla kutluyoruz” dedi. 
Mesajında Barış Pınarı Harekatı’na vur-
gu yapan Rektör Sade, “Devletimiz, sınır 
güvenliğimizi sağlamak, bölgedeki terör 
unsurlarını bertaraf etmek ve ülkemizde 
bulunan Suriyelilerin güven içinde ülkele-
rine dönmelerini sağlamak için Barış Pınarı 

Harekatı’nı başlattı. Bölgeye barış ve hu-
zurun getirilmesi amacıyla yürütülen Barış 
Pınarı Harekatı’nın neticeye kavuşması en 
büyük temennimizdir. Milli birlik ve dirli-
ğimizin daim olması amacıyla, yürütülen 
harekatımıza inancımızın tam olduğunu ve 
askerlerimizin milletçe daima yanında ol-
duğumuzu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
vesilesiyle bir kez daha tekrarlamak iste-
rim” şeklinde konuştu. 

‘BİRLİK, AZİM VE KARARLILIKLA 
CUMHURİYET KAZANILDI’

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) 
Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, “Türk 
milleti, bağımsız ve hür bir millet olma yo-
lunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşlarının öncülüğünde baş-
latılan şanlı direnişte büyük fedakârlık ve 
insanüstü mücadele göstererek 29 Ekim 
1923’te kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin 
müdahil olamayacağını tüm dünyaya canı 
pahasına ilan etmiştir” dedi. 

Cumhuriyetin azim, birlik, beraberlik 
ve kararlılıkla kazanıldığını kaydeden Prof. 
Dr. Özçelik, “Milletimiz ve devletimiz için 
son derece hayati bir öneme sahip Cumhu-
riyetimizin, 96. yıldönümüne bir kez daha 
ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşı-
yoruz. İşte bu milletin canı pahasına örnek 
fedakârlıklarla kurduğu bölünmez bütün-
lüğümüzün en önemli teminatı olan Cum-
huriyetimizi sonsuza dek yaşatmak da he-
pimizin sorumluluğundadır. İnanıyorum ki 
milletimiz adına bir milat olan Cumhuriyeti-
miz ve kazanımları, geçmişimizi aydınlattığı 
gibi geleceğimizi de aydınlatmaya devam 
edecektir. Şunu da ifade etmek gerekir ki 
nice zor zamanların üstesinden millet olma 
bilinci ile gelen, en kötü koşullarda bile ırk, 
din, dil ve mezhep ayrımı gözetmeksizin 
birbirine sımsıkı sarılan bu millet, dün ol-
duğu gibi bugünde hiçbir engelin ve hiçbir 
oyunun Türkiye Cumhuriyeti’nin önüne 
koyduğu hedeflerden alıkoymasına müsa-
ade etmeyecektir. Bu vesileyle bağımsız ve 
onurlu bir miras bırakan Ulu Önder Musta-
fa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta 
olmak üzere vatanımız uğruna gözlerini 
kırpmadan canlarını veren aziz şehitlerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Konya 
Teknik Üniversitesi ailesi başta olmak üzere 
tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı’nı en içten duygularla kutluyorum” 
ifadelerini kullandı. 

‘CUMHURİYET, MİLLİ 
MÜCADELENİN ESERİDİR’

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çi-
pan “Her satırı, özveri, her sayfası cesaret 
ve yiğitliklerle doludur. Türk milleti, Milli 
Mücadele şartlarında, içine düşürüldüğü 
ateş çemberini vatan aşkı, mücadele azmi 
ile kırmayı bilmiş, Karşılaştığı zorlukları 
adanmışlık ve iman gücü ile alt etmeyi ba-
şarmıştır. İçten içe büyüyen kurtuluş azmi, 
adım adım güçlenen diriliş aşkı, şüphesiz 
ki Türkiye Cumhuriyeti’nin ağlarını örmüş, 
emperyalizmin bütün tuzaklarını bertaraf 
etmiştir. Elbette Türkiye Cumhuriyeti; bir 
varoluş, bir davanın, zulme karşı boyun 
eğmeyen Türkçü ve milliyetçi bir şuurun, 
ilelebet payidar olarak kalacak bir mirası, 
her şartta müdafaa edilecek kutlu bir ema-
netidir. Muazzam mücadelelerle fikri hür, 
irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin yetişme-
sini temin eden, başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, tüm kurucu kahra-
manları, saygı ve minnetle yâd ediyorum. 
Vatan uğruna gözlerini kırpmadan kendi-
lerini feda eden aziz şehitlerimize, Cenab-ı 
Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet 
Bayramımız kutlu olsun” dedi. 

‘CUMHURİYET İLELEBET 
PAYİDAR KALACAKTIR’

Türkiye Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi 

Veli Doğrul, Cumhuriyet Bayramı dolayı-
sıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Türk 
milletinin tarihinin şanla, şerefle dolu ol-
duğuna değinen Doğrul, Cumhuriyet’in 
doğuşunun ardında büyük fedakarlık ve 
başarıların olduğunu söyledi. Türk milleti-
nin esareti asla kabul edemeyeceğine vur-
gu yapan Doğrul, “Asırlar boyunca pek çok 
devlet kuran Türk milleti, bağımsızlığından 
asla ödün vermemiş, milli ve manevi biri-
kimini hiçbir zaman yere düşürmemiştir. 
Esareti kabul etmeyen bu millet, mücade-
leyi bırakmamış, her zaman bir çıkış yolu 
bulmuştur. İşte Milli Mücadele, tarihi bü-
yük zaferlerle dolu olan Türk milletinin, ca-
nını dişine takarak ortaya koyduğu zaferin 
adıdır. Bu zaferi taçlandıran Cumhuriyet 
ise, Gazi Mustafa Kemal’in de dediği gibi 
ilelebet payidar kalacaktır” dedi. Cumhuri-
yeti yaşatmak, ecdadın mirasına sahip çık-
mak için eğitim camiasına büyük görevler 
düştüğünü dile getiren Doğrul, sözlerine 
şöyle devam etti, “Ecdadımızın bizlere 
miras bıraktığı Cumhuriyeti yaşatmak, bi-
zimle mümkün olacaktır. Bu anlamda ge-
leceğimiz olan gençler ve çocuklarımız bu 
bilinçle yetişmelidir. Eğitimciler olan biz-
lere düşen sorumluluk, geçmişimizi unut-
madan geleceğimizi şekillendirmektir. Bu 
sayede geleceğin güçlü Türkiye’si, bilinçli 
nesillerin elinde yükselecektir. Bu vesile ile, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta 
olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.”

‘ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ HATIRLANMALI’

Makine Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, Cumhuri-
yet’in 96. yıldönümü nedeniyle yayınladığı 
mesajda Cumhuriyet Bayramı ile ülkemizin 
ve milletimizin bölünmez bir bütün oldu-
ğunun hatırlanması gerektiğini söyledi. 

Türk Milleti’nin, 96 yıl önce varlığına 
kastedenlere karşı vermiş olduğu kurtuluş 
mücadelesinden zaferle çıkarak, tarih sah-
nesindeki yerini, hür ve bağımsız bir devlet 
olarak çok daha güçlü bir şekilde aldığını 
belirten Altun, “Bugün milletçe bu büyük 
mücadelenin sonucunda kurulan Cumhu-
riyetimizin 96. kuruluş yıldönümünü kutla-
manın büyük gururu, coşkusu ve mutlulu-
ğu içerisindeyiz.

Milletimiz; cumhuriyet rejimi ile ka-
zandığı değerleri, toplum hayatımızın vaz-
geçilmez unsuru olarak benimsemiş, karşı-
laştığı sorunları Cumhuriyet’e olan bağlılığı 
sayesinde birlik ve beraberliğinden ödün 
vermeden aşmayı bilmiştir. Cumhuriyet’in 
dili, bayrağı, marşı ve başkenti ile temel 
niteliklerinin değiştirilemeyeceği ve ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün ko-
runacağı unutulmamalıdır. Bilinmelidir ki, 
egemenliğini şimdiye kadar korumasını 
çok iyi bilmiş bir millet bundan sonra da 
korumasını çok iyi bilecektir” dedi. 

‘CUMHURİYET BİLİNCİ 
GELECEK NESİLLERE AKTARILMALI’
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, 

Cumhuriyet’in 96. Yıl dönümüne istinaden 
bir mesaj yayınladı. 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı mesajında Cumhuriyet bilincinin 
gelecek nesillere aktarılmasının önemine 
vurgu yapan Başkan Oflaz, “Cumhuriye-
timizin kuruluşunun 96. yıldönümünü 
kutladığımız bugünde milletimizin bağım-
sızlığından ve hürriyetinden ödün verme-
yeceğini tüm dünyaya ilan eden Cumhu-
riyet, çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri 
alma kararlarının da göstergesi olmuştur. 
Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve nite-
likler ile dolu bir idaredir. Cumhuriyet fazi-
lettir. Bugün hepimize düşen ortak görev; 

ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet’e 
sahip çıkmak, Çanakkale’yi, Kurtuluş Sa-
vaşı’nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci 
gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu 
dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle ay-
dınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürü-
yecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları  
ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman 
gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; 
tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin 
Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifade-
lerini kullandı. 

‘CUMHURİYET EBEDİYEN 
PAYİDAR KALACAKTIR’

Konya Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil 
Erdal, Cumhuriyet’in ebediyen payidar 
kalacağını söyledi. Konya SMMMO Başkanı 
Abdil Erdal 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Er-
dal mesajında, “Cumhuriyetimizin kurulu-
şunun 96. yıl dönümünü ilk günkü onurla 
ve gururla kutlamanın sevincini yaşıyoruz. 
Şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı en bü-
yük miras olan Cumhuriyet ebediyen payi-
dar kalacaktır. Cumhuriyet demek milleti-
miz için hürriyet ve bağımsızlık demektir. 
Bizlerin, Cumhuriyetimizi armağan eden 
Atatürk’e ve aziz şehitlerimize karşı olan 
görevimiz, onların emaneti olan Cumhuri-
yetimizi korumak ve yaşatmakla mümkün 
olacaktır. Cumhuriyetimizin varlığı sadece 
bizlerin değil, aynı zamanda bölgemizdeki 
ve dünyada ki tüm mağdurların, mazlum-
ların, soydaş ve kardeş toplulukların da 
umut kaynağı olmuştur” ifadelerini kul-
landı.

‘CUMHURİYET, TÜRK MİLLETİNİN 
YENİDEN DİRİLİŞİN SEMBOLÜDÜR’
Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat 

Altınay, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-
şunun 96. Yıldönümünü Konya Emlakçılar 
odası ve esnafları olarak büyük bir gurur, 
coşku ve heyecanla kutluyoruz. Her anı 
kahramanlıklarla dolu eşsiz bir mücadele 
örneği olan Kurtuluş Savaşı, Milletimizin 
var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise ye-
niden dirilişin sembolüdür. Aziz şehitle-
rimizin kanlarıyla ve milletimizin büyük 
fedakârlıklarla kurduğu Cumhuriyetimizi 
sonsuza kadar yaşatmak hepimizin en 
önemli görevi ve sorumluluğudur. Cum-
huriyet, Anadolu insanının, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsal-
siz mücadelenin, onurlu duruşunun, vatan 
sevgisinin, egemenliğine sahip çıkma ve 
bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardı-
ğı bir eserdir” dedi. 

 ‘CUMHURİYET, TARİHİN ENDER 
BAŞARILARINDAN BİRİ’

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür 
Ulaş Yiğit Cumhuriyet Bayramının 96. yıl-
dönümü nedeniyle bir kutlama yayımlaya-
rak, Cumhuriyet’in kurulması, tarihin en-
der kaydettiği bir başarı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Bayramının 96. Yıldönü-
mü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımla-
yan Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür 
Ulaş Yiğit, “Ulusumuzun Atatürk’ün çev-
resinde kenetlenmesiyle yürütülen Kur-
tuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve 
ardından ülkemizi karanlıktan kurtararak 
aydınlığa çıkaran Cumhuriyet’in kurulma-
sı, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 
Cumhuriyet’le birlikte hanedan egemenliği 
yerine halk egemenliği, teokrasinin yerine 
laiklik, dikta rejimi yerine de demokrasi 
uygulamaya konulmuştur. Ancak geli-
nen noktada, Cumhuriyetin temel nite-
likleri tartışmaya açılmakta; üniter devlet 
yapısı hedef alınmakta; başta Öğretim 
Birliği ilkesi olmak üzere devrim yasaları 
çiğnenmekte; Atatürk ilke ve devrimleri 
doğrultusunda oluşturulan çağdaş bilim ve 
eğitim hedefi terk edilmektedir. Ülkemizin 
sorunları başta eğitim olmak üzere giderek 
artmaktadır” dedi.

‘CUMHURİYET, TÜRK 
MİLLETİNİN ÖZ VE AZİZ MALIDIR’

Özgür Ulaş Yiğit Cumhuriyetin Türk 
Milletinin öz ve aziz malı olduğuna dikkat 
çekerek, “Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti her ma-
nası ile büyük Türk milletinin öz ve aziz 
malıdır. Kıymetli evlatlarının elinde daima 
yükselecek, ebediyen yaşayacaktır” diyerek 
Cumhuriyet’e her koşulda sahip çıkılması 
ve Cumhuriyet’in yeni başarılarla geleceğe 
taşınması konusundaki sorumluluklarımızı 
anımsatmaktadır. İşte bu nedenle bugün, 
Cumhuriyet’in devrimci ve aydınlanma-
cı ruhunu ilk günkü coşkuyla sürdürmek 
zorundayız. Bu, Atatürk ve dava arkadaş-
larına, bağımsızlık uğruna büyük bedeller 
ödeyen ulusumuza karşı borcumuzdur. 
Atatürk’ün ve onun kurduğu Cumhuriye-
tin eğitim çalışanları olarak bizler her türlü 
tehlikenin farkındayız. Ülkemizin bütünlü-
ğü, bağımsızlığı vazgeçilmezimizdir. Ye-
tiştirdiğimiz Türk gençliğini de bu konuda 
uyanık tutmak asli görevlerimizden biridir. 
Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 
Eğitim-İş olarak, Cumhuriyetimizin kuru-
cusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla 
anıyor, tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı’nı kutluyoruz.”
‘96. YILIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ’

Yalçın Eğitim Kurumları ve Özel Yal-
çın Öğretim Kursları Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Yalçın 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı sebebi ile mesaj yayınladı. Yalçın 
mesajında ,” Büyük Türk Milletinin şanlı ve 
onurlu mücadelesinin ürünü olan ve millet 
egemenliğine dayanan Cumhuriyet’imizin 
96. Yılını kutluyor olmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz. Tüm milletimizin, Öğretmenle-
rimizin, Öğrencilerimizin ve Velilerimizin 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten 
dileklerimle kutluyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Golcüsü var golü yok!
Süper Lig’in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş’a 1-0 yenilen Galatasaray, gol yollarında son yılların en kötü sezonunu 

geçiriyor.  Forvette geçen sezon yaşadığı sıkıntılardan sonra bu sezon kadrosuna Radamel Falcao ile Romanyalı Florin 
Andone gibi önemli golcüleri dahil eden sarı-kırmızılı takım, skor anlamında istenilen performansı ortaya koyamıyor

Büyük beklentilerle transfer edilen 
Radamel Falcao, aşil tendonundaki ağrısı 
nedeniyle 20 günü aşkın süredir takımla 
çalışamıyor. Falcao, takımının son 4 res-
mi maçında forma giyemedi. 

Kolombiyalı futbolcu, bu sezon sa-
rı-kırmızılı formayı giydiği 5 resmi müsa-
bakada sadece bir kez ağları havalandıra-
bildi. Falcao’nun yokluğunda görev alan 
Florin Andone ise çıktığı 6 resmi müsaba-
kada 2 kez topu filelerle buluşturdu. 

Galatasaray’da yeni transfer Ryan Ba-
bel 3 golle en skorer oyuncu konumunda 
bulunurken, Younes Belhanda 2, Adem 
Büyük, Jean Michael Seri de birer golle 
skora katkı sağladı.

LİGDE SON 30 SEZONUN EN KÖTÜSÜ
Galatasaray, Süper Lig’de 9. haftalar 

itibarıyla son 30 sezonun en kısır sezonu-
nu yaşıyor. Ligin geride kalan bölümünde 
9 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı 
takım, en son 1989-1990 sezonunda aynı 
dönemde 9 gol kaydetmişti. 

Galatasaray, 1989-1990’dan sonraki 
sezonların hiçbirinde 11’den aşağı gol 
atmamıştı. Galatasaray, bu sezon çıktığı 
13 resmi müsabakanın 7’sinde gol atma-
yı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, bu 
sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi 
ve TFF Süper Kupa’da oynadığı 13 karşı-
laşmada 10 gol atarken, kalesinde ise 11 
gol gördü. Galatasaray, söz konusu karşı-
laşmaların 6’sında skor üretirken, 7’sinde 
ise suskun kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu 
maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 
mağlubiyet yaşadı.

BEŞİKTAŞ’TA MORALLER YERİNDE 
Süper Lig’in 9. haftasındaki derbi kar-

şılaşmasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup 
eden Beşiktaş’ta moraller yerine geldi. 
Sezona kötü bir başlangıç yapan ve üst 
üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarla-
rını üzen siyah-beyazlı ekip, ligde oynadı-
ğı son 3 maçta ise yenilgi yüzü görmedi.  
Ligin 6. haftasında Trabzonspor’a 4-1 
yenildikten sonra, Aytemiz Alanyaspor’u 

sahasında 2-0’la geçen Beşiktaş, son-
raki hafta MKE Ankaragücü ile deplas-
manda golsüz berabere kaldı. Beşiktaş 
son olarak da şampiyonluk adaylarından 
Galatasaray’ı derbide 1-0 yenerek çıkışı-
nı sürdürdü. İlk 5 haftada sadece 5 puan 
toplayabilen Beşiktaş, son 3 haftadaki 
performansıyla 7 puan kazandı. 

KALESİNİ GOLE KAPATTI
 Siyah-beyazlı ekibin son 3 haftadaki 

yükselişinde, savunmadaki iyi performan-
sı etkili oldu. İlk 5 haftada 12 gol yiyen Be-

şiktaş, geride kalan 3 haftada ise kalesini 
gole kapattı. Beşiktaş, Galatasaray karşı-
sında kazanarak Vodafone Park’ta derbi 
kaybetmeme serisini 7 maça yükseltti. 
Yeni evindeki ilk derbi maçı Galatasa-
ray’la oynayan ve rakibiyle 2-2 berabere 
kalan Beşiktaş, sarı-kırmızılı takımla iç 
sahada oynadığı dört maçın üçünü ise ga-
libiyetle noktaladı. Siyah-beyazlılar, sa-
hasında Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbi 
maçta ise 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde 
etti.

KALKAVAN’IN DERBİ RAPORU
Beşiktaş-Galatasaray maçını yöneten 

hakem Mete Kalkavan mücadelede 5 kez 
sarı kartına başvurdu.Süper Lig’in 9. haf-
tasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray 
maçını hakem Mete Kalkavan yönetti. 
Kalkavan mücadelede toplam 5 kez kar-
tına başvurdu. Mete Kalkavan çıkardığı 3 
sarı kartı sarı-kırmızılı futbolcular; Ryan 
Babel, Marcao ve Mariano’ya ve bir de 
siyah-beyazlılardan da Necip Uysal ve Ca-
ner Erkin’e gösterdi. n AA

Göztepe 60 yıllık 
şanssızlığını kıramadı

Göztepe, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Ka-
sımpaşa’ya 4-1 mağlup olarak lig başındaki kötü istatis-
tiğine geri döndü. Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hakem 
kararlarının çok tartışıldığı maçta iç sahada karşılaştığı 
Kasımpaşa’ya 4-1 mağlup oldu. Göztepe’nin tek golünü 
Berkan atarken, Kasımpaşa’nın gollerini Hajradinovic, 
Quaresma, Mustafa Pektemek ve Yusuf Erdoğan kaydetti. 
Göztepe, ulusal ligin kurulduğu ilk sezon olan 1959-1960 
sezonunda Kasımpaşa’yı 4-1’lik skorla devirmişti. Bu ma-
çın ardından iki takım 12 kez daha karşı karşıya gelse de 
İzmir ekibi bu maçlarda 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 
Sahaya, 60 yıllık şanssızlığını dindirmek için çıkan sarı-kır-
mızılılar, 4-1’lik skorla mağlup oldu ve tarih ters tekerrür 
etti. n İHA

Yeni Malatyaspor 
ligin en golcü takımı

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Kayserispor’u 
4-0’lık sonuçla farklı yenen Yeni Malatyaspor zirve yürü-
yüşüne emin adımlarla devam diyor. Sergen Yalçın’ın öğ-
rencileri 3’te 3 yaparak puanını 16’ya yükseltirken ortaya 
koyduğu istatistiki tabloyla da alkış aldı. Yeni Malatyaspor 
oynadığı 9 maçın beşinde galip gelirken, birinde ise raki-
biyle berabere kaldı. Yalçın’ın ekibi attığı 22 golle de Sü-
per Lig’in en golcü takımı oldu. Sezona Avrupa Kupası ön 
eleme maçları oynayarak başlayan Yeni Malatyaspor, lig-
deki çıkışını sürdürüyor. Sergen Yalçın yönetimindeki sarı 
kırmızılı ekip, Süper Lig’de oynadığı son 3 maçı kazanarak 
16 puanla lig üçüncülüğüne yükseldi. Malatya ekibi ista-
tistiki verileriyle de camiasının yüzünü güldürdü. 9 maç 
sonunda rakip filelere 22 gol gönderen Yeni Malatyaspor 
kalesinde ise 10 gol gördü. Sarı kırmızılı takımın ofansif 
hattı Kayserispor müsabakasında da görevini eksiksiz ye-
rine getirirken, Jahovic attığı golle toplam gol sayısında 
8’e ulaştı ve 9 golü bulunan Alanyaspor’lu Cisse’yi takibini 
sürdürdü. n İHA

Mert Çetin, Hakan’ı 
eli boş gönderdi

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 9. Haftasında 
Mert Çetin’in forma giydiği Roma, konuk ettiği Hakanlı 
Milan’ı 2-1 yendi. Müsabakanın son bölümünde Milan, 
Hakan Çalhanoğlu ile bulduğu iki pozisyonda golü bula-
mayınca Roma, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Puanı-
nı 16’ya yükselten sarı-kırmızılı takım, 5. sırada yer aldı. 
Sezona kötü giriş yapan Milan ise bu sezonki 5. yenilgisini 
aldı. Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çal-
hanoğlu, müsabakaya ilk 11’de başlarken, 73. dakikada 
yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Roma’da yer alan 
milli futbolculardan Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle maç 
kadrosuna alınmazken, Mert Çetin ise maça 77. dakikada 
Spinazzola’nın yerine oyuna dahil olarak bu sezon Serie 
A’da ilk kez resmi bir maçta Roma forması giymiş oldu. 
Mert Çetin, 83. dakikada Hernandez’e yaptığı faul sebe-
biyle maçın hakeminden sarı kart da gördü. Karşılaşmayı, 
Roma Kulübünden olaylı şekilde ayrılan takımın efsane 
oyuncusu Francesco Totti de izledi. Totti’nin, bu ayrılıktan 
sonra ilk kez Olimpiyat Stadı’na gelmesi dikkati çekti. n AA

Kayserispor’da Samet Aybaba istifa etti
İstikbal Mobilya Kayserispor’da teknik direktör Samet Aybaba göre-

vinden istifa etti. Aybaba, yönetim kuruluna sunduğu istifa mektubunda, 
10 Ekim tarihinde farklı birçok seçeneği olmasına rağmen, zor bir göreve 
soyunduğunu belirtti. Geçmişteki güzel hatıralarının bu göreve başlama-
sında etkili olduğunu vurgulayan Aybaba, şunları kaydetti:

“Ancak görev yaptığım 17 günlük süre zarfında sergilediğim tüm 
çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaş-
madığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir 
geri dönüş alamadığımızı fark ettim. Sizlerin de takdir edeceği üzere bu 
işin vitrini sahadır. Futbol, isimler kadar yürekle ve inançla oynanması 
gereken bir oyundur. Bunu geçmişime bakarsanız rahatlıkla görebilirsi-
niz. Hayatım boyunca futbola bakış açım sebebi ile hep saha içinde kal-
maya, saha dışı entrikalara takılmamaya çalıştım. Her koşulda aslolan 
kulüptür, kimse kulübün üzerinde değildir diye düşündüm. Çok üzülerek, 
Kayserispor’da gelinen noktanın böyle olmadığını söylemek durumun-
dayım.”

Aybaba, Kayserispor’da geçirdiği kısa sürede geçmişten gelen mev-
cut sorunun, saha içerisinde antrenmanla, çalışmayla, gayretle çözüle-
meyeceğini hissettirdiğini dile getirerek, “Şu an itibarıyla çok severek 
ve büyük bir heyecanla başladığım Kayserispor teknik direktörlüğü göre-
vinden istifa ediyorum. Şahsım ve ekibimin görev yaptığımız kısa sürece 
ilişkin herhangi bir talebi yoktur. Tekrar ediyorum, aslolan kulüptür, Kay-
serispor’dur. Bundan sonraki süreçte kendilerine başarılar diliyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

İstikbal Mobilya Kayserispor’da alınan başarısız sonuçlar üzerine 
teknik direktör Hikmet Karaman 6 Ekim’de istifa etmiş, 11 Ekim’de de 
Samet Aybaba ile sözleşme imzalanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba 
yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere 
kalmış, deplasmanda dün oynadığı ikinci maçta ise BtcTurk Yeni Malat-
yaspora 4-0 yenilmişti. n AA

Gaziantep FK, Sumudica’nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep 

Futbol Kulübü, Teknik Direktör Marius Su-
mudica ile sözleşmesini 2021 yılına kadar 
uzattı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Sü-
per Lig’e Teknik Direktör Marius Sumudica 
yönetiminde iyi bir giriş yapan Gaziantep 
FK, Rumen çalıştırıcı ile sözleşmesini uzat-
tı. Kırmızı-siyahlılar, bu sezon sonu sözleş-
mesi bitecek olan Sumudica’nın kontratını 
2021 yılı sonuna kadar uzattı.

SUMUDİCA: “BURADA OLMAKTAN 
DOLAYI MUTLUYUM”

Sözleşme uzatmasının ardından açık-
lamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik 
Direktörü Marius Sumudica, “Kariyerime 
Gaziantep’te devam etmekten dolayı çok 
mutluyum. Burada geride bıraktığımız 
sürede yeni bir takım olmamıza rağmen 
başarılı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. 
Yönetimimizin de bu doğrultuda bana gü-

venmesi ve sözleşmemi bir yıl daha uzat-
maları uzun vadeli başarılar için beni he-
yecanlandırıyor. Taraftarımıza bir kez daha 
söz veriyorum ki bu takım asla düşmeyecek 
ve başarılı olmaya devam edecek” dedi.

ALTUNKAYA: “HOCAMIZDAN 
MEMNUNUZ”

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yar-
dımcısı Mahsun Altunkaya, Sumudica’ya 
güvendiklerini dile getirerek, “Gaziantep 
şehrinin başarısı için hepimiz elimizi taşın 
altına koyduk. 

Bu takımın başarılı olması için her 
fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. 
Bu doğrultuda başarılı olacağına en ufak 
şüphemiz olmayan hocamız Sumudica ile 
2021 yılına kadar sözleşmemizi uzattık. 
Bundan dolayı mutluluk duyuyorum ve ho-
camızın takımımızı başarıya ulaştıracağına 
inanıyoruz. Kendisine de bundan sonraki 

süreçte başarılar diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

ÖZMEN: “TÜRK FUTBOLUNDA ÖNEMLİ 
BİR YER TUTACAĞIZ”

Gaziantep FK Genel Sekreteri Müslüm 
Özmen ise imza töreninde şunları söyledi:

“Sumudica kısa süre içerisinde hem 
bizlerin hem de taraftarlarımızın sevdiği 
bir isim haline geldi. Kendisiyle sözleşme 
uzatırken en ufak bir şüphemiz olmadı ve 
karşılıklı olarak sözleşme uzatma konusun-
da fikir birliğine vardık. 

Futbolda en önemli başarı unsurların-
dan birinin istikrar olduğuna inanıyoruz. Bu 
dönemde Gaziantep Futbol Kulübümüz, 
adına yakışır sonuçlar almaya devam ede-
cek ve Türk futbolunda önemli bir yer tut-
maya da devam edecektir. Sumudica’ya, 
tüm ekibine ve futbolcu arkadaşlarımıza 
başarılar diliyorum.” n İHA
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Hüyük’te Başkan Çiğdem’den 
spora tam destek sözü

Konya Spor İl Müdürlüğü 
başarılı okçuları tebrik etti

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye 
Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük’te 
görev süresi içerisinde her türlü spor-
tif faaliyete tam destek vereceğini 
söyledi. Hüyük Belediye Gençlik ve 
Spor Kulübü’nün olağan genel ku-
rulunda konuşan Başkan Çiğdem, 
yönetime seçilen isimleri kutladı. 
Hüyük ilçesinde, bundan böyle yeni 
dönemde Belediye’nin tüm imkan 
ve gücüyle sportif faaliyetler içerisin-
de bulunan kulüp ve sporculara tam 
destek vererek onların yanlarında 
olmaya devam edeceklerini vurgu-
layan Çiğdem, “En büyük dileğimiz; 
Hüyük ilçemizden futboldan voleybo-
la, yüzmeden tekvandoya kadar bir-
çok branşta temsil edecek sporcular 
yetişmesidir. 

Bunun için Belediye olarak eli-
mizden gelen her türlü desteği ver-

menin gayreti içerisinde olacağız” 
dedi. Öte yandan, yapılan genel 
kurulda Hüyük Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü’nün yönetim kuruluna 
seçilen isimler şöyle: Muammer Ka-

raaslan, Serdar Uzel, Fatih Bilir, Ali 
Gezici, Ayhan Küçükyılmaz, İsmail 
Öztepe, Ali Kovancı ve Özdemir Yo-
rulmaz.
n İHA

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk 
Federasyonu faaliyet programında 
yer alan Geleneksel Okçuluk Türkiye 
Açık Hava Şampiyonası 18-20 Ekim 
2019 tarihleri arasında İstanbul’da 
yapıldı. Geleneksel Okçuluk Türkiye 
Açık Hava Şampiyonası’nda Konya’yı 
temsil eden Bulcukspor Kulübü 
Geleneksel Okçuluk Takımı 3 kupa, 
1 madalya kazandı. Bulcukspor 
Kulübü okçularından Hüda Özayaz 15 
– 16 yaş Genç Erkekler kategorisinde 
bronz madalya kazandı. Takım 
müsabakalarında ise; Efe Erkan, 
Emirhan Gerez, M. Ramazan Çelik 
ile 10 – 11 yaş minik erkekler 
kategorisinde Türkiye 2’ncisi, Atakan 
Kölemen, M. Emirhan Efe Tekeli, 
Eyüp Kayra Özyiğit ile 12 – 13 yaş 
minik erkekler kategorisinde Türkiye 
3’üncüsü, Hüda Özyaz, Ahmet 

Kökgöz, Tamer Deveci ile de 16 – 
17 yaş genç erkekler kategorisinde 
Türkiye 3’üncüsü oldu. Konuyla ilgili 
açıklama yapan Konya Gençlik ve 

Spor İl Müdürlüğü başarılı sporcuları 
ve antrenörleri tebrik ederek 
başarılarının devamını diledi.
n SPOR SERVİSİ

Gökcem’den, Akyüz’e 
hayırlı olsun ziyareti

Gökcem Down Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü 
Derneği Başkanı Uğur Devecioğlu ve Gökcem gençleri 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürü göre-
vine getirilen İbrahim Akyüz’e hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lunarak, görevinde başarı diledi. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Konya İl Müdürü İbrahim Akyüz, Gökcem’in zi-
yaretinden memnun kaldığını ifade ederek, “Bize ziyarete 
gelen Gökcem derneğinin başkanı ve gençlerine teşekkür 
ediyorum. Her zaman onların yanında olup, yakından ilgi-
leneceğiz” ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Akademisi 
rakiplerine acımadı

Temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un Fenerbah-
çe’ye mağlup olduğu haftada akademi takımları oynadık-
ları maçların tamamından galibiyetle ayrıldı. İç sahada 
oynanan tek maçta U16 Takımı Gençlerbirliği’ni yenerken, 
U14, U15, U17 ve U19 takımları deplasmanda galip geldi. 
Konyaspor Akademi Takımları’nın bu hafta aldıkları galibi-
yetler şu şekilde; Gençlerbirliği U14 1 – 3 Konyaspor U14, 
Gençlerbirliği U15 0 - 4 Konyaspor U15, Konyaspor U16 
3 - 1 Gençlerbirliği U16, Fenerbahçe U17 1 – 2 Konyaspor 
U17, Fenerbahçe U19 1 – 2 Konyaspor U19.
n SPOR SERVİSİ

Amatör takımlardan 
Mehmetçik’e destek

Konya amatör spor kulüpleri, Barış Pınarı Harekatı’n-
da bulunan Mehmetçik’e destek verdi. Hafta sonu Şehit 
Muharrem Samur Stadı’nda oynanan Öntur Havzanspor 
- Gölyazı Belediyespor Konya Süper Küme maçı öncesi 
Öntur Havzanspor ısınmasını ay yıldızlı tişörtlerle yaptı ve 
seremoniye de ‘Şu kopan fırtına Türk Ordusu’dur Ya Rab-
bi’ pankartıyla çıktı. Gölyazı Belediyespor Kulübü ise asker 
selamı ile Mehmetçik’e desteğini gösterdi. Büyük ilgi gö-
ren karşılaşmayı Konya Amatör Spor Kulüpleri Federas-
yonu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de takip ederken 
Gölyazı Belediyespor’a bu duyarlı davranışlardan dolayı 
teşekkür etti. n SPOR SERVİSİ

Konya TSYD, Abdurrahman Şahin’i ziyaret etti
Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şubesi yönetimi Konya 

Gençlik ve Spor İl Müdürü görevine getirilen Abdurrahman Şahin’e 
hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarı dilekle-
rinde bulundu. TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, As Baş-
kan Tolga Durmaz, Genel Sekreter, Selahattin Akçakaya, Mali İş-
ler Sorumlusu Mürsel Çetin ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim 
Parlak’ın bulunduğu ziyarette yeni il müdürü Abdurrahman Şahin’e 
hayırlı olsun temennisinde bulunuldu. 

ORGANİZASYONLARDAN 
YÜZ AKIYLA ÇIKACAĞIZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, Konya’ya 
daha iyi hizmetler sunmak için çalışacaklarını ve bu noktada spor 
basınından destek beklediğini belirterek, “Ömer Ersöz beyden İl 
Müdürlüğü görevini devraldım. Bu değişimin şehrimize ve İl Mü-
dürlüğümüze hayırlar getirmesini diliyorum. Önümüzdeki dev bir 
organizasyon var. 2021 yılında yapılacak İslami Dayanışma Oyun-
ları’na Konya’mız ev sahipliği yapacak. Konya’nın daha önce oldu-
ğu gibi bu dev organizeden de yüzünün akıyla çıkması noktasında 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi. TSYD Konya 
Şube Başkanı Murat Dönmez ise; “TSYD olarak bundan önce oldu-
ğu gibi bundan sonra da Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ko-
ordineli çalışmaya devam edeceğiz. Konya sporunun daha ileriye 
taşınması adına dernek olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. 
Bu vesileyle yeni görevinizde üstün başarılar diliyorum” dedi.  
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor 
istikrar sağlayamadı
TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, geride kalan 10 haftalık bölümde istediği performansı sahaya yansıtamadı. 10 

maçta 3 galibiyet alabilen yeşil beyazlı takım 7 maçtan puansız ayrılırken, iki maç üst üste kazanamadı
Yavru Kartal 1922 Konyaspor, TFF 2. Lig Beyaz 

Grup’un 10.hafta maçta kendi evinde İnegölspor’a 
mağlup oldu. Öne geçtiği maçta yenilen Konya ekibi, 
bu sezon iki maç üst üste kazanamadı. 

Ligin 9.hafta maçında deplasmanda Kırklare-
lispor’u yenen yeşil beyazlılar, bu karşılaşmada ye-
nilerek önemli bir avantajı da tepmiş oldu. 1922 Kon-
yaspor, bu sezon oynadığı 10 7 kez yenildi ve sadece 
3 galibiyet alabildi. Kartal, bu süreç boyunca hiç be-
raberlik almadı. İnegölspor mağlubiyeti ile 9 puanda 
kalan yeşil beyazlılar, 14.sırada kaldı.

İÇERİDE DE KAZANAMIYOR
Ligin başında deplasmanda aldığı yenilgiler ve 

iç sahada kazandığı maçlar ile dikkat çeken 1922 
Konyaspor, son oynadığı karşılaşmalar iç sahada da 
kazanamadı. Evinde oynadığı ilk iki maçı kazanan ye-
şil beyazlılar, daha sonra misafir ettiği 3 takıma da 
yenilerek iç saha avantajını kullanamadı. 

Öte yandan 1922 Konyaspor, bu sezon deplas-
manda sadece 1 maçta 3 puan aldı. Deplasmanda 
5 maça çıkan Konya ekibi, sadece 9.hafta maçın-
da Kırklarelispor’u mağlup etti. Temsilcimiz, ligin 
11.haftasında İstanbul ekibi Sancaktepe Futbol Kulü-
bü’ne konuk olacak.

LİGDE HAFTANIN SONUÇLARI
1922 Konyaspor’un İnegölspor’a 2-1 yenildiği TFF 

2. Lig Beyaz Grup 10.haftada 8 karşılaşma daha oy-
nandı. Maçların ardından Manisa Futbol Kulübü na-
mağlup liderliğini sürdürdü. 

Ligde haftanın sonuçları şu şekilde; Pendiks-
por-Amed Sportif Faaliyetler: 3-1, Hekimoğlu Trab-
zon-Yeni Çorumspor: 2-1, Gümüşhanespor-Kırklare-
lispor: 2-1, Başkent Akademi Futbol Kulübü-Manisa 
Futbol Kulübü: 0-1, 1922 Konyaspor-İnegölspor: 1-2, 
Sarıyer-Zonguldak Kömürspor: 2-2, Yılport Sam-
sunspor-Sancaktepe Futbol Kulübü: 0-0, Tarsus İd-
manyurdu-Afjet Afyonspor: 0-2, Şanlıurfaspor-Hacet-
tepe Spor: 1-3. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 10 9 1 0 32 10 22 28
2.Y. SAMSUNSPOR 10 6 4 0 19 4 15 22
3.AFJET AFYONSPOR 10 6 2 2 18 7 11 20
4.YENİ ÇORUMSPOR 10 6 1 3 13 10 3 19
5.ZONGULDAK 10 5 3 2 14 7 7 18
6.SANCAKTEPE FK 10 5 1 4 17 8 9 16
7.TARSUS İDMAN Y. 10 5 1 4 9 12 -3 16
8.PENDİKSPOR 10 4 2 4 13 12 1 14
9.HEKİM. TRABZON 10 4 2 4 17 20 -3 14
10.İNEGÖLSPOR 10 4 1 5 14 10 4 13
11.SARIYER 10 3 4 3 8 10 -2 13
12.GÜMÜŞHANESPOR 10 3 2 5 12 15 -3 11
13.HACETTEPE SPOR 10 3 2 5 8 18 -10 11
14.KIRKLARELİSPOR 10 2 4 4 7 17 -10 10
15.1922 KONYASPOR 10 3 0 7 11 17 -6 9
16.BAŞKENT AKADEMİ 10 2 2 6 11 15 -4 8
17.AMED SPORTİF 10 1 5 4 5 11 -6 8
18.ŞANLIURFASPOR 10 0 1 9 1 26 -25 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU



Konyaspor Akademisi’nin milli gururu

Son dönemde milli takımlara gönderdiği oyuncularla 
öne çıkan Konyaspor Akademisi U15 Milli Takımı’na 2 
oyuncu göndererek geleneği sürdürdü. Açıklanan kad-
roya göre kaleci Deniz Ertaş ve orta saha oyuncusu Mu-
hammed Semih Kocatürk kadroya davet edildi.

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı’nın 5 ve 7 Kasım’da 
Rusya ile Antalya’da yapacağı hazırlık maçlarının aday 
kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan 
yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Övünç Soykan 

Başar yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna davet 
edilen oyuncular şunlar:

Kaleci: Arif Şimşir (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak 
Holding Konyaspor).

Defans: Arda Kırgıl, Hasan Berat Kayalı (Altınordu), 
Mevlüt Emir Gürlek (Antalyaspor), Ali Turap Bülbül (Ga-
latasaray), Arda Kılıç (Giresunspor), Cankut Kutlu (Medi-
pol Başakşehir), Efe Can Araç (Rapid Wien), Durmuşali 
Ateş (Trabzonspor).

Orta saha: Furkan Yöntem, Muhammet Zişan Turan 
(Altınordu), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş), Emirhan Ka-
yar (Galatasaray), Aslan Atay, Muhammet İmre (Fener-
bahçe), Muhammed Eren Arıkan (İstikbal Mobilya Kay-
serispor), Muhammed Semih Kocatürk (İttifak Holding 
Konyaspor).

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Efekan Çalıklıoğlu 
(Holstein Kiel), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir), En-
gin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor). n İHA

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.BAŞAKŞEHİR 8 4 2 2 14 10 4 14
7.GALATASARAY 9 3 4 2 9 9 0 13
8.BEŞİKTAŞ 9 3 3 3 11 12 -1 12
9.İH KONYASPOR 9 3 3 3 11 13 -2 12
10.GAZİANTEPFK 9 3 3 3 14 18 -4 12
11.KASIMPAŞA 9 3 2 4 12 13 -1 11
12.Y. DENİZLİSPOR 9 3 2 4 9 10 -1 11
13.Ç. RİZESPOR 9 3 2 4 10 16 -6 11
14.ANTALYASPOR 9 3 2 4 10 17 -7 11
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.İM KAYSERİSPOR 9 0 4 5 8 19 -11 4

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Kartal’ın kupa 
macerası başlıyor
2 haftadır ligde kötü sonuçlar alan ve psikolojik olarak dibe vuran Konyaspor’un kupa macerası 

başlıyor. Yeşil Beyazlılar bugün deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Anadolu Kartalı, 
Avrupa’ya gidişin en kısa yolu olan Türkiye Kupası’na büyük önem veriyor

TFF Süper Lig’de Fenerbahçe’ye farklı 
mağlup olarak taraftarını üzen İttifak Hol-
ding Konyaspor teselliyi kupada arıyor. 
Anadolu Kartalı Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur 
maçında bugün Eyüpspor ile karşılaşacak. 
Yeşil Beyazlılar’ın maçı saat Saat 14:30’da 
başlayacak ve Esenler Stadı’nda oyna-
nacak. Karşılaşmanın hakemi ise Hakan 
Ceylan.

KARTAL KUPAYA BÜYÜK ÖNEM VERİYOR
Daha önce kazandığı Ziraat Türkiye Kupası 
heyecanına bugün oynayacağı Eyüpspor 
maçı ile yeniden başlayacak olan Kon-
yaspor, kupayı tekrar müzesine götürmek 
için mücadele edecek. Avrupa Ligi’ne katı-
lım için büyük önem arz eden Ziraat Türkiye 
Kupası maçlarına büyük bir ciddiyetle ha-
zırlanan Konyaspor geçen sezon yaşadığı 
kazayı yaşamamayı umuyor. 

RAKİP DE KÖTÜ GÜNLER GEÇİRİYOR
Konyaspor’un bugün karşılaşacağı 
Eyüpspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mü-
cadele ediyor. Ligde kötü bir dönemden 
geçen İstanbul ekibi son oynadığı 6 maçtan 
galip ayrılmayı başaramadı. 8 puanı bulu-
nan Eyüpspor puan tablosunda 8. sırada 
bulunuyor.

ZORLU MAÇLAR OYNANACAK 
Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. turu, bugün 
oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak. 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan 
açıklamaya göre, tek maç eleme siste-
mine göre oynanacak bu turda Süper Lig 
ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, 
Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, 
Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, 
İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankara-
gücü’nün de yer aldığı 54 takım mücadele 
edecek.
4. tur maçlarında günün programı şöyle:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Mene-
menspor (Vakfıkebir İlçe)
13.00 1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor 
(Çankırı Atatürk) 
13.00 Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler 

(Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
13.45 Niğde Anadolu-Antalyaspor (Niğde 5 
Şubat)
14.30 Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor 
(Esenler)

16.30 Altay-Görelespor (Menemen İlçe)
18.30 Adanaspor-Diyarbekirspor (Adana 5 
Ocak Fatih Terim)
20.30 Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor 
(Bahçeşehir Okulları) n SPOR SERVİSİ
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Yukatel Denizlispor’un
hedefi ilk beşe girmek

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Gençlerbirliği 
deplasmanında aldıkları 3 puanla ilgili, “Hedefimiz ilk 5. 
Dersimize iyi çalıştık. Bundan sonra da daha iyi çalışarak 
kazanma odaklı oynayacağız.” dedi. Süper Lig’in 9. haf-
tasında konuk olduğu Gençlerbirliği’ni 2-0 yenen Yukatel 
Denizlispor’da kulüp başkanı Ali Çetin, yaptığı açıklama-
da, 6 haftanın ardından 3 puan alarak eve döndükleri için 
mutlu olduklarını söyledi. Zorlu bir deplasmanda 3 puan 
aldıklarını kaydeden Çetin, “Bu puana çok ihtiyacımız var-
dı. Mehmet Özdilek hocamızı, ekibini ve iyi bir mücadele 
sergileyerek net bir galibiyet alan futbolcularımızı canı-
gönülden tebrik ediyorum. Aynı zamanda bizi hiç yalnız 
bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hep söy-
ledik, yine söylüyoruz, hedefimiz ilk 5. Dersimize iyi ça-
lıştık. Bundan sonra da daha iyi çalışarak kazanma odaklı 
oynayacağız.” diye konuştu.  n AA

Beşiktaş, Antalyaspor 
hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’ı sahasında 
mağlup eden Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara 
vermeden başladı. Siyah-beyazlılar günü tek antrenmanla 
tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik 
Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma yak-
laşık 1.5 saat sürdü. Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ 
da idmanı takip etti. Tedavilerine devam edilen Dorukhan 
Toköz ve Burak Yılmaz’ın yer almadığı çalışmada Galata-
saray’a karşı ilk 11’de forma giyen isimler rejenerasyon 
idmanı gerçekleştirdi. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen 
antrenman; ısınma koşuları ve açma germe hareketleriyle 
başladı. Pas idmanı, 5’e 2 top kapma ve dar alanda kont-
rol pas çalışmasının gerçekleştiği antrenman, yarı sahada 
yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla sona erdi. Bugün 
izin yapacak olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı ha-
zırlıklarına çarşamba günü sabah 11.30’da yapacağı ant-
renmanla devam edecek. n İHA

Geçen haftaki trajik olaylar nedeniy-
le gelen mağlubiyet sonrası, takımın bu 
hafta vereceği reaksiyon çok önemliydi. 
Serkan’ın kırmızısı ve sonrasında yenilen 
gollerin bu haftaki maça yansımaması 
için taraftar elinden gelenin fazlasını yap-
mıştı. Takımda olası dağılmanın önlen-
mesi, birlik beraberliğin sağlanması için 
bu taraftar çok büyük mücadele verdi. 
Çoluğunun çocuğunun rızkından kesip 
maçlara gelen, ailesine ayırması gere-
ken zamanı takımına ayıran bu taraftara 
böyle bir oyunla cevap vermek hiç ya-
kışmadı. Kimse bu takımdan her maçı 
kazanmasını beklemiyor elbet. Ama sa-
hada bir duruşu olan, sahaya karakterini 
koyan bir takım görmek istiyor sadece. 
Cumartesi gecesi de böyle bir takım 
bekliyorduk. Ne mağlubiyet ne de fark 
bizim canımızı bu kadar yakabilirdi. Ama 
sahada mücadele etmeyen, Konyaspor 
formasının değerinin farkına varamayan 
bir oyuncu topluluğu vardı. İlk dakika-
dan itibaren bırakın galibiyeti, sahada 
yürüyen, adeta İstanbul’a turistik geziye 
gelen bir takım vardı. Adeta ruhları kay-

betmiş bir oyuncu topluluğu...
Gelelelim bunların nedenlerine.

NE OYNADIK?
Geçen haftaki ilk yarıda oynanan 

oyun bu hafta için umut vermişti bizlere. 
Bir önceki Aykut Kocaman dönemin-
deki Başakşehir maçlarındaki taktikle 
başladık. Başakşehir’e o güne kadar 
kimsenin yapmadığı önde basma takti-
ğiyle başlamıştık. Çoğu sporsever hatır-
layacaktır. Başakşehir o maçlardan son-
ra ciddi çözülmeler yaşadı. Birçok takım 
bunu uygulamaya başlamıştı. Bu maça 
da önde baskı ile başladık. Aykut Hoca-
nın önde baskı taktiği birkaç pozisyon-
da meyvelerini de vermeye başlamıştı 
aslında. Özellikle kaleci Altay’ın yaptığı 
ciddi hatalar vardı. Ama bu baskının o 
dönemki Başakşehir maçlarından ciddi 
bir farkı vardı. Önde baskıyı sadece ön-
deki oyuncular yapıyor, gerideki oyun-
culardan ciddi destek alınamıyordu. 
Bu da takım boyunun uzamasına ve 
rakibe ciddi alanlar vermemize sebep 
oluyordu. Eğer önde baskıyı düzgün 
yapmazsanız bu tür açıklar vermek kaçı-

nılmaz. Önde baskı avan-
tajları olduğu kadar eğer 
dikkatli olunmazsa ciddi 
dezavantajları da olan bir 
sistem. Fenerbahçe’nin 
attığı gollere bakarsanız 
bu boşluklardan nasıl 
yararlandığını görebilir-
siniz. Bu baskıyı takım 
halinde yapamadığımız 
için başarısız bir taktik 
olarak değerlendirmek 
gerekiyor. Ayrıca Fenerbahçe de bizim 
sağ içi koridorumuzu çok iyi kullandı. 
Ömer Ali ve Skubic’in formsuzluğu ve 
geri dönüşlerde savunma oyuncuları-
mızı birebirde bırakmamız ciddi zafiyet 
oluşturdu.
YERİ GARANTİ OLAN OYUNCULAR

Önce olumlu yönden bahsedeyim: 
Junsson… Evet, sahadaki tek olumlu 
şey Jonsson’du. Her maçta ne alaca-
ğımızı bildiğimiz, performans standart 

sapması düşük olan bir 
oyuncu Jonsson. Biraz da 
Milosevic, o kadar işte. Ka-
lan hangi oyuncu ne oyna-
dı bilemiyorum gerçekten. 
Ne sahada mücadele eden 
ne de bu duruma isyan 
eden bir oyuncu vardı. 
Ne yazık ki Konyaspor’da 
formsuz olan, ne yaparsa 
yapsın yeri garanti olan 
oyuncular var. Bu oyun-

cuların oynaması hem sahadaki takı-
ma hem kadrodaki diğer oyuncuların 
çalışmaya ve adalet duygusuna olan 
güvenlerine, hem de Aykut Kocaman’ın 
sisteminin sorgulanmasına neden olu-
yor. En bariz örnekleri Skubic ve Ömer 
Ali. Geçen seneden beridir hiçbir şey 
yapmayan Skubic ve sezon başından 
beridir formsuz olan Ömer Ali biliyorlar 
ki, ne yaparlarsa yapsınlar oynayacaklar. 
Bu gereksiz özgüven hem onların per-

formans ve çalışma azimlerini hem de 
takım içindeki adalet duygusunu örseli-
yor. Sonuçta da ceremesini Konyaspor 
ve cefakâr taraftarı çekiyor. Takımda 
ciddi bir revizyon ihtiyacı olduğu aşikâr.

Son olarak bir parantez de genç 
oyuncumuz Mücahit Can Akçay’a aç-
mak istiyorum. Hepimiz genç futbol-
cuların sahada olmasını, onların hata-
larıyla, yanlışlarıyla sahada olmalarını 
istiyoruz. En azından birçoğumuz… 

Ama seviye olarak bırak Kon-
yaspor’u Süper Lig için bile yeterli değil 
ne yazık ki. Bu çocuk kırmızı gruptan, 
Süper Lig seviyesine aniden geldiği için 
seviye farkını kaldıramadı ne yazık ki. 
Bu konuda kendisine hiç kızmıyorum. 
Hem Mücahit hem de Konyaspor’un 
menfaatleri için Mücahit’in bir alt lige 
kiralanması gerektiğini düşünüyorum. 
Umarım uyum sorununu aşmış ve ken-
dini geliştirmiş bir Mücahit olarak döner.

TÜRKİYE KUPASI ÇOK ÖNEMLİ
Avrupa kupalarına en kısa yoldan 

katılmanın şartı bu kupadan geçiyor. 
Bence bu sene temel amacımız burası 

olmalı. Belli ki ligde dalgalanmalar ya-
sacağız. Ama bir konuda düşünceliyim. 
Hafta içinde oynayacağımız Eyüpspor 
maçı beni ciddi anlamda endişelendiri-
yor. Takımın formsuzluğu, oyuncu per-
formanslarında düşüş ve takımın çok 
çabuk demoralize olması beni ciddi an-
lamda rahatsız ediyor. Umarım bu endi-
şelerim yersizdir. Ama çok korkuyorum.

FUTBOLCULARA…
Aykut Kocaman bazı oyuncularına 

geçmiş dönemlerdeki performans-
larından dolayı koşulsuz güveniyor. 
Nasıl olsa form tutacaklar diye sahada 
tutuyor. Ama hem bu oyunculara hem 
de kendine zarar veriyor. Çünkü onlara 
olan güveninin karşılığını alamıyor. Ama 
Aykut Hocanın da az bilinen bir yönü 
vardır. 

Evet, oyuncularına sonsuz güvenir. 
Ama öyle bir an gelir ki neşteri vurur. 
Ondan sonra o güvenin yeniden inşa 
edilmesi ise çok zor olur. Bilmiyorum 
futbolcularımız farkında mı ama sanki 
bu dönemlere çok yakınız.

Selamlar, saygılar…

RUHSAL ÇÖKÜŞ

spor@konyayenigun.com
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