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Hastalık ithal 
ediyoruz!

Uzak doğu ülkelerinden 
gelerek ülkemizdeki pazarlara 
sürülen kırtasiye malzeme-
leri sağlık açısından tehlike 
oluşturuyor. Kitap Kırtasiye 
Fotokopi Ve Matbaacılar Esnaf 
Ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Ramazan Kuşpınar, milyoncu-
larda ve seyyar olarak satılan 
kırtasiye ürünlerine denetimin 
artması gerektiğini söyledi 
n HABERİ SAYFA 17’DE

‘ELEKTRİKTE ARIZA 
SAYISI YÜZDE 30 AZALDI!’

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş:

Konya Elektrikçiler Odası ve Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) tarafından ‘Fen Adamları Bilgilendirme toplantısı’ 
gerçekleştirildi. MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 
“Biz 8 yıldan bu yana hizmet kalitesini her geçen gün arttır-
dığımıza inanıyorum” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE
05 Türk Enerji Sen

Eryiğit’le yeniden! 14 Asker eğlencesinde 
kavga çıktı: 4 yaralı 11 ‘Köpek, devletin 

sonunu getirdi’

Anadolu’nun en büyük kongre merkezini Erdoğan açtı

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Selçuklu 
Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan 
Anadolu’nun en büyük 
kongre merkezi Selçuklu 
Kongre Merkezi’nin 
açılışını yaptı. Erdoğan, 
“Bu muhteşem salonu 
Konyamıza kazandıran 
Selçuklu Belediyemizi 
tebrik ediyorum” dedi.
n HABERİ 
SAYFA 7’DE

‘Cumhuriyet Türk
milletinin dirilişidir’

Milli Mücadele’nin ardından ilan edilen Cumhuriyet’in 94. 
yıldönümü bu yıl da coşku içinde kutlandı. 100. Yıl spor 

salonunda gerçekleştirilen programda Vali Yakup Canbolat, 
Cumhuriyetin Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin 

adı olduğunu söyledi.  n HABERİ SAYFA 13’TE

Çiftçi Şakalak ile 
kaliteyi artırıyor

Çiftçilerin birçoğu her yıl olduğu gibi bu yıl da mahsulünü 
Şakalak Mibzerler ile ekti. Yeni dizaynı ile çiftçiye ulaşan 

hububat mibzerleri ile bu yıl daha yüksek verim ve daha kaliteli 
mahsul hedefleniyor. n HABERİ SAYFA 14’TE

Konya öncü şehrimiz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’dan önemli mesajlar verdi. Konya’nın her zaman öncü şehir olduğuna dikkat 

çeken Erdoğan, 2023 hedefleri doğrultusunda Konya’ya hedef gösterdi: 2019 seçimlerinde Konya’dan örnek netice bekliyorum
‘KONYA’DAN ÖRNEK 

SONUÇ BEKLİYORUM’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli 

yatırımların toplu açılışını ve AK Parti Konya İl Başkan-
lığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına 
katılmak üzere geldiği Konya’da önemeli mesajlar 

verdi. Erdoğan, “2019 seçimlerinde Konya’dan 
tüm Türkiye’ye örnek olacak bir netice bekliyo-

rum” dedi. 

‘KONYA HER ZAMAN 
ÖNCÜ ŞEHİR OLDU’

2023 hedeflerine emin adımlarla iler-
lendiğini belirten Erdoğan, “Çalışıyoruz, 
koşuyoruz. Daha iyi olacak. Milletçe 
koşuyoruz. Konya tarih boyunca hep 
kurucu ve öncü bir şehir olmuştur. Bu 

kritik dönemde de yine ilk saflarda yer 
almaya var mısınız?” ifadelerini kullandı. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

Selçuklu’nun gurur günü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programı kapsamında Vali Yakup Canbolat’ı ve Tür-
kiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Akyürek’i de ziyaret 

etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akyürek ve Canbolat’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

1.4 milyar liralık yatırımın toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’nın tarih boyunca hep kurucu 
şehir ve öncü şehir olduğunu vurguladı. Başbakan Binali Yıldırım da, “Konya her zaman bizim davamıza omuz verdi” dedi

‘Konya hep öncü şehir oldu’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan, Konya’da Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımlarını da kapsayan çeşitli kurum 
ve kuruluşlara ait toplam 1.4 milyar lira-
lık yatırımın toplu açılış törenine katıldı. 

Mevlana Meydanı’nda tarihi bir kala-
balığın katıldığı törene Törene, Başbakan 
Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Başbakan Yardımcısı Recep 
Akdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın 
Bak, Eski Başbakan AK Parti Konya Mil-
letvekili Ahmet Davutoğlu, Vali Yakup 
Canbolat, Büyükşehir belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, milletvekilleri, belediye 
başkanları ve protokol mensupları katıl-
dı.

“YATIRIMLARI KESİNTİSİZ 
SÜRDÜRÜYORUZ” 

Törende konuşan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 6 aylık bir aranın 
ardından bir kez daha Konyalılarla bir 
arada olmanın mutluluğunu yaşadığını 
belirtti. 

Konya’da tamamlanan yaklaşık 1.5 
milyar liralık yatırımın açılışını yaptıkla-
rını ifade ederek, “Konyamıza, memle-
ketimize hayırlı olsun. Bakanlıklarımız 
Konya’yı bu yatırımlarla şenlendirir de 
belediyelerimiz durur mu? Onlar da 
koşturuyor. Pek çok yatırımı hayata ge-
çirdiler. Büyükşehir Belediyemizin 513 
milyonluk yatırımlarını da hayata ge-
çiriyoruz. Belediyelerimiz birbirleriyle 
yarışıyor. Çünkü Konya’ya bunlar yakı-
şır. Konya bir çekim alanı oluşturduğu-
na göre, dünyanın değişik yerlerinden 
Konya’yı sürekli olarak ziyarete gelenler 
herhalde boşuna gelmiyor. Emeği geçen 
herkesi tebrik ediyorum. Konya’yı gele-
ceğe hazırlamak için yaptığımız yatırım-
ları kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. 
Sadece Mavi Tünel bile bu konusunda 
ne gibi adım attığımızın bir göstergesi-

dir. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye’de ol-
duğu gibi Konya’yı da nereden nerede 
getirdiğimizin sizler şahidisiniz. İnşallah 
hem bakanlıklarımız hem de belediyele-
rimiz 2023 Türkiyesi için proje üretmeye 
ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. 
Cumhurbaşkanı olarak bu konuların ta-
kipçisi olacağımı bilmenizi isterim” dedi. 

 “KONYA HEP ÖNCÜ ŞEHİR OLDU” 
Konya’nın tarih boyunca hep kurucu 

şehir ve öncü şehir olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki 
bu kritik dönemde de Konyalılar ola-
rak ilk saflarda yer almaya var mısınız? 
Konya bir kez daha kurucu şehir olarak 
Büyük Türkiye’nin inşasında önemli bir 
rol oynamaya hazır mı? Bu milletin hiz-
metkarı olmak bizler için iftihar vesilesi-
dir. Allah’ın izniyle Türkiye’nin de Türk 
milletinin de sırtını kimse yere getire-
mez” dedi. 

“KONYA HER ZAMAN 
DAVAMIZA OMUZ VERDİ” 

Başbakan Binali Yıldırım da, bede-
li 1 milyar 400 milyon lira olan 50 adet 
projenin açılışı için Konya’da oldukları-
nı belirterek, “Konya her zaman bizim 
davamıza omuz verdi. 16 Nisan halk 
oylamasında da Konya yüzde 73 des-
tekle güçlü bir şekilde evet dedi. Konya, 
15 Temmuz gecesi bu meydanda alçak 
FETO darbesine karşı büyük bir imanla 
kadın erkek, genç yaşlı meydana indi-
niz, demokrasi nöbetlerinde ‘Türk Mil-
leti kabul etmez illeti’ dediniz. Bir olduk, 
beraber olduk. FETÖ’cü hainlerin, onun 
arkasındaki şer odaklarının da tezgahını 
bozduk. Allah hepinizden razı olsun. Hiç 
merak etmeyin, hesaplarını en ağır şekil-
de veriyorlar. Allah’ın izni ile bu yiğit mil-
letin bileğini asla bükemeyecekler. Bir 
olmaya, iri olmaya, diri olmaya devam 
edeceğiz, birlikte Türkiye olacağız. Kon-
ya’yı geleceğin marka şehirlerinden biri 
yapmak için 15 yıldır durmadan çalışıyo-
ruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Kon-

ya bizim baş tacımız. 15 yılda Konya’ya 
40 milyar lira yatırım yaptık. Konya’da 15 
yıl önce 150 kilometre bölünmüş yol var-
dı şimdi 1000 kilometreyi geçtik. Konya, 
ticareti, sanayisi, ulaşımı için çok önemli 
olan çevre yolunun yapımına başladık. 
15 yılda 19’u hastane olmak üzere 74 
sağlık tesisini yaptık ve hizmete aldık. 55 
bin metre kare alana sahip yüksek hızlı 
tren garı temelini Ağustos’ta attık. İnşal-
lah önümüzdeki sene yine Konya yüksek 
hızlı tren garını da tamamlamış olacağız. 
Konya Karaman hızlı tren hattını da önü-
müzdeki sene açıyoruz. Bugüne kadar 
Konya’ya nasıl hizmetler yaptıysak bun-
dan sonra da yapmaya devam edeceğiz” 
dedi.
 “KONYA, SİYASETİMİZİN OMURGASIDIR” 

Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı 
ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Davutoğlu, “Konya, siyasetimizin omur-
gasıdır. Hem Türkiye siyasetinin hem 
de dünyaya verdiğimiz bütün mesajla-
rın merkezidir. Her türlü hizmeti en iyi 
şekilde hak etmektedir. Bu yatırımların 
hayata geçmesi için gayret sarf eden 
başta Cumhurbaşkanımız olmaz üzere 
bütün arkadaşlarıma Konya adına te-
şekkür ediyorum. Konya her zaman bu 
davanın başkentidir ve başkenti olmaya 
devam edecektir. Açılışı yapılan hizmet-
lerin hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum” diye konuştu. 

“KONYA ÇOK BÜYÜK 
GELİŞİM GÖSTERDİ” 

Vali Yakup Canbolat, Konya’nın 
son 15 yılda her alanda büyük bir atılım 
içine girdiğini ve büyük gelişme gös-
terdiğini belirterek, “2023 hedeflerine 
ulaşabilmesi, ülkemizin ve Konya’mızın 
kalkınması, insanlarımızın daha iyi ha-
yat şartlarına kavuşması için hep birlikte 
var gücümüzle çalışarak sizlere ve aziz 
milletimize layık olma gayreti içindeyiz” 

ifadelerini kullandı. 
“YANINIZDA OLDUK, YANINIZDA OLMAYA 

DEVAM EDECEĞİZ” 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tahir Akyürek de “Konya’ya hizmeti iba-
det telakki ediyoruz diyen, Konyamızın 
bütün eserlerinde imzası bulunan Sayın 
Cumhurbaşkanım, bugüne kadar Kon-
yamıza her defasında eserlerle geldiniz. 
Bugün de onlarca esirin açılışını yapa-
cağız. Bütün kuruluşlarımızla birlikte 
Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe beledi-
yelerimizin 700 milyon liralık eserlerinin 
de açılışını yapıyoruz. Bu meydanın açı-
lışını siz yaptınız. Sonra bu meydan aynı 
zamanda milli irade meydanı haline eldi. 
15 Temmuz FETO ihanetinden sonra 
bu meydan haftalarca Konyalı hemşeri-
lerimiz tarafından milli iradeye, demok-
rasiye, Cumhurbaşkanımıza destek için 
sabahlara kadar doldu taştı. 2023, 2053, 
2071 hedeflerinizde Konyalılar olarak 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da yanınızda olduğumuzu, destekçiniz 
olduğumuzu, ilk yapılacak seçimlerde de 
hep birlikte bu duruşu göstereceğimizi 
bu vesileyle bir defa daha belirtiyorum” 
dedi. 

YATIRIMLARIN AÇILIŞI YAPILDI 
Konuşmaların ardından Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başba-
kan Binali Yıldırım ve protokol mensup-
ları ile birlikte kurdele keserek, içinde 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 513 
milyon liralık yatırımın da bulunduğu çok 
sayıdaki kurum ve kuruluşun 1.4 milyar 
lira tutarındaki yatırımların toplu açılışı-
nı gerçekleştirdi. Törende Büyükşehir 
Belediyesi’nin Ecdat Bahçesi - Kalehan, 
ilçelerde tamamlanan prestij caddeler, 
mahalle yolları, içme suyu, kanalizasyon, 
sondaj kuyusu ve su deposu yatırımları-
nın resmi açılışları yapıldı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Konya’yı geleceğin marka şehirlerinden biri 
yapmak için 15 yıldır durmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi. 

Binali Yıldırım

Yakup Canbolat

Ahmet Davutoğlu

Tahir Akyürek



Toplu açılış töreni ve AK Parti 
Konya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl 
Danışma Meclisi Toplantısına katıl-
mak üzere Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan Konya’ya geldi. 

Konya Havaalanında karşılanan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, otobüs ile şehir merkezine geldi. 

İlk önce Valilik binasına gelen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Yakup 
Canbolat ile görüştü. 

Ardından toplu açılış töreni için 
Mevlana Meydanı’na geçti. Törene, 
Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Baş-
kanı İsmail Kahraman, Başbakan Yar-
dımcısı Recep Akdağ, Kalkınma Baka-
nı Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı 
Osman Aşkın Bak, Eski Başbakan AK 
Parti Konya Milletvekili Ahmet Davu-
toğlu, Vali Yakup Canbolat, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
milletvekilleri, belediye başkanları ve 
protokol mensupları katıldı.

2019 SEÇİMLERİNDE KONYA’DAN 
ÖRNEK OLACAK BİR 

NETİCE BEKLİYORUM
6 aylık bir aranın ardından bir 

kez daha Konyalılarla bir arada olma-
nın mutluluğunu yaşadığını belirten 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, “16 Nisan halk oylamasında 
yüzde 73’lük oranıyla büyük, güçlü 
Türkiye mücadelemize destek veren 
Konyalı kardeşlerimize teşekkür edi-
yorum. Bu yolda bizi hiç yanlış bırak-
madınız. Bu yolda hep birlikte yürü-
dük. Şimdi önümüzde yeni bir hedef 
var. 2019 seçimlerinde Konya’dan 
tüm Türkiye’ye örnek olacak bir neti-
ce bekliyorum. Bunun için hep birlik-
te çalışmamız gerekiyor. Türkiye’nin 
Güney sınırlarından ekonomisine ka-
dar her taraflı kuşatılmaya çalışıldığı 
dönemden ancak bu şekilde kurtu-
labiliriz. Bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız. Olacağız ki o senar-
yoları yıkıp atabilelim. Bunu Çanak-
kale’de yaptık, Kurtuluş Savaşı’nda 
yaptık, 15 Temmuz’da yaptık, inşal-
lah önümüzdeki süreçte de aynı irade, 
aynı kararlılık ve cesareti ortaya koya-
rak ülkemizi aydınlık geleceği hep bir-
likte taşıyacağız. Biz de Allah’ın izni 
ve yardımı ile milletimizin ve sizlerin 
desteği ile ikrarımızdan dönmeyece-
ğiz. Rabbim sizlerden razı olsun. Hep 
birlikte tek millet, tek bayrak, tek va-
tan, tek devlet. Bizi bölemeyecekler. 
Bizi parçalayamayacaklar ve dünyaya 
Türk’ün inşallah şanını çok daha güç-
lü kılarak bildireceğiz, duyuracağız” 
şeklinde konuştu.

Konya’da tamamlanan yaklaşık 
1.5 milyar liralık yatırımların açılışını 
yaptıklarını ifade ederek, “Konyamıza 
memleketimize hayırlı olsun. Bakan-
lıklarımız Konya’yı bu yatırımlarla 
şenlendirir de belediyelerimiz durur 
mu? Onlar da koşuşturuyor. Pek çok 
yatırımı hayata geçirdiler. Büyük-
şehir Belediyemizin caddeden kuyu 
su depolarına kadar 513 milyonluk 
yatırımlarını da hayata geçiriyoruz. 
Belediyelerimiz birbirleriyle yarışıyor. 
Çünkü Konya’ya bunlar yakışır. İnşal-
lah Konya bir çekim alanı oluşturdu-
ğuna göre, dünyanın değişik yerlerin-
den Konya’yı sürekli olarak ziyarete 
gelenler herhalde boşuna gelmiyor. 
Emeği geçen herkesi tebrik ediyo-
rum. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye’de 
olduğu gibi Konya’yı da nereden ne-
rede getirdiğimizin sizler şahidisiniz. 
Konya’da da şehir büyüdükçe trafik 
konusunda sıkıntılar artmaya başladı. 
Çevre yolundan metroya kadar yapıl-
ması gereken yatırımların farkındayız. 
İnşallah hem ilgili bakanlıklarımız ve 
kurumlarımız, belediyelerimiz 2023 
Konya’sı için bunları hayata geçirme-
ye devam edecekler. Tüm bu yatı-
rımların takipçisi olduğumu bilmenizi 
isterim” dedi.
KONYA TARİH BOYUNCA HEP KURUCU 

VE ÖNCÜ BİR ŞEHİR OLMUŞTUR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mev-

lana Meydanında düzenlenen toplu 
açılış törenindeki konuşmasına şöy-
le devam etti: “Yarın Cumhuriyetin 
94’üncü yıl dönümünü kutluyoruz. 
İnişli ve çıkışlı da olsa asla küçümse-
nemeyecek günlere gelmiştir. Gönül 
daha iyisini ister elbet. Kazanabi-
leceğimiz halde kaybettiklerimizin 
muhasebesini hep yaptık, yapacağız. 
Tek parti döneminin bu ülkeye en 
büyük kötülüğü, tarihimizi 1919’dan, 

1923’den başlamış olmaktır. 1923 
halbuki yeniden ayağa kalkış döne-
midir. Vatanımız olan Anadolu’ya 
elbette sıkı sıkı sarılacağız. Bugün Ka-
radeniz’den Hint Okyanusuna kadar 
hüsnü kabulle karşılanıyorsak sebebi 
budur. Yıllarca bizi bu gerçeklerden, 
vizyondan uzak tuttular. Türk mil-
letinin yeniden gerçek gücünü, yeni 
yüzünü görmekten birileri kudurmuş 
durumda. Türk Milleti yüzlerce mil-
yon kardeşi ile birlikte yeniden kuru-
lan dünyada hak ettiği yeri almanın 
kararlılığı içindedir. Geçtiğimiz 15 
yılda 3 kat büyüyen Türkiye’nin 2023 

hedefine ulaşmasını kim engelleyebi-
lir. Onlar büyüyemez diyorlar, işte ba-
kın ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdü. Ça-
lışıyoruz, koşuyoruz. Daha iyi olacak. 
Milletçe koşuyoruz. Cumhurbaşkan-
lığı hükümet sistemine geçişte, şim-
diden 2019 Mart’ına hazır mısınız? 
2019’un Kasım’ına hazır mısınız? 
Başkanlık sistemi için o reformu yap-
maya hazır mıyız? Gerek 15 Temmuz, 
gerek Fırat Kalkanı, gerek terörle mü-

cadelede varız. Mağdur, mazlumların 
olduğu yerde biz varız. Türkiye kendi-
sine yeni bir gelecek inşa ediyor. 2023 
hedefi bu geleceğin ilk adımıdır. Bunu 
2053 ve 2071 izleyecek. Biz göreme-
yeceğiz ama inşallah sizler göreceksi-
niz. Konya tarih boyunca hep kurucu 
ve öncü bir şehir olmuştur. Bu kritik 
dönemde de yine ilk saflarda yer al-
maya var mısınız? Maşallah, Tebarek 
Allah. Ne kadar güzel.”

ARTIK BİZ YAPIYORUZ, 
VERİRLER Mİ DEMİYORUZ

Türkiye’nin bu dirilişinden, yükse-
lişinden rahatsız olanların terör örgü-

tü ile el ele verip önümüzü kesmeye, 
yeniden kendi biçtikleri dar gömleğe 
sığdırmaya çalıştıklarını ifade eden 
Erdoğan, “Halbuki biz isyan eden bir 
milletiz. Kükreyen bir milletiz. Tür-
kiye’ye Irak’ta, Suriye’de, Afrika’da, 
Balkanlarda ne işin var diyenlere sor-
mak lazım. Peki sizin buralarda ne 
işiniz var? Çünkü bunların derdi yok. 
Bize sınır olan Suriye’de ne işiniz var 
diye soramazlar. Bizim derdimiz var, 

biz dertliyiz. Biz buralardayız. Çünkü 
bizim bu coğrafyaların hepsiyle de in-
sani ve tarihi bağlarımız var. Buralar-
da ağlayan her çocuğun gözyaşlarını 
silmek bizim boynumuzun borcu. Yü-
reğine ateş düşen her anneye omuz 
vermek bizim en asli görevimizdir. 
Bir video izledim. 4 yaşındaki bir ço-
cuğa boynuna ip bağlamış çekiyor. 
Böyle bir şey olur mu? Böyle anne 
olur mu? Biz bunlara müdahale ede-
riz. Etmek durumundayız. Bize Suri-
ye’den Irak’tan füze gelecek, burada 
ne arıyorsunuz diyecekler. Yok öyle 
bir şey. Demokrasi onlara başka, bize 
başka işliyor. Bir yandan tüm insanlı-
ğı ortak kubbemizden gelen çatırtılar 
konusunda ikaz ediyor ve bir yandan 
da kendi gücümüz ile gelişmelere 
müdahil olmaya çalışıyoruz. Bizim de 
silahlı insansız uçaklarımız var. Artık 
biz yapıyoruz, verirler mi demiyoruz. 
Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Daha 
iyi olacak. Yeter ki biz birbirimize ina-
nalım. Yapacak çok işimiz var. Bunun 
için çalışıyoruz, dikkatli ve kararlı ola-
rak ilerliyoruz. İnşallah bundan sonra 
yine dikkatli, fakat çok daha süratli 
olarak yolumuza devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Konuşmanın ardından Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve be-
raberindekiler, yatırımların toplu açı-
lışını gerçekleştirdi. Törende bir genç 
kız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a resminin yer aldığı kendi 
yaptığı tabloyu hediye etti. Cumhur-
başkanı Erdoğan, tören alanında ya-
nına gelenleri de dinleyerek notlar 
aldırdı.
n HÜSEYİN MENEKŞE 
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Görme engelli çocuğun okuduğu
şiir, Erdoğan’ı duygulandırdı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Konya ziyaretinde yanına gelen 
görme engelli bir kız çocuğunun “Sa-
karya Türküsü” şiirini okuması üzerine 
duygulandı.  Erdoğan, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.  
Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ya-
nına gelen görme engelli Tuğçe, Necip 
Fazıl Kısakürek’in “Sakarya Türküsü” 
şiirini okudu.

Duygulanan Erdoğan, Tuğçe’ye 
sarılarak, şiiri kaç günde ezberlediğini 
sordu. Şiiri 1,5 günde ezberlediğini be-
lirten Tuğçe de Erdoğan’a elini öpmek 
istediğini söyledi. 

Tuğçe’nin elini öpmesi üzerine 
Cumhurbaşkanı Erdoğan da engelli 
kızın elini öperek, karşılık verdi.  n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2019 seçimlerinde Konya’dan tüm Türkiye’ye örnek 
olacak bir netice bekliyorum. Bunun için hep birlikte çalışmamız gerekiyor” diye konuştu 

‘2019 seçimlerinde örnek 
olacak netice bekliyorum’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan’ın oğlu Feridüddin Emre, Usve Beyza Demiral 
ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin düğününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı  

Erdoğan ve Demiral 
ailelerinin mutlu günü

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye 
Erdoğan oğlu Feridüddin Emre’yi evlen-
dirdi. Nagehan-Nazif Demiral çiftinin kızı 
Usve Beyza ile Hüsnüye-Ender Erdoğan 
çiftinin oğlu Feridüddin Emre ömür boyu 
mutluluk için ‘evet’ diyerek dünya evine 
girdi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde ger-
çekleştirilen nikah törenine Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Binali Yıldırım, TBMM İsmail Kahraman, 
Eski Başbakan AK Parti Konya Milletveki-
li Ahmet Davutoğlu,  Bakanlar, AK Parti 
Konya Milletvekilleri, Belediye Başkanları, 
Oda Başkanları ve çok sayıda davetli ka-
tıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM 
İsmail Kahraman, Eski Başbakan AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu genç 
çiftin nikâh şahitliğini yaptı. Mutlulukları 
gözlerinden okunan çiftin nikâhını ise Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Akyü-
rek kıydı. Nikâhın ardından açıklamalarda 
bulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan genç çifte ömür boyu mutluluklar 
dileyerek 3 çocuk istediğini de hatırlattı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Elektrikçiler Odası ve Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) tarafından ‘Fen Adamları Bilgilendirme toplantısı’ gerçekleştirildi. 
MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, “8 yıldan bu yana hizmet kalitesini her geçen gün arttırdığımıza inanıyorum” dedi 

‘Arıza sayısı yüzde 30 azaldı!’
Konya Elektrikçiler Odası ve Me-

ram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) 
tarafından ‘Fen Adamları Bilgilen-
dirme toplantısı’ başlığı altında prog-
ram düzenlendi. Mevzuat değişikliği 
nedeniyle uygulamalar hakkında 
bilgilendirmek ve görüş alışverişinde 
bulunmak üzere Konya’da elektrik 
mühendisleri ve elektrik tesisatçıları 
ile bir araya gelindi. Dedeman Otel’de 
gerçekleştirilen toplantıya Elektrik-
çi Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu 
Başkanı Osman Yeşilyurt, MEDAŞ 
Genel Müdürü Erol Uçmazbaş,Tüke-
tici Hizmetleri Müdürü Mustafa Sağ-
lam, Proje ve Kamulaştırma Müdürü 
Ethem Konar, Elektrikçiler Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Yeşil-
daş, elektrikçi tesisatçıları ve çok sayı-
da kişi katıldı. 

ARIZA SAYISINDA 
YÜZDE 30 AZALMA VAR

Konuşmalarını gerçekleştiren 
MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmaz-
baş, MEDAŞ’ın özelleştireli 8 yıl ol-
duğunu belirterek son 1 yıl içerisinde 
arıza sayısında orta gerilimde yüzde 
30’a yakın azalma olduğunu da söz-
lerine ekleyerek, “Özelleştirileli 8 yıl 
oldu, 2009 yılında özelleştirildi. 2017 
yılına geldik. Biz 8 yıldan bu yana hiz-
met kalitesini her geçen gün arttır-

dığımıza inanıyorum. Arıza sayısına 
baktığımızda sadece son 1 yıla içeri-
sinde orta gerilimde yüzde 30’a yakın 
azalma var. 2017 yılını 2016 yılı ile 
karşılaştırdığımızda alçak gerilimde 
yüzde 27’ye yakın düşme var, yap-
tığımız bakımlarla arkadaşlarımızın 
çalışmalarıyla inşallah bu rakamlarda 
daha çok iniş olacak” diye konuştu

İŞLERİMİZİ İYİ BİR 
ŞEKİLDE YAPMALIYIZ 

İşlerini iyi yapmaları gerektiğinin 
ifade eden MEDAŞ Genel Müdürü 
Erol Uçmazbaş, ilerde problemlerle 
karşılaşmamaları gerektiğinin de altı-
nı çizdi. İşlerin iyi yapılmadığı takdir-
de ileride problemlerle karışılacakları-
nı da söyleyen Uçmazbaş sözlerine ise 
şu şekilde devam etti;  “Bir işi yapar-
ken kontrolü yaptığımız kişinin fayda-
sını menfaatini değil, diğer etkenleri 
de düşünmemiz lazım. Bir, vatandaşı 
düşünmemiz lazım. İki, devleti dü-
şünmemiz lazım. Eğer ki biz bir kont-
rolü eksik yaparsak, bundan vatan-
daş zarar görecektir veya kontrolü 
iyi yapmadığımızdan dolayı bir süre 
sonra gereksiz yatırım yükümlülüğü 
ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bir iş 
yapılıyorsa bu iyi yapılmalı ve kontrol 
edilmesi gerekiyorsa da bunu iyi bir 
şekilde yapmamız gerekiyor ki, iler-

de problemlerle karşılaşmayalım. Bu 
bizim içinde bulunduğumuz sektörün 
gereği. Kısacası işimizi iyi yapmamız 
gerekiyor, sorumluluğumuz büyük” 
diye konuştu. 

MEZUN OLAN TEKNİSYENLER 
YETERLİLİK SINAVINA GİRECEK
Elektrikçi Esnaf ve Sanatkarlar 

Federasyonu Başkanı Osman Yeşil-
yurt ise, okuldan mezun olan elektrik 
teknisyenlerinin mesleki yeterlilik sı-
navına tabii tutulacağını hatırlatarak, 
“Orada hem performans sınavına 
hem de teorik sınavlar olacak. Sektör 
artık bu işi bilinçli yapacak. Bilinçli 
yapmak içinde kendimizi geliştir-
memiz gerekiyor. Bakın yaptığımız 
meslek marangozluk, berberlik veya 
kahvecilik değil, elektrik mesleği ya-
pıyoruz. Sektör o kadar hızlı gidiyor ki 
sizde kendinizi geliştirmek zorundası-
nız. Size kim verecek bu geliştirmeyi? 
Okul döneminizde öğrendiniz, biz de 
öğrendik. Eğitiminizi artık odalar ve-

recek” şeklinde konuştu.
İŞLETME SAYISI 6’YA ÇIKARILDI
Daha önceden Konya’da tek bir 

işletme varken şuanda ise işletme 
sayısının 6’ya çıkarıldığını  belirten 
Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Arif Yeşildaş ise, “Dev-
let idaresinde olan MEDAŞ 2009 yı-
lında özelleştirme kapsamında özel-
leştirilmiş, özel bir şirkete işletmesini 
devretmiştir. Tabi özelleşmeden önce 
geleneksel bir şekilde işler yürütülüp 
gidiyordu. İşletmeyi devralan şirket 
artık bu işlerin geleneksel yöntemler-
le değil yönetmelik ve yasaların ön-
gördüğü şekilde idare edilmesini iste-
meye başladı. Nedeni ise artık devlet 
üzerinde ki sorumluluğu özel bir şir-
kete devretmiş kontrolü ise kendinde 
bırakmıştır. Özelleşmeden daha önce 
Konya da tek bir işletme varken şuan-
da merkezde işlerin daha hızlı şekilde 
görülmesi bakımından işletme sayısı 
6 ya çıkarılmıştır. İşte sorun ve sıkın-

tılar tam da bu noktada başlamıştır” 
dedi. 

HALLEDİLMEYECEK HİÇ 
BİR SORUNUMUZ OLAMAZ 

Halledilmeyecek hiçbir sorunla-
rının olmadığını da belirten Yeşildaş, 
“Bizler uygulayıcılar olarak, aileleri-
mizin nafakasını temin edip hayatı-
mızı insancıl şartlarda sürdürebilme-
miz için yaptığımız işlerden mutlak 
kazanç sağlamamız gerekmektedir. 
Tabii ki şirketlerde istihdam ettiği 
çalışanlarının ücretlerini temin edip 
kar elde etme amacı ile kurulmuş ti-
cari işletmelerdir. Buna hiç kimsenin 
itirazı söz konusu olamaz. Bizlerin 
aslen halledilmeyecek hiçbir sorunu-
muz olamaz. İnsanın bulunduğu her 
yerde iletişimsizlikten ya da bireysel 
egolardan kaynaklanan ufak tefek 
kural tanımazlıktan meydana gelen 
aksaklıklardan bazen mağduriyetler 
yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.  
n HÜSEYİN MENEKŞE 

Erol Uçmazbaş

Arif Yeşildaş
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Türk Enerji Sen’de, ‘Eryiğit’ güven tazeledi
Türk Enerji-Sen İçanadolu Şu-

besi 6. Olağan Genel Kurulu’nda 
tek liste ile seçime giden mevcut 
başkan Selamet Eryiğit delege-
nin oyunun çoğunu alarak gü-
ven tazeledi. Türkiye Kamu-Sen 
çatısı altında sendikala çalışma-
larını sürdüren Türk Enerji-Sen 
İçanadolu Şubesinin 6. olağan 
genel kurul toplantısı Konya Ma-
kine Mühendisleri Odasının çok 
amaçlı salonunda gerçekleştirildi. 
Türk Enerji- Sen İçanadolu Şubesi 
Başkanı Selamet Eryiğit, “Sendi-
kamız ilkemiz önce ülkemiz diye-
rek yola çıkan, memurun hakkını 
ve hukukunu arama ve koruma 
ve kollama görevini üstlenmiştir. 
Türk Enerji-Sen İçanadolu Şubesi 
olarak 7 İlde üyelerimiz mevcut-
tur. Bütün zorluklara ve baskılara 
rağmen sendikamız üyeleri adına 

her alan ve sahada mücadelesini 
sürdürmektedir. Türk Enerji-Sen 
İç Anadolu Şubesi olarak birlik ve 
beraberlik içinde sendikal faaliyet-
lerimizi sürdürüyoruz” dedi. Proto-
kol konuşmalarının ardından genel 
kurulda yönetim ve denetim kuru-
lu raporları okundu ve ibrası ger-
çekleştirildi. Daha sonra seçimlere 
geçildi. Tek listenin katıldığı Türk 
Enerji-Sen İçanadolu Şubesi 6. 
Olağan Genel Kurulu’nda mevcut 
başkan, seçime katılan delegelerin 
tümünün oyunu alarak yeniden 
başkanlığa seçildi. Türk Enerji-Sen 
İçanadolu Şubesinin Olağan Genel 
Kurulu’na Kamu-Sen İl Temsilci-
si Hüsamettin Şenel ve konfede-
rasyona bağlı sendikaların Konya 
Şube başkanları ve yöneticileri 
katıldı.
n HABER MERKEZİ Türk Enerji- Sen İçanadolu Şubesi Başkanı Selamet Eryiğit

C u m h u r i y e -
ti çok seviyoruz. 
Çok konuşuyoruz

Savunuyoruz.
Hatta Cumhuriyeti 

savunmakla bir nevi, 
ne kadar çağdaş oldu-
ğumuzu da ifade edi-
yoruz.

Ediyoruz da, 
Cumhuriyeti ne ka-
dar anlıyoruz, ne 
kadar içselleştirebildik ? Güncel 
yaşamımızda, işimizde, yönetim 
biçimimizde, devlet yönetiminde,  
Cumhuriyeti ne kadar hayata yansı-
tabiliyoruz.

Cumhurun hürriyetini gerçek-
leştirmek için, bireysel olarak neler 
yapıyoruz?

Cumhuriyete katkımız ne?
Bana kalırsa, seviyoruz, savu-

nuyoruz, bayram yapıyor, kutluyo-
ruz, onu kullanıyoruz, o kadar, daha 
ileri gidemiyoruz.

Cumhuriyet kurulduktan, yani 
yönetim biçimi  cumhuriyet olarak-
belirlendikten sonra; yeni yönetim 
biçimimizin ilkelerini oluştururken, 
yani devleti kurumsallaştırırken, 
Atatürk, o ilkeleri kendisini övme-
miz için koymadı herhalde.

Bir gayenin lokomotifini oluş-
turmak, bir amacın alt yapısını ha-
zırlamak içindi.

Cumhuriyetçilik ana ilke olmak 
üzere;

Halkçılık,
Devletçilik
Milliyetçilik
Laiklik,
İnkılapçılık,
İlkeler olarak kabul edilirken; 

Muasır medeniyete giden yolların 
taşları döşeniyordu.

Yani en güncel , en gelişmiş, 
kültür, bilim adalet, insanlık, yaşa-
mın dengesi olmak üzere, çağdaş 
medeniyeti inşa etme amacını gü-
düyordu.

Hedef belli. Öyle laf olsun diye 
söylenecek bir hedef değil. Bir iddia. 
Milletine güven. Milletinin geçmişini 
tanıma, potansiyelini tanıma , gücü-
nü tanımayı da içeren bir özgüven. 
Bir davanın inşaası.

Neden Muasır medeniyet ulaş-
mak için, Cumhuriyeti tercih ettik?

Bir kere Cumhuriyetin kendisi 
muasır bir bakış açısını kabulleniş, 
yaşam tarzını kabulleniştir.

Cumhurun hür olduğu 
bir yönetim biçimi. Hür ol-
ması zorunlu bir yaşam tarzı. 
Belki de Türk toplumunun tarihi de-
rinliğine en yakın yaşam tarzı. 

Çünkü milletimiz din, dil, 
ırk gözetmeksizin yaşadığı her 
dönemde, sahip olduğu vicdan, 
adalet duygusu ile her zaman 
özgürlüğüne düşkün olmuş, onu 
korumak için canını vermekten 
çekinmemiştir.

Elbette Cumhur olmanın en 
önemli şartı , halka dayanmaktır. 
Halkın düşünüldüğü, onun hakları-
nın gözetildiği bir yapı ancak Cum-
hur olabilir.

Muasır medeniyete Cumhur 
ancak bir devlet bilinci ile ulaşabilir. 

Cumhurun hürriyetini, 
halkın bekasını, istikbali 
yönetecek bir yapıya 
ihtiyaç var.Bu ilkeler-
den oluşan kurumsal 
yapının  istikrarlı ve 
tutarlı bir şekilde sür-
dürülebilir olması için 
devlet denen bir orga-
nizasyona ihtiyaç var.

Bir kere halkın bir 
arada yaşayabilmesi, 

Cumhur bilincinin tesis edilebilme-
si için, Laiklik prensibinin olması 
lazım. Laikliğin kelime manası ko-
rumak demek. Her türlü, inancın, 
düşüncenin, kültürün, bireyin, top-
luluğun, devletin diğerine karşı ko-
runması güçlü bir laikliği gerektirir. 
Özgürlüklerin sınırlarının belirlen-
mediği, hakların ve adaletin, dolayı-
sı ile güvenin tesis edilmediği hiçbir 
yapı kalıcı olamaz.

Muasır medeniyet hedefi olan 
toplumun, kendi iradeleri ile oluş-
turduğu ortak paydaları olmalı. Yani 
milli hedefleri olmalı;

Devletlerin en adili,
Çevreye ve insana en saygılı,
Tarih, kültür, sanat-

ta en ileri seviyede olmak, 
En ileri teknoloji, 

En güvenilir devlet ve toplum 
olmak gibi.

İşte bu milli-yet-çiliktir. Yoksa 
milliyetçilik sadece; dil, din ırk birliği 
olsaydı bugünkü Arapların haline 
bakmak lazım.

Cumhuru hür,halkı geleceğe 
güvenle bakan insanlardan oluşan, 
sağlam ve ilkelere dayanan temelle-
ri olan, devlet organizasyonu olan, 
Birinin diğerini ötekileştirmediği, 
laik, Sürekli kendini güncelleyen, 
yenilenen,kaşif, gelişen  önder, in-
kılaplar yapan bir toplum; muasır 
medeniyet seviyesinde olur mu ol-
maz mı?

Tabii ki olur. 
Peki neden olamadık?
Bence ;
Cumhuriyetin bu ilkelerini doğ-

ru anlamadık
Elimizde böyle bir pusula var-

ken, taklitçilik batağında modern 
şövalye olduk.

Medeniyet konusunda içimiz-
dekini keşfetme yerine, benzemeye 
çalıştık

Bu ilkeleri savunan insanlar 
sadece konuştular. Öncelikle onlar 
cumhuriyeti içselleştirmeleri gere-
kirdi. Cumhuriyeti sadece kullandı-
lar.

Cumhuriyeti kutlarken faşizan 
eğilimleri terk etmedik.

Simgelere sarılıp kaldık.
Cumhuriyeti törenlerden ibaret 

sandık.
Peki ya şimdi;
Cumhuriyeti gerçekten doğru 

anlayan  kalb, kendi değerlerimi-
zi doğru tespit eden akıl,hayatla 
ilişkisini doğru kuran muhakeme; 
Muasır medeniyete; yine Cumhu-
riyeti gerçekten algılayıp yaşamına 
yansıtarak ulaşacaktır.

O varlık biz olmalıyız.
Biz kimiz?
Vatanını, milletini, insanlığı se-

ven herkes.Ben sen o..
Cumhuriyet bayramımız kutlu 

olsun

MUASIR MEDENİYET, CUMHURİYET’İN İÇİNDE SAKLI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya ziyaretinde vatandaşlar Erdoğan’a sevgi seli oluşturdu. 

Mevlana Meydanında ve Konya genelinde ki güvenlik önlemleri ise en üst seviyeye çıkarıldı

Erdoğan’a sevgi seli!
Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan, Başbakan Binali 
Yıldırım ve beraberinde ki he-
yet toplu açılış töreni ve çeşitli 
temaslarda bulunmak için Kon-
ya’ya geldi. Erdoğan’ın ziyareti 
öncesi kentte Güvenlik önlemleri 
Mevlana Meydanı’nda ve Konya 
genelinde en üst seviyeye çıka-
rıldı. 12 farklı bölgeden emniyet 
görevlileri getirildi. Vatandaşlar 
ise Mevlana Meydan’ında düzen-
lenen açılış töreninde Erdoğan’a 
sevgi seli oluşturdu ve Erdoğan’a 
çeşitli hediyeler takdim etti.  Hal-
ka seslenen Erdoğan ise “Siz bu 
yolda bizi hiç yalnız bırakmadı-
nız. Bu yolda hep beraber yürü-
dük, bundan sonra da beraber 
yürümeye var mıyız? Ne diyor-
duk? ‘Uzun ince bir yoldayız, gi-
diyoruz gündüz gece.’ Gidecek 
miyiz gündüz gece? Sağolasınız, 
şimdi önümüzde yeni bir hedef 
var. Konya’dan 2019’da yapıla-
cak seçimlerde tüm Türkiye’ye 
örnek olacak, şehrimizin tarihi 
ve manevi ruhuna uygun bir 
netice bekliyorum. Bunun için 
hep birlikte çalışmamız gereki-
yor. Türkiye’nin güney sınırla-
rından ekonomisine kadar her 
yerden kuşatılmaya çalışıldığı bir 
dönemde, üzerimizde oynanan 
oyunları ancak bu şekilde boza-
biliriz” dedi. 

TERÖR ÖRGÜTLERİNE KONYA 
TÜRKÜSÜ İLE CEVAP VERDİ
Erdoğan vatandaşlara sesle-

nirken, terör örgütlerine Konya 
türküsü ile cevap verdi. Onlara 
Konya’nın türküsü ile cevap ve-
reyim” diyen Erdoğan, “Gümüş 
cezveydim kaynadım coştum. 
Kendi yağımla kavruldum, piş-
tim. Muhanet elinden gurbete 
düştü. Gayrı dayanacak özüm 
kalmadı. Mektuba yazacak sö-
züm kalmadı. Konya cevabı verdi 
mi? Bizim mektuplara cevabımız 
kalmadı ama yapacak çok işimiz 
var. Kararlı adımlarla hedefleri-
mize ilerliyoruz. İnşallah bundan 
sonra çok daha süratli bir şekilde 
yolumuza devam edeceğiz.” dedi

‘GUZUM TEYZE’ ERDOĞAN’I 
YİNE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan açılış töreni ve çe-
şitli temaslarda bulunmak için 
Konya’ya geldi. Vatandaşlar ise 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a sevgi seli oluşturdu. Recep Tay-
yip Erdoğan meydana gelir gelmez 

ilk olarak onu ‘guzum teyze’ olarak 
bilinen Konyalı Esra teyze karşıladı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’a sevgi duyan ‘guzum teyze’ 

yanına gelerek kendisiyle konuştu. 
Kente her gelişinde Erdoğan’ın görüş-
tüğü ‘guzum teyze’ Erdoğan’la sohbet 
ederek kendisini çok sevdiğini söyledi. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A 
SÜRPRİZ!

Erdoğan protokolde otu-
rurken bir sürprizle karşılaştı. 
Yaklaşık 2 hafta gibi bir sürede 
ayağıyla Erdoğan’ın resmini çi-
zen bedensel engelli Abdullah 
Donat, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın resmini kendi-
sine iletti. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ise duygulanarak 
Abdullah Donat’a sarıldı ve ken-
disiyle yakından ilgilendi. 
5 GÜNDE CUMHURBAŞKANI’NIN 

PORTRESİNİ ÇİZDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan Mevlana Meydan’ın-
da halka seslenirken bir sürpriz 
de Hülya Özkaya’dan geldi. Öğ-
renci olan Hülya Özkaya yaklaşık 
olarak 5 günde çizdiği Erdoğan’ın 
portresini Recep Tayyip Erdo-
ğan’a hediye etti.  Erdoğan ise 
Hülya Özkaya’ya teşekkür ede-
rek, danışmanlarına portreyi al-
malarını söyledi. 

YOĞUN GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan Meydan’da halka 
seslendi. Mevlana Meydanında 
yapılan açılış töreni için güven-
lik önlemleri ise en üst seviyeye 
çıkarıldı. 12 farklı bölgelerden 
gelen emniyet ekipleri hem 
Mevlana Meydanında hem de 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın geçiş güzergâhında 
görev yaptı.Mevlana Meydanına 
girişlerde vatandaşların üstleri iki 
farklı noktalarda cihazlar ile aran-
dı. Geçiş güzergâhında bulunan 
ekipler 10 metre ara ile güvenlik 
kordonu oluşturdu. Trafik ekiple-
ri ise caddeleri trafiğe kapatarak 
yol üzerine park etmiş araçları ise 
çekici yardımı ile kaldırdı. 

ERDOĞAN, HZ. MEVLANA’YI 
ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve Başbakan Binali 
Yıldırım Mevlana Meydanındaki 
konuşmalarının ardından Mev-
lana Türbesini de ziyaret etti. 
Erdoğan Hz. Mevlana’nın san-
dukasının başında dua ettikten 
sonra yetkililer ile görüşme ya-
parak kendilerinden bilgiler aldı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakan Binali Yıl-
dırım daha sonra türbeden ay-

rılarak çevrede bulunan vatandaşları 
selamladı.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Vatandaşlar, Mevlana Meydan’ında düzenlenen açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
sevgi seli oluşturdu ve Erdoğan’a çeşitli hediyeler takdim etti.  

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK



Bir sıpanın karayolunda diğer 
araçlara aldırış etmeden koşarak git-
tiğini görenler bu anları kaydederken 
gülmekten kendini alamadı. Kon-
ya-Ankara yolunu kullanarak Kulu il-
çesinden Konya yönüne seyahat eden 
sürücülere 3 şeritli yolda bir sıpanın 
koşarak gittiğini fark etti. Yolun orta 
şeridinden koşarak giden sıpa etra-
fındaki araçlara aldırış etmeden seya-
hatini sürdürdü. Bazı sürücüler araç-
larını park ederek sıpayı yol dışında 
çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. 
Sürücüler diğer sürücülerin hayvana 
çarpmaması için birbirlerini uyardı. 
Bu anları cep telefonu kamerasına 
kaydeden bir kamyon sürücüsü de 
yaptığı yorumlarla dikkat çekti.
n İHA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
30 Ekim 2017 Pazartesi  • Yıl: 10 • Sayı: 3175

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D  Karatay/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Akşehir’de hırsızlık iddiasıyla adliyeye 
çıkarılan 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye 
göre, Organize Sanayi Sitesindeki bir inşa-
attan değeri yaklaşık 30 bin lira olan demir 
inşaat iskelesi çalındı. Olayla ilgili çalışma 
başlatan jandarma ekipleri, Ferudun Ö. (32) 
ve Ramazan K’yi (32)  gözaltına aldı.  İskele 
ise şüphelilerin ifadesi üzerine bir hurdacıda 
ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye 
sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme-
ce tutuklandı.   n AA

Seydişehir ilçesinde meşe ağacından düşen 
işçi yaralandı. Kuğulupark Mesire alanındaki 
ormanlık bölgede ağaçtan meşe toplayan işçi 
Abdullah Çatal, tırmandığı ağaçtan düşerek 
yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine 
olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seydi-
şehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çatal, 
tedavi altına alındı.
Çatal’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, 
vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu 
öğrenildi.   n AA

Ağaçtan düşen
işçi yaralandı

Hırsızlık zanlısı
2 kişi tutuklandı

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 
1 kişi yaralandı. Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Kara-
tay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Karakayış Caddesi üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Servet S. (55) daha 
önceden alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husu-
met bulunan bir grup ile cadde üzerinde karşılaştı. İki grup 
arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 
Çıkan kavgada Servet S, karşı gruptaki kişi veya kişiler ta-
rafından karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Servet S’yi 

yaralayan kişi veya kişiler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 
Kanlar içerisinde yere yığılan Servet S’yi gören çevredeki 

vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildir-
di. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Servet S’ye 
olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Konya Eğitim 
Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Servet 
S’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüp-
helileri yakalamak için çalışma başlattı.
n İHA

Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kum fırtınası kazaya 
neden oldu: 2 ölü

Aksaray’da kum fırtınasından 
dolayı meydana gelen zincirleme 
trafik kazasında 2 kişi hayatını kay-
betti, 19 kişi yaralandı. Kaza, saat 
15.00 sıralarında Aksaray-Konya 
Karayolunun 8. kilometresinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, kum fırtınasından dolayı ka-
rayolunda görüşün kaybolmasıyla 
meydana gelen üç ayrı zincirleme 
trafik kazasında otomobil, tır ve 
kamyonetlerden oluşan toplam 19 
araç birbirine girdi. Kazada, 68 AB 
420 plakalı otomobilde bulunan 
Yakup Bölükbaş (45) ve kızı Büşra 
Bölükbaş (20) olay yerinde hayatını 

kaybederken, 19 kişi yaralandı. Ka-
zada, araçlarda sıkışanlar da AFAD 
ve itfaiye ekipleri tarafından kurta-
rıldı. Yaralılar ambulanslarla Aksa-
ray Eğitim ve Araştırma Hastanesi-
ne sevk edilerek tedavi altına alındı. 
Kaza yerindeki araçların kaldırılma-
sının ardından karayolunun temiz-
lenmesi için de çalışma başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden baba 
ile kızının cansız bedenleri ise otop-
si yapılmak üzere Aksaray Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma 
sürüyor.
n İHA 

Karayolunda koşan sıpa güldürdü!

FETÖ/PDY Soruşturması kapsamında tutuklanan Konya Barosu eski Başkanı Fevzi Kayacan’a 
10 yıl 6 ay, HUDER eski Konya Şube Başkanı Özgür Solak’a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi 

Kayacan’a 10 yıl, 
Solak’a 8 yıl ceza!

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/
Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/
PDY) yönelik soruşturma kapsamında 
haklarında dava açılan 13’ü tutuklu 
35 sanığın yargılandığı davanın karar 
duruşmasında mahkeme, eski Konya 
Barosu Başkanı Fevzi Kayacan’ı 10 yıl 
6 ay hapis cezasına çarptırdı. Hukuki 
Araştırmalar Derneği (HUDER) eski 
Konya Şube Başkanı Özgür Solak’a 
ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 

Konya 6. Ağır Ceza Mahkeme-
since görülen duruşmaya, tutuklu ve 
tutuksuz sanıklar ile sanıkların avu-
katları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan eski Baro 
Başkanı Fevzi Kayacan, savunmasını 
özgürce yapamadığını ileri sürerek 
mahkeme heyetinden avukatıyla bire 
bir görüşme talep etti.

Mahkeme heyeti Kayacan’ın iste-
ğini reddetti.

Savunmasına devam eden Kaya-
can, “Ben FETÖ/PDY’ye veya herhan-
gi bir terör örgütüne finansal destek 
sağlamadım. Yardımlarımı genelde 
Dost Eli Derneği ve Ribat Aşevi Der-
neğine yaptım. Bana ait telefonda 
örgüte ait hiçbir haberleşme progra-
mı bulunamadı.” şeklinde savunma 
yaptı.

Kayacan, FETÖ/PDY soruşturma-
sı kapsamında meslekten ihraç edilen 
Neyzen Özcan’ı Konya Cumhuriyet 
Başsavcısı yapmaya çalıştığı iddiaları-
nı reddederek, Özcan’ı başsavcı veki-
liyken tanıdığını öne sürdü.

Kendisinin 2011 yılında Ame-
rika’ya gittiğini fakat FETÖ elebaşı 
Fetullah Gülen ile görüşmediğini sa-
vunan Kayacan, “Yurt dışına çıkışım-
la alakalı herhangi bir terör örgütü 
faaliyetine ve organizasyonuna katıl-
madım. Yurt dışında gezdim, turistik 
yerleri ziyaret ettim. Tahliye olursam 
yine gezerim.” şeklinde konuştu.

Kayacan’ın “Başbakanlık benim 
davama müdahil oldu. Ne zarar gör-
müşlerde müdahil oluyorlar. Siz nasıl 
izin veriyorsunuz. 6’ıncı Ağır Ceza 

Mahkemesi ile 9’uncu Ağır Ceza 
Mahkemesi yasaları faklı mı?” şeklin-
de savunma yapması üzerine mah-
keme başkanı, “Yeni bir ret talebinde 
mi bulunuyorsunuz? Bana açık açık 
söyleyin, bilmece gibi konuşmayın.” 
dedi. Bunun üzerine Kayacan “Evet.” 
cevabını verdi.

Kayacan, 3 ve 6 Ekim’de iki dilek-
çe vererek 3 hakim hakkında ret ta-
lebinde talebinde bulunduğunu, red-
dini istediği bu kişilerin halen burada 
durmasının hukuka aykırı olduğunu 
savundu.

Kendisini yargılayan mahkeme 
heyetini reddeden Kayacan, “Tutuklu 
bulunduğum 15 ay boyunca gardi-

yanlar bana ‘sen’ ya da ‘Fevzi’ diye hi-
tap ediyor. Mahkeme başkanı da bana 
sen diye hitap ediyor. Baro Başkanlığı 
yapmış birine kimse ‘sen’ diye hitap 
edemez. Benim hastalığım var. Ben 
ara istediğim zaman vermiyorsunuz. 
Benim de canım, ailem var. Beni ne 
pahasına öldüreceksiniz merak ediyo-
rum. Siz tarafsız değilsiniz. Mahkeme 
de bağımsız değil. Sizi reddediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme baş-
kanı, bir önceki celsede Kayacan’ın 
52-71 sayılı Kanun’a ret talebinde bu-
lunduğunu hatırlatarak bugün de ret 
sebebinin mahkemeyi uzatmaya ve 
mahkemenin kendisini yargılamasına 

müsaade etmemesi sebebiyle tekrar 
reddetti.

Yaklaşık 5 saat boyunca savun-
masına devam eden Kayacan, asıl 
savunmasını yapmaması üzerine 
mahkemeyi kötüye kullandığı ve esas 
savunmasını yapmadığı gerekçesiyle 
bir kez daha uyarı aldı.

Mahkeme başkanı, sanık Kaya-
can’ın bir önceki savunmasında ve 
bugünkü savunmasında, görülen 
davayla ilgili olmayacak şekilde mah-
keme başkanı, hakimler ve savcıları 
aşağıladığı, Türkiye Cumhuriyeti adı-
na yargılama yapan bu kişileri rencide 
edecek şekilde konuşması ve mahke-
menin zamanını kötüye kullanması 
gerekçesiyle Kayacan’ı susturdu.

Kayacan’ın avukatının da dinlen-
mesinin ardından mahkeme heye-
ti, eski Konya Barosu Başkanı Fevzi 
Kayacan’ı 10 yıl 6 ay hapis cezasına 
çarptırdı.

Arif Özer’e 7 yıl 6 ay, Siverek T 
Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan ve 
duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim 
Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılan 
Erhan Şahin’e 8 yıl 9 ay, Osman Bu-
ğur’a 8 yıl 9 ay Veysel Köylü’ye 7 yıl 
6 ay, Ahmet Bal’a 8 yıl 9 ay, Mehmet 
Şimşek’e 8 yıl 9 ay, Mehmet Yıldı-
rım’a 8 yıl 9 ay, Özgür Solak’a 8 yıl 9 
ay, Nihat Karahan’a 6 yıl 3 ay, Elşad 
Mehmethanlı’ya 6 yıl 3 ay, Berat Al-
per Kösterit’e 9 yıl ve Erdal Soydaş 
ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıl-
dı. Mahkeme, hüküm giyen sanıklar-
dan Nihat Karahan ve Elşad Mehmet-
hanlı’nın tahliyesine karar verdi.

Ayrıca tutuksuz olarak yargıla-
nan İbrahim Bakım 2 yıl 6 ay, Oğuz-
han Yetkin 10 ay, Ramazan Arı 3 yıl 
9 ay, Hasan Hüseyin Avcı 6 yıl 3 ay, 
Mehmet Balta 3 yıl 1 ay, Orhan Özka-
vak 3 yıl 1 ay, Muhammed Tahra 3 yıl 
9 ay, Hatice Erdem ise 7 yıl 6 ay hapis 
cezası aldı. 

Heyet, tutuksuz yargılanan 14 sa-
nığın ise beraatına karar verdi.
n AA

Fevzi Kayacan Özgür Solak
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Ereğli Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
tarafından ilçede park yeni-
leme çalışmaları devam edi-
yor. Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, “Çocukla-
rımız koruyup kollamamız 
gereken değerlilerimizdir” 
diyerek, “Ereğli’mizi modern 
kent hüviyetine kavuştur-
mak için hizmetlerimize de-
vam ediyoruz. 

Çocuklarımızın parklar-
da dilediğince eğlenmeleri 
için parklarımıza kauçuk 
zemin yapıyor, oyun grup-
larını yeniliyoruz. Bu kap-
samda 2009 yılında yapımı 
tamamlanan, 2010 yılında 
şehidimizin ismi verilen Şe-
hit Uzman Jandarma Çavuş 
Serkan İpek Parkımızı şehidimizin 
adını ve şanını yaşatacak şekilde 
yeniliyoruz. O yüzden bizim için 

ayrı bir anlam ifade ediyor. Şehitle-
rimiz bizim için çok değerlidir onlar 
bizlerin bu güzel vatanda huzurlu 
ve mutlu yaşamamız için canları-

nı tereddüt etmeden feda ettiler, 
biz de onlara ve ailelerine gereken 
önemi veriyor, isimlerini layıkıyla 
yaşatıyoruz” dedi.  n İHA

İmam Hatipli öğrenciler camide buluştu Şehit İpek’in ismi parkta yaşayacak
Konya’da farklı imam 

hatip liselerinde okuyan 
öğrenciler, “Geç Gelme 
Genç Gel” sloganıyla dü-
zenlenen etkinlikte sabah 
namazında Kapı Camiinde 
buluştu. 

Namazdan sonra Me-
ram Belediyesi tarafından 
çorba ikramı yapıldı.  Me-
ram Belediyesi Kadın Ve 
Aile Hizmetleri Müdürlü-
ğü tarafından “Geç Gelme 
Genç Gel” sloganıyla dü-
zenlenen “İmam Hatipliler 
Kapı Camiinde Buluşuyor” 
etkinliğine Konya’daki 
farklı imam hatip lisele-
rinden 300’ün üzerinde 
öğrenci katıldı.  Sabah 
namazını Kapı Camiinde 
eda etmenin hazzını ya-
şayan öğrencilere ve diğer cemaate 
Meram Belediyesi tarafından seher 

çorbası ikram edildi. 
Öğrenciler sabah namazını 

Kapı Camiinde kılan Konya Müftü-

sü Prof. Dr. Ali Akpınar ve Meram 
Müftüsü Sabri Kütükçü ile hatıra fo-
toğrafı çektirdiler.  n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu’nun en büyük kongre merkezi Selçuklu Kongre Merkezi’nin açılışını yaptı

Selçuklu’ya yakışır açılış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, Selçuklu Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan Anadolu’nun 
en büyük kongre merkezi Selçuklu 
Kongre Merkezi’nin açılışını yaptı. 

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Konyalılarla bir araya geldi. Öğlen sa-
atlerinde Mevlana Meydanında Kon-
yalılara seslenen Erdoğan, daha sonra 
Selçuklu Kongre Merkezi’nin ev sa-
hipliği yaptığı AK Parti Genişletilmiş İl 
Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

Selçuklu Kongre Merkezinde ger-
çekleşen ve ulusal kanallar tarafın-
dan canlı yayınlanan programda tüm 
Türkiye’ye seslenen Erdoğan, “Bu 
muhteşem salonu Konyamıza kazan-
dıran Selçuklu Belediyemizi tebrik 
ediyorum. Bizi her zaman sevgisiyle, 
coşkusuyla bağrına basan, kucaklayan 
Konyamıza şükranlarımı sunuyorum” 
dedi.

Konya en başından beri bizim ya-
nımızda dimdik durdu diyen Erdoğan, 
“Biz siyasete milletimizle birlikte baş-
ladık, milletimizle birlikte bugünlere 
geldik, inşallah hedeflerimize de yine 
milletimizle birlikte ulaşacağız. Kon-
ya en başından beri bizim yanımızda 
dimdik durdu. İçeride ve dışarıda ade-
ta yedi düvele karşı verdiğimiz müca-
delede Konya’dan aldığımız destek ve 
güç bizim için çok önemlidir” dedi.

AK PARTİ GENİŞLETİLMİŞ 
İL DANIŞMA MECLİSİ

Açılışın ardından AK Parti Geniş-
letilmiş İl Danışma Meclisi’ne katılan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, siyasete milletle başladıklarını ve 
hedeflerine de milletle birlikte ulaşa-
caklarını ifade ederek, Türkiye’nin ana 
muhalefet sorunu olduğunu ifade etti.  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, 
güvenlikten ekonomiye her alanda ta-
rihinin en önemli imtihanlarından biri-
ni veriyor. Bu süreçte en büyük üzün-
tülerimizden biri, Türkiye’nin ana 
muhalefet gibi demokrasilerde çok 
önemli görevler üstlenen bir maka-
mının adeta boş durumda olmasıdır. 
Türkiye’de ana muhalefet yok biliyor 
musunuz? Halbuki bir ana muhalefet 
olsa demokrasi mücadelemiz çok daha 
güçlü olacaktır. Ana muhalefet partisi 
ülkenin ve milletin hiçbir meselesiyle 
ilgilenmiyor, proje üretmiyor” şeklin-
de konuştu.Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Erdoğan, CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
erken seçim çağrısıyla ilgili olarak, 
“Tutturdu şimdi ‘erken seçim’ diyor. 
Seçimin zamanı belli zaten. AK Parti 

iktidarlarında çıkmaz sokak 
olursa ki bu biliyorsunuz 7 
Haziran’da olmuştur, koalis-
yon görüşmeleri falan, hiçbir 
netice alınmayınca, dedik 
ki eyvallah erken seçim. 
Ne oldu? Erken seçim yap-
tık rezil rüsva oldun. Bizim 
bunlardan korkmak diye bir 
derdimiz yok. İnşallah yılso-
nu itibari ile Türkiye yüzde 7 
büyümeyi yakalayacak. Sen 
daha neyin erken seçimini 
istiyorsun. Daktilolar başba-
kanlığın önüne fırlatılmıyor. 
O bunların geçmişinde var-
dı. Her şey iflastaydı. Dak-
tilolar fırlatıyordu, herkes 
aç susuzdu. O zaman seçim 
üzerine seçimdi. Ama bizde böyle bir 
durum yok. Azim ve kararlılıkla gele-
ceğe yürüyoruz. Bak şu anda Merkez 
Bankamızın döviz rezervi 117 milyar 
dolara ulaştı. 27 milyar dolardı göreve 
geldiğimizde. IMF’ye borcumuz yok, 
sıfırladık. Hangi erken seçim. Neyi ko-
nuşuyorsun sen. Demokrasilerde za-
man bellidir. Vakit gelir ve çıkar seçimi 
yaparsın. Ey Kılıçdaroğlu, çalışta 2019 
Mart’ına hazırlan sen. Bak ardından 
da Kasım seçimleri var. Bu kadro Al-
lah’ın izni ile Mart 2019’da da, Kasım 
2019’da da destan yazacaktır. Bugüne 
kadar tek bir sözleri, yapıcı eleştirileri 
yok. Varsa yoksa kendi iç çekişme ve 
meseleleri. Onun dışında dünya yansa 
bunların umurunda değil. Haklarını da 
yememek lazım. Zaman zaman kendi 
fildişi kulelerinden kafalarını çıkarıp 
iki kelime etmiyor değiller. Geçtiğimiz 
günlerde ana muhalefet lideri kafasını 
çıkarıp 2 hususta görüş ifade etti. Çok 
kabadayıdır biliyorsunuz. Ardından da 
bu çağrıyı demokrasinin namusunu 

korumak için yapıyoruz dedi. Önce 
sen namus kavramını öğren de mey-
dana öyle çık. Yani ağızları açıldığı za-
man bizim ahlak değerlerimize tama-
men ters özelliklerle ortaya çıkarlar. 
Sonra da demokrasinin namusu der-
ler” dedi.  “SSK gibi kendisine emanet 
edilen kurumu batırmış bu kişiden 
mantıklı davranışlar beklemek olmaz” 
diyen Erdoğan, “5 koyun verin, kaybe-
dip gelir. Anadolu’da bu tip insanları 
mazur görürler, ne söylerse, ne yapar-
sa. Biz de kendisine böyle davranmak 
istiyoruz. Fakat rahat durmuyor. Kon-
yalıların deyimiyle bıdırdayıp duruyor. 
Ana muhalefetin başındaki bu zat, 
erken seçimi demokrasinin namusu 
için diyor. Buna birkaç hatırlatma ya-
palım. Siz demokrasi namusunu 2007 
seçiminde 27 Nisan bildirisine itiraz 
ederek, gazetecilere ayar verilmesi-
ne karşı çıkarak kurtaracaktınız. Siz, 
TBMM’ye Cumhurbaşkanı seçtirme-
mek için meclis kapısında barikat kur-
duran kendi partililerine engel olup 
kurtaracaktınız. Siz, 367 olayında de-

mokrasiye sahip çıkacaktınız. Bı-
yık altından bunlara gülmeyece-
ğiz de ne yapacağız. Siz bunların 
önünü keseceksiniz. Siz demok-
rasinin namusunu, 15 Temmuz 
darbe girişimini tiyatro demek 
yerine tankların üzerine çıkıp 
kurtaracaktınız. Hani önce tan-
kın önüne sen çıkardın. Ne oldu, 
üstelik bu tank senin değil, başka 
yerin üzerine gidiyordu. Demok-
rasinin namusunu kurtarmak 
istiyorsanız bunun için yapaca-
ğınız tek şey, demokrasiye çelme 
takmaktan vazgeçerek yapacak-
sınız” ifadelerini kullandı.

İSİMLER DEĞİŞECEKSE 
GEREĞİNİ YAPARIZ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bazı belediye başkanlarının değişi-
miyle ilgili ana muhalefetten yapılan 
açıklamalara da değinerek, “Bak Kı-
lıçdaroğlu, adamlarına söyle, AK Parti 
kendi bünyesinde eğer belediye baş-
kanlarıyla ilgili gayet güzel bir şekilde, 
bazı yerlerde bazı değişimleri siyasi 
olarak yapıyorsa, bu senin anlamaya-
cağın, bilmeyeceğin bir iştir. Çünkü 
senin siyasette çok öğreneceğin işler 
var. Bu atılan adımların neler getire-
ceğini de gelecekte öğreneceksin. İsti-
şarelerimizi yaparız, adımımızı da ona 
göre atarız. Biz seçimlerde milletimize 
verdiğimiz sözün gereği olarak kendi 
teamüllerimize göre denetleriz. Bu 
işin siyasi, idari, yargı boyutu vardır. 
Ondan sonra da adımımızı atarız. Bize 
oy verenlere karşı da sorumluluğu-
muzun da gereği budur. Gerektiğinde 
teşkilatlarda da olduğu gibi belediye-
lerde de bazı isimlerin değişmesi ge-
rekiyorsa da onu da yaparız. Sana ne 
oluyor, sanane. Sen niye rahatsız olu-
yorsun. Kendi içindeki durumlara bak. 

Bu tür hadiseler bizi asla hedefleri-
mizden, işimizden koparamayacaktır. 
Milletimiz kimin iş için konuştuğunu, 
kimin de laf olsun diye konuştuğunu 
çok iyi biliyor” ifadesini kullandı. 

 “Çalmadık kapı, tutmadık el, gir-
medik gönül bırakmayacak şekilde 
bu çalışmaları sürdürmek mecburi-
yetindeyiz” diye konuşan Erdoğan 
şunları kaydetti: “Biz sadece Allah’ın 
yardımına ve milletimizin desteğine 
güveniyoruz. 2019 seçimleri hem ül-
kemiz hem milletimiz ve bizim için 
önemlidir. Türkiye’nin gelecek çeyrek 
asrını, yarım asrını belirleyecek seçim-
leri aynı anda yaşayacağız. Şimdiden 
çalışmaya başlarsak bu hedeflerimize 
ancak ulaşabiliriz. Şimdi ben diyorum 
ki, Mart, Kasım 2019’da gençler, san-
dıklara hem sahip çıkacak, hem de 
sandıkları patlatacaksınız. Ben sizlere 
güveniyorum. Bu güne kadar yaptı-
ğınız çalışmalar için her birinize ayrı 
ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu gay-
retle inşallah bu akşamki buluşmamız 
danışma meclisinin de önüne geçti. 
Adeta 2019’un buradan sinyalini ver-
dik. Rabiamızı biliyorsunuz değil mi? 
Kılıçdaroğlu bilmiyor ama öğreteceğiz. 
Teröristlerin işaretiymiş, teröristlerle 
sen kol kola geziyorsun biz değil. Tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, tek dev-
let. Bayrağımızın dışında herhangi bir 
paçavrayı biz kabul etmeyiz. 780 bin 
metrekareyle tek vatan. Vatanımızı 
bölmeye çalışanlar bunun bedelini çok 
ağır öderler, ödüyorlar. Ödemeye de 
devam edecekler. Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’nden başka bir devlet asla. 
Yola da böyle devam edeceğiz” diye 
konuştu.

SELÇUKLU KONGRE 
MERKEZİ TÖRENLE AÇILDI 

Konuşmalarının ardından Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nin açılışını 
gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra 
bin kişilik ikinci salona geçerek akus-
tik  performans sergileyen sanatçıla-
rı dinledi. Selçuklu Kongre Merkezi 
Balo Salonunda gerçekleşen AK Parti 
Konya Milletvekili Erdoğan’ın oğlu 
Feridüddin Emre Erdoğan ile Beyza 
Demiral’ın nikah törenine de katılan 
Erdoğan’a Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay Kongre Merkezi 
ile ilgili arzda bulundu.  Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan 
Binali Yıldırım ile beraberlerindeki he-
yet katıldı.

AK PARTİ KONYA’NIN 
YÖNETİMİ BELLİ OLDU

AK Parti Konya İl Teşkilatı’nda Ha-

san Angı Başkanlığı’ndaki yeni yöne-
tim listesi de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Konya’yı ziyaret 
ettiği cumartesi günü belli oldu. 50 ki-
şilik asil üyelerden ve  25 kişilik yedek 
üyelerden oluşan listede dikkat çeken 
isimler yer aldı. İş, siyaset ve çeşitli 
sivil toplum kuruluşlarından isimlerin 
yer aldığı listeyle, AK Parti Konya İl 
Başkanlığı’nın yeni yapısı şekillenmiş 
oldu. AK Parti İl Başkanlığı’nın yeni 
yönetim listesi şu şekilde; 

1.) Hasan Angı
2.) Hasan Çiftçi
3.) Sultan Tuba Erdinç
4.) Ali Sürücü
5.) Seyit Mehmet Sümer
6.) Fahrettin Kulu
7.) Mehmet Yavuz
8.) Ahmet Pırıltı
9.) Ahmet Fatih Özboyacı
10.) Ali Deresoy
11.) Kazım Küçükçöğen
12.) Fuat Kunduracı
13.) Salih Koyuncu
14.) Necati Sametoğlu
15.) Mehmet Ali Özbuğday
16.) Ali Dığrak
17.) Muharrem Karabacak
18.) İbrahim Afşin Kara
19.) Mehmet Akdaş
20.) Osman Nail Kavruk
21.) Mehmet Munlafalıoğlu
22.) Ahmet Melih Güçlü
23.) Lokman Özturhan
24.) Vesile Esra Aldur
25.) Yavuz Selim Özkan
26.) Reyhan Gül
27.) Fatma Hatap
28.) Esra Gültekin
29.) Ayşe Hümeyra Eldek
30.) Şeyda Boydak
31.) Mustafa Gürbüz
32.) Nihat Onbaşı
33.) Mehmet Yüzbaşıgil
34.) Gülfem Yavuz Arı
35.) Mustafa Özkaya
36.) İsmail Özdemir
37.) Mustafa Gönüllü
38.) Bedriye Günaydın
39.) Cengiz Küçük
40.) Veysel Yaman
41.) Mustafa Torun
42.) Ali Rıza Akköylü
43.) Ali Cengiz Kürkçü
44.) Asuman Yazar
45.) Bilal Ukdem
46.) Muharrem Akkaya
47.) Hatice Şahin
48.) Dilek Pekkutucu
49.) Muzaffer Dinler
50.) İsmail Büyüksamancı

n HÜSEYİN MENEKŞE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ 
İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ

444 5 158

Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Asgari ücret + Ssk + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu
No:98 Karatay / KONYA

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere seyehat engeli 

olmayan mobilya, elektrik 
işinden anlayan  elemanlar ve 
vasıfsız elamanlar alınacaktır.

İletişim :0332 346 06 06

• Torna ve Freze Kullanabilen Bakım Onarım Ustası
• 21-35 yaş arası Gaz altı Kaynakçıları, 
• 21-35 yaş arası Elektrostatik toz boyacılar,
• 21-35 yaş arası Eksantrik Pres operatörleri,
• 25-35 yaş arası Plastik enjeksiyon operatörleri,
• Vasıfsız montaj elemanları alınacaktır. 
İlgilenenlerin şahsen adresimize başvurmaları gerekmektedir.

DOĞRU METAL EV GEREÇLERİ A.Ş.
Toprak Sarnıç Mah. Somaki Sokak No:48 Meram/ Konya

Tel: 0 332 321 21 91 

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;  

AKSU  ŞEKERLEME ve ÇİKOLATA
• Firmamız bünyesinde  paketleme 

ve imalatta çalıştırılmak üzere  
vasıflı-vasıfsız , bay-bayan  

personeller alınacaktır. 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Asgari ücret + SSK + Yemek + Servis

Servis güzergahı tercihimizdir. ( Otogar  , 
Selçuklu Kipa , Sille Kipa , Koyuncu Petrol , 

Ankara yolu İl jandarma , Fetih Caddesi 
( bir kısmı ) , Sedirler , Karkent civarı )

Adres : Fevzi Çakmak Mah. Kottim San. Sit.  
10576  Nolu Sk. No:24

Tel : 0332 342 28 33 

Bosna  Hersek Mahallesi’nde   
Satılık Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız 

işçi alınacaktır.

- CNC OPERATÖRÜ

- PAKETLEME VE

- DEPOCU 
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Müracaattan önce randevu alınız

ELEMANLAR ALINACAKTIR

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

Fevzi Çakmak Mh. Büsan 4 San.Sit.10670 Sk.
No:6 Karatay/KONYA-TÜRKİYE

Tel :  0 332 345 28 59
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Müracaatlar şahsen yapılacaktır
Konya Organize Sanayi Bölgesi Reisköy Cad. 

İnsu Sok. No:2  Selçuklu/KONYA
TEL:0332 342 64 74

Firmamız bünyesinde
istihdam edilmek üzere;

GAZALTI
KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

Aydınalp Un Fabrikası 
laboratuvarında vardiyalı çalışmak üzere;

* Meslek yüksek 
okulu gıda, kimya 
bölümü mezunu, 
veya lise mezunu
30 yaşını geçmemiş 

elemanlar 
alınacaktır.

Müracatlar 271 32 23 nolu telefonla veya Tömek 
Mah. Kocayusf cd no:54 Selçuklu adresindeki 

fabrikamıza şahsen yapılabilir. 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Matbaamızda çalıştırılmak üzere 
askerlikle ilişkisi olmayan Vasıfsız  

Bay Elemanlar Alınacaktır.
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

Fevzi Çakmak Mah. Modesa Sanayi Sitesi 10737 Sokak No: 1 
Karatay / KONYA     Tel: 0332 345 00 10  Karatay / KONYA

İMALATHANEDE
ÇALIŞACAK

VASIFSIZ BAY
ELEMAN 

ALINACAKTIR
Yüksel Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Caddesi No:27
Selçuklu / Konya     Tel : 332-239 01 84 Pbx

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

- Fabrikamızın 
alüminyum 

döküm birimine 
yetiştirilmek üzere 
dolgun maaşla 
vasıfsız  personel 
alımı yapılacaktır.

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA

GÜVENLİK 
ELEMANI 

ALINACAKTIR
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

Adres: Fetih Mahallesi Sönmez 
Sokak No: 8 Konya

Tel: 332 355 0 355
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ÖZÇİĞDEM KURUYEMİŞ GIDA 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4.Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık 
Mh. 410 Nolu Sk. No:2 Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 342 64 90

ELEMANLAR ARANIYOR
*Şehir içinde ve dışında ürün 

dağıtımı yapabilecek E Sınıfı Ehliyeti 
ve SRC Belgesine sahip deneyimli 

ŞOFÖR; 
*Forklift sertifikası veya G sınıfı 

belgeye sahip Forklift Operatörü;
*Vasıflı/Vasıfsız olmak üzere 

personel alımı olacaktır.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Çarman Sokak No:9

Tel:0332 248 39 00

ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde 
DOLGUN MAAŞLA
çalıştırılmak üzere; 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

KAYNAKÇI elemanlar aranıyor.

SSK + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Saadeddin Köpek hakkında bilgi veren Tarihçi Prof. Dr. Muharrem Kesik, “II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ciddi beyleri bir kenara itip, 
ayak takımıyla düşüp kalkması, Saadeddin Köpek’in önemli devlet adamlarını öldürtmesi devlet işlerinin bozulmasına yetmişti” dedi 

‘Köpek, devletin sonunu getirdi’
Konya Büyükşehir Belediyesi 

ile Konya Fikir ve Sanat Adamları 
Derneği ve S.Ü. Selçuklu Araştır-
ma Merkezi’nin ortaklaşa düzenle-
diği Yaşayan Konya Hafızası İkindi 
Sohbetlerinde bu hafta İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ta-
rih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Muharrem Kesik, “II.Gıyaseddin 
Keyhüsrev ve Saadeddin Köpek” 
konulu bir konferans verdi.

Prof. Dr. Muharrem Kesik; 
“1.Alaaddin Keykubad’ın büyük 
oğlu olan II. Gıyaseddin Keyhüs-
rev’in annesi Alaiye Hakimi Kir-
fard’ın kızı Mahperi Hatun’dur. 
Mahperi Hatun Selçuklu sarayında 
kendi isteği ile İslamiyet’i seçmiş, 
dindarlığı ve hayırseverliği ile ün 
yapmıştır. 2.Gıyaseddin Keyhüsrev 
6 yaşında iken Atabeg Mübarized-
din Ertokuş’un himayesinde Er-
zincan melikliğine tayin edilmiştir. 
Mübarizeddin Ertokuş’un ölümün-
den sonra Şemseddin Altunaba II. 
Gıyaseddin Keyhüsrev’in atabeği 
olmuştur. Sultan Alaaddin 1237 yı-
lında ölünce yerine sağlığında veli-
aht olarak seçtiği oğlu Kılıçarslan’ın 
hükümdar olması beklenirken başta 
Sadeddin Köpek olmak üzere bazı 
kumandanların baskısı ile II. Gıya-
seddin Selçuklu tahtına çıkarıldı.” 
dedi.

II.GIYASEDDİN’İN ZAYIF 
KİŞİLİĞİNDEN YARARLANAN 

SAADEDDİN KÖPEK RAKİPLERİNİ 
ORTADAN KALDIRDI

Sultanın sarayda şerefine cülus 
şenlikleri düzenlendiğini, hapisha-

nedekilere genel af ilan ederek fer-
manla saltanatını ülkenin her tarafı-
na duyurduğunu  söyleyen Prof. Dr. 
Muharrem Kesik; “ 2. Gıyaseddin 
küçük kardeşi Kılıçarslan’ı destek-
leyen Harezmli Beyler ile diğerleri 
arasındaki çekişmeler bazı huzur-
suzluklara yol açtı. Kayır Han ani bir 
baskınla yakalanıp hapsedildi. Sul-
tan üvey annesi Eyyubî Melikesini 
ve iki kardeşini Uluborlu’da bir süre 
hapsetti. Vezir Saadeddin Köpek, 
sultanın aczinden, eğlence ve içki-
ye düşkünlüğünden yararlanarak 
devleti ele geçirmeye başladı. Kon-
ya-Aksaray arasında yaptırdığı bir 
Zazadin Hanı kitabesinden isminin 
“Köpek b. Muhammed”, lakabının 
ise Saadeddin  olduğu anlaşılıyor. 
Kendisine engel olarak gördüğü bazı 
emirleri öldürttü. Saadeddin Köpek 

Selçuklu soyundan gelmediği için 
halkın hükümdar olarak tanıma-
yacağından kendisini 1.Gıyaseddin 
Keyhüsrev’in gayri meşru çocuğu 
olduğunu belirtmesine ve kendi 
annesine iftira atmasına rağmen 
taraftar bulmadı. Sultan tarafından 
1239 yılında Kubadabad Sarayı’nda 
öldürüldü”dedi.

BABAİLER İSYANI İLE DEVLET 
OTORİTESİ SARSILDI

Prof. Dr. Muharrem Kesik, 
“Şeyh Ebu’l-Beka Baba İlyas-ı Ho-
rasani Moğol istilâsı sırasında Ha-
rezmşahların hakimiyetindeki top-
raklardan Anadolu’ya gelmiş bir 
Türkmen şeyhi idi. Ekonomik açı-
dan çok kötü şartlar içinde yaşayan 
devlet kademesindeki İranî çevre-
lerce dışlanan Türkmenler, hayvan-
larını otlatacak mera dahi bulama-

dıklarını gerekçe göstererek 1240 
yılında Baba Resul diye de tanınan 
Baba İlyas öncülüğünde II. Gıyased-
din Keyhüsrev’e karşı iktidarı ele 
geçirmek amacıyla bir isyan hareke-
ti başlatıldı. İlk zamanlarında büyük 
bir başarı elde eden Babailer daha 
sonra Amasya’da bozguna uğratı-
larak Baba İlyas idam edildi. Baba 
İshak, şeyhi Baba İlyas’ın öldürül-
mesinin intikamını almak amacıyla 
Konya üzerine yürüdü. Kırşehir’in 
kuzeydoğusundaki Malya Ovası’nda 
Selçuklu ordusundaki paralı Frank 
askerleri sayesinde Babailer bozgu-
na uğratıldı ancak devlet otoritesi de 
sarsıldı” dedi.

KÖSEDAĞ SAVAŞI ANADOLU 
SELÇUKLU DEVLETİ’NİN 

SONUNU GETİRDİ
Kesik, “Babaî ayaklanmasından 

önce Ani ve Kars’ı işgal eden Moğol-
lar Erzurum’u alarak binlerce kişiyi 
öldürdüler. 80 bin kişilik Selçuklu 
ordusu sayıca az olan Sivas’a 80 km 
uzaklıktaki Kösedağ’da meydana 
gelen savaşı 1243 yılında kaybet-
tiler. Savaş öncesi içki meclisinde 
eğlenen II. Gıyaseddin Keyhüsrev, 
Konya’ya kaçtı. Baycu Noyan şehri 
yaktırıp ve surları yıktırdı. Ele geçir-
dikleri esir ve ganimetlerle Mugan’a 
döndüler. Moğol ordusu Sivas’a 
doğru ilerledi. Sivas Kadısı Necmed-
din Baycu’ya mal ve hediyeler suna-
rak halkın canına dokunulmamasını 
istedi. Baycu askerlerine üç gün bo-
yunca şehri yağmalama izni verdi. 
Kösedağ buhranından yararlanan 
Ermeniler Türk topraklarına saldır-
maları üzerine yeni vezir Şemseddin 
İsfahanî büyük bir orduyla Ermeni 

topraklarına girdi ve Tarsus’u kuşat-
tı. Şehir tam düşmek üzereyken II. 
Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümü ha-
beri sonucu ordu geri döndü” dedi.

Prof. Dr. Muharrem Kesik ko-
nuşmasının sonunda şahsiyetsiz 
devlet adamlarının siyasî ihtiras ve 
entrikaları sebebiyle Selçuklu Devle-
ti’nin Moğolların elinde bir oyuncak 
haline getirildiğini, dirayetli babası-
nın aksine içki ve eğlence düşkünü 
II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in devletin 
sonunu getirdiğini belirtti. 

Program sonunda S.Ü. Selçuklu 
Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. 
Hacı Ali Gökmen ve Koyunoğlu Kü-
tüphane ve Müzesi Müdürü Hasan 
Yaşar tarafından Prof. Dr. Muhar-
rem Kesik’e günün anısına hediye 
takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Emekli torna ustası 1 saatte zeytin 
kıran ve dilen bir makine yaptı

Karaman’da bir torna ustası, saatte 1 
ton zeytin kıran ve dilen bir makine yap-
tı. Emekli olsa da sevdiği mesleğinden bir 
türlü kopamadığını anlatan 55 yaşındaki 
Yılmaz Özgür, “Benim asıl mesleğim mo-
tosiklet tamirciliğiydi. Motosiklet tamircili-
ği yaparken sık sık torna işi olurdu ve ben 
Konya’ya giderdim. Daha sonra mesleği-
mi değiştirdim ve tornacı ustası oldum. 
Burada torna üzerine iş yeri açtım. Bir süre 
sonra pazarcılık yapan tanıdıklarım bana 
geldi ve kendilerine zeytin kırma makinesi 
yapmamı istediler. Ben de niye böyle bir 
şey istiyorsunuz diye sorduğumda bana 
eğer bu makineyi yaparsan bizlerin zeytin 
satışları artacak dediler. Bende yaptığım 
araştırmaların ardından 10 yıl önce bunun 
kadar gelişmiş olmasa da bir makine yap-
tım” dedi. Emekli olduktan sonra önceden 
yapmış olduğu makineyi geliştirmek için 
çalışmalara başladığını ifade eden Özgür, 

“Uzun uğraşlar sonucu makinenin geliş-
mişini yapmayı başardım. Bu makine şu 
anda tamamen krom ve paslanmaz, saatte 
ise 1 ton kapasitesi var. Aynı anda hiç mo-
toru durmadan hem kırma hem de dilme 
yapabiliyor. Makine olmadan bir kişi 50 
kilo zeytini bir hafta gibi bir sürede ancak 
kırabilir veya dilebilir. Tabi ki bunu yapar-
ken ya boynu tutulur ya da elini kestirir. 
Şimdi bu makinede zeytin standart olarak 
kırılır ve dilinebilir” diye konuştu. Yaptığı 
dört makinenin şu anda semt pazarların-
da kullanıldığını da dile getiren Özgür, “Bu 
makineler şu anda sıkıntısız bir şekilde ça-
lışıyor. Bazen yaptığım makineleri kontrol 
etmek için pazarlara gittiğimde, zeytin kır-
dırmaya veya dildirmeye gelen teyzeler ile 
hanımlar bu makineyi yapandan Allah razı 
olsun dediklerini duyunca çok seviniyor ve 
kendimle gurur duyuyorum” şeklinde ko-
nuştu.    n İHA 

Basın mensupları sarı basın 
kartı alma heyecanı yaşadı 
BYEGM (T.C. Başbakanlık Basın Yayın Enfor-

masyon Genel Müdürlüğü) tarafından Sarı Basın 
Kartı ve Sürekli Sarı Basın Kartı almaya layık görü-
len Basın Mensupları; kartlarını Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’nin elinden aldı. Töre-
ne Başkan Hançerli’nin yanı sıra BYEGM Konya İl 
Müdürü Abdurrahman Fidancı, BYEGM yetkilileri 
katıldı.

Karatay Belediyesi’nde gerçekleşen kahvaltının 
ardından gerçekleşen tören ile Anadolu Ajansı Bölge 
Müdürü Ahmet Kayır Sürekli Sarı Basın Kartı, Ras-
yonel Haber Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Emine Gıynaş, Kon Tv Muhabiri Mehmet Işık, Kon-
ya Yenigün Gazetesi Muhabiri Mete Ali Maviş, Kon-
ya Postası Muhabiri Mustafa Karakaya, Gözyaşı Fm 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şafak, Hakimiyet 
Gazetesi Muhabiri Nagihan Çapkın, Konya Yenigün 
Gazetesi Muhabiri Tevfik Efe, İhlas Haber Ajansı 
Muhabiri Mustafa Yaşar Beşer ise ilk kez Sarı Ba-
sın Kartı sahibi olmanın heyecanını yaşadı. BYEGM 
Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı Sarı Basın 
Kartı’nın önemine değinerek; Basın Mensuplarını 
tebrik etti.  Başkan Hançerli törende yaptığı konuş-
mada basının toplum hayatındaki belirleyici rolünü 
vurgulayarak; basın mensuplarının çok büyük bir 
sorumluluk taşıdıklarını dile getirdi. Başkan Han-
çerli Basın Mensuplarına hayat boyu başarılar diledi.

 Protokolün Sarı Basın Kartlarını Basın Mensup-
lara takdimi ile tören devam etti.
n HABER MERKEZİ 

Tarihçi Prof. Dr. Muharrem Kesik 



Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi ta-
rafından düzenlenen konferansa Polis 
Akademisi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Levent Yılmaz konuk oldu. MÜ-
SİAD Konya Şubesi brifing salonunda 
gerçekleştirilen konferansta “Orta-
doğu’daki Gelişmelerin Türkiye’nin 
Ekonomi Güvenliğine Etkisi” konusu 
değerlendirildi.

Çok sayıda MÜSİAD ve Genç 
MÜSİAD üyesinin katıldığı konfe-
ransta, Polis Akademisi Öğretim Üye-
si Yrd. Doç. Dr. Levent Yılmaz, Orta-
doğu’daki gelişmelerin Türkiye’nin 
ekonomi güvenliğine etkisini anlattı. 
Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti, tari-
hin en yoğun saldırısı altındadır. Bu 
saldırı terör gruplarının üzerinden 
silahlı, FETÖ gibi terör unsurları ta-
rafından ihanet şeklinde, dışarıda 
Avrupa Birliği üzerinden ekonomik 
baskılarla, Amerika tarafından terör 
örgütlerine silah yardımı şeklinde, 
içeride bazı grupların siyasi istikrarı 
bozmaya yönelik saldırılar şeklinde 
düzenlenmektedir. Bu saldırıları ön-
ceki saldırılardan farklı değerlendir-
memiz gerekiyor. Bu saldırılara karşı 
her zamankinden daha fazla uyanık 
ve bir beraber olunmalıdır. Bu saldı-
rıların bir kısmı bize Ortadoğu üze-
rinden gelmektedir. Ortadoğu’da şu 
anda gözlemlenen mezhep ve etnik 
köken çatışmalarıdır. Ama Ortado-
ğu’da faaliyet gösteren hiçbir grubun 
faaliyeti, kendi amaçlarını yansıtma-
maktadır. Bu oyunu gören ve bozacak 
olan tek ülkede Türkiye’dir. Bunu da 
gördükleri için Türkiye yoğun bir sal-
dırı altındadır.  

Türkiye’nin gönül coğrafyasını 
batılı devletler, bazen petrol üze-
rinden, bazen de ticaret yolları üze-
rinden kontrol etmek istedi. Batı en 
sonunda anladı ki buraları kontrol 
etmek çok pahalıya mal oluyor. Bunu 
da önlemek için sözde halife ve dini 
liderlerle kontrol etmeye çalıştı. Ama 
bunda da başarısız oldu. Recep Tay-
yip Erdoğan adında bir lider çıktı ve 
batının bütün planlarını altüst etti. 
Türkiye’ye saldırıların artmasındaki 

en önemli neden Erdoğan’ın şahsın-
da, Milli iradeyi indirmekti. Erdoğan 
dünyanın en çok tehdit alan lideridir. 
Almanya parlamentosunun önünde 
Putin ile beraber fotoğrafını astılar ve 
dediler ki öldüren bu arabayı alsın. 
Bu Almanya parlamentosunun önün-
de yaşandı. Hedeflerinde Erdoğan’ın 
şahsında Milli irademize kast vardır. 

 Türkiye gelişmekte olan 
bir ülkedir. Türkiye üzerinde oyna-
nan oyunları görüp ona göre hareket 
etmek zorundayız. Karşılaştığımız 
sorunları zamanla çözüp bu süreci 
atlatacağımıza inanıyorum. Türki-
ye, Fırat Kalkanı operasyonunu baş-
latmasaydı, şu anda doğunun nasıl 
kurtarılacağını konuşuyor olacaktık. 
Türkiye’nin başlattığı operasyon ve 
üstlendiği rolü batı dünyası asla kabul 
etmedi. Türkiye Suriye’deki Müslü-
manları ile ülkemizdeki Müslüman-
ları birleştiriyor.  Bakü’den Kars’a ilk 
tren seferi Salı günü başlayacak. İlk 

seferi de Cumhurbaşkanı Erdoğan 
gerçekleştirecek. Ekonomimiz güçlü 
olmasaydı bunları gerçekleştirmek 
imkânsız olacaktı.

Barzani’nin sözde referandum 
hikâyesini konuşmak zorundayız. 
Türkiye, 21. yüzyılın en önemli dip-
lomatik hareketini burada yaptı. Öyle 
bir kurgu düzenledi ki Bağdat, Tah-
ran ve Ankara üzerinden yürütülen 
diplomatik adımlar, Barzani’yi geri 
adım attırdı. 

Ve bugüne kadar kazandığı bü-
tün kazanımları da kaybetti. Buradan 
şunu iyi anlamalıyız, Türkiye’nin iste-
mediği bir şeyi bu coğrafyada yapar-
san bırak bir şey kazanmayı elindeki 
her şeyi de kaybedersin. Türkiye bu 
adımı atarken de o kadar saldırının 
altında yaptı. Türkiye bunu başardı. 
Türkiye bölgede birleştirici rolüne oy-
namaya devam edecek. Türkiye, bu 
role devam ettiği sürece saldırıların 
da ardı arkası kesilmeyecek. Onun 

için hep beraber bütün siyasi ideo-
lojilerden sıyrılarak bir ve beraber 
olmalıyız. 

Dolardaki yükselişe de değinecek 
olursak, dolardaki iniş çıkışlar şeke-
rimizin düşmesi ve tansiyonumuzun 
yükselmesi gibi bizi rahatsız edebilir 
ama ekonomik krize neden olmaz. 

Türkiye’nin dış borcunun ödeye-
memesi gibi bir durum söz konusu 
değildir. Önümüzdeki süreci rahatla-
tacak çalışmalar yürütülüyor. Karşı-
laştığımız sorunları atlatacağımız ve 
ekonomi güvenliğimizi sağlanacak 
adımlar atılıyor. Önümüzdeki günler-
de piyasamız rahatlayacak. 

Batı’nın en büyük operasyonu şu-
dur; bir ülkeye ve millete umutsuzluk 
aşılamak. Bizimde önümüzde umut-
suz olacağımız hiçbir durum yok. Şu 
aşamadan sonra önümüze çıkacak 
bütün fırsatları çok iyi değerlendir-
memiz gerekiyor” dedi. 
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Kaymakam Çelik: Ben yaptım oldu anlayışı bitti
Meram Kaymakamlığı 

ve Meram Belediyesi iş bir-
liğiyle vatandaşların istek ve 
taleplerine daha hızlı çözüm 
üretmek amacıyla düzenle-
nen halk toplantıları devam 
ediyor. Meram Belediyesi 
Arif Bilge Tesislerinde dü-
zenlenen programa bölgede-
ki 6 mahalleden vatandaşlar 
katıldı.  Meram Belediyesi 
Arif Bilge Tesislerinde dü-
zenlenen halk toplantısına 
Meram Kaymakamı Resul 
Çelik, Meram Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı Yusuf Yöreli, 
ilgili daire müdürleri ile Arif 
Bilge, Batı Hadimi, Doğu 
Hadimi, Büyük Kovanağzı, 
Küçük Kovanağzı ve Ladikli 
mahallerinden muhtarlar ve 
vatandaşlar katıldı. 

Toplantının başında ko-
nuşma yapan Meram Kay-
makamı Resul Çelik, “Sizlerin 
dilekçe vermesine gerek kal-
madan, makamımıza gelerek 
durumunu anlatmaya gerek 
olmadan biz bulunduğunuz 
yerlere geleceğiz ve istekleri-
nizi burada dinleyeceğiz. Bu 
şekilde vatandaşlarımızla yüz 
yüze görüşerek taleplerinizin 
takipçisi olacağız” dedi. 

Ülke olarak kendi duru-
şumuzu, yönümüzü ve poli-
tikamızı belirleyen bir konu-
ma geldiğimize işaret eden 
Çelik, “Halkımızla bir ve be-
raber olmak,  sorunları dinle-
yip problem haline gelmeden 
çözüme kavuşturmalıyız. 
Toplum gelişme gösteriyor, 
teknoloji gelişme gösteriyor. 

Buna paralel olarak tabii ki 
yeni ihtiyaçlar da doğacak-
tır. Daha önce ihtiyaç olma-
yan konular şimdi ihtiyaç 
olarak karşımıza çıkacaktır. 
Her daim vatandaşlarımı-
zın isteklerini dinleyeceğiz 
ve onlara verdiğimiz kamu 
hizmetlerini gözden geçire-
ceğiz. Temel hedefimiz; para 
harcayarak yaptığımız kamu 
hizmetlerinin halkın ihtiyaç 
ve beklentilerine cevap ver-
mesidir. Talebinize uygun 
bir hizmet vermişsek başa-
rılıyız. ‘Ben yaptım, buyurun 
kullanın’ şeklindeki bir anla-
yış artık bitti” diye konuştu. 
Muhtarlar ve vatandaşlar ise 
mahallelerin taleplerini ilet-
tiler.
n HABER MERKEZİMeram Kaymakamı Resul Çelik

Yrd. Doç. Dr. Levent Yılmaz, “Ortadoğu’da faaliyet gösteren hiçbir grubun faaliyeti, kendi 
amaçlarını yansıtmamaktadır. Bu oyunu gören ve bozacak olan tek ülkede Türkiye’dir” dedi

‘Ortadoğu’da oyunu 
bozacak Türkiye’dir’

Eski Vali Yardımcısı 
İsmail Atasoy vefat etti

Ortakaraören’de sentetik
çim saha açılışı yapıldı

Uzun süredir tedavi gören Kon-
ya eski Vali Yardımcılarından İsmail 
Atasoy (71) vefat etti. 2000-2005 
yılları arasında Konya’da görev ya-
pan, Emekli Konya eski Vali Yar-
dımcılarından İsmail Atasoy (71) 
uzun süredir tedavi gördüğü hasta-
nede vefat etti.

1946 yılında Çorum’da doğan 
Atasoy, İlköğrenimini Sungurlu’da, 
orta öğrenimini ise Ankara Kurtuluş 
Lisesi’nde tamamladı. 1965 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi’nde yükseköğrenimine başladı. 
1969 yılında mezun olarak aynı yıl 
Çorum’da Kaymakam adayı olarak 
göreve başladı. Sırasıyla Eskipa-
zar, Bünyan ve Azdavay ilçelerinde 

kaymakam vekilliği yapan Atasoy, 
1972 yılında kaymakamlık kursunu 
bitirdikten sonra sırasıyla Çamlı-
hemşin, Kavak, Narman, Malazgirt 
ve Çerkeş ilçelerinde kaymakam-
lık görevini yürüttü.Yine sırasıyla 
Van, Mersin, Balıkesir, Kırıkkale, 
Konya illerinde Vali Yardımcılığı 
yaptıktan sonra 2006 yılında Bolu 
Vali Yardımcılığı görevine atanan 
Atasoy, 2012 yılında yaş haddinden 
emekliğe ayrıldı. Emekli olduktan 
sonra Konya’ya yerleşen Atasoy’un 
cenazesi, öğle namazına müteakip 
Ankara Kocatepe Caminde kılınan 
cenaze namazının ardından defne-
dildi.
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Seydişehir Belediyesi tarafın-
dan Ortakaraören mahallesinde 
yapımı tamamlanan sentetik çim 
saha düzenlenen törenle hizmete 
açıldı. Açılış törenine Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, AK Parti  İlçe 
Başkanı Mustafa Konurer ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis 
Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcı-
ları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir 
Kibar, Gençlik Hizmetleri Spor Mü-
dürü Soner Balcı, STK Başkanları, 
Birim Müdürleri, vatandaşlar ve öğ-
renciler katıldı.  Seydişehir Beledi-
yesi tarafından mahallerine yapılan 
yatırımlar için teşekkür eden Orta-
karaören Mahallesi Muhtarı Kemal 
Yalçın, “Ortakaraören mahallemizin 
bu sahaya çok ihtiyacı vardı. Genç-
lerimiz yıllardır Seydişehir ve civar 
köylere otobüslerle maç yapmaya 
gidiyorlardı. Başkanımızın burada 
bu eksikliği gidermesi bizleri mut-

lu etti. Kendisine ve ekibine emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal da, “Göreve geldiğimiz günden 
bu güne kadar birçok çalışmalara 
imza attık. 67 olan lisanslı futbolcu 
sayımız bu gün Bin 600’lere ulaştı. 
Gerek şehir merkezinde gerekse 
köylerden ve kasabalardan dönen 
mahallelerimizde gençlerimize bu 
tür alanların oluşturulmasında yo-
ğun çaba sarf ettik. Bu gün kasaba-
larımızın tamamında sentetik çim 
sahamız oluştu” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Orta-
karaören Mahallesi Muhtarı Kemal 
Yalçın tarafından Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal’a teşekkür plaketi 
verilirken, Başkan Tutal ve AK Par-
ti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve 
davetliler tarafından sentetik çim 
sahaların açılışı yapıldı.  
n HABER MERKEZİ

İsmail Atasoy

Konferansın sonunda MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Yılmaz’a hediye takdim etti.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 
94. Yıldönümü çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı kutlamaları, Anıt’a çelenk ko-
nulmasıyla başladı.

Yağış nedeniyle 100. Yıl spor 
salonunda gerçekleştirilen program-
da konuşan Vali Yakup Canbolat, 
Cumhuriyetin Türk milletinin tarih 
sahnesinde yeniden dirilişinin adı ol-
duğunu söyledi. Vali Canbolat, ”Ta-
rih sahnesinden yok edilmek istenen 
milletimiz Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk önderliğinde kaderine el koyup 
kurtuluş savaşını kazanarak 29 Ekim 
1923’de Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti olarak yeniden doğmuştur. Cum-
huriyet mana ve gücünü milletimizin 
ortak iradesiyle ve büyük bir imanla 
gerçekleştirdiği kurtuluş mücadele-
sinin eseri olmasından almaktadır. 
İnsanlık tarihi bir milletin sarsılmaz 
ortak iradesiyle kendi kaderini elle-
riyle ve kanlarıyla yazdığına nadir 
şahit olmuştur. Bu anlamda Cum-
huriyet milletimizin tarih sahnesinde 
yeniden dirilişinin adı, İstiklal müca-
delemizin bize bıraktığı en önemli 
miraslardan biridir. Bu mücadeley-
le aziz milletimiz sadece Anadolu 
coğrafyasının değil belki de insanlık 

tarihinin en haksız işgallerinden bi-
rini bertaraf etmiştir. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün büyük kurtuluş mücade-
lesi meşalesi, milletinin iman dolu 
göğsünde alevlendirip Cumhuriyet 
iradesiyle taçlandırdığı ve milletimi-
ze hakkettiği yönetim biçimini bah-
settiği gündür bugün” ifadelerini 
kullandı.

Konuşmaların ardından günün 
anlam ve önemini anlatan şiirler 
öğrenciler tarafından, Kıbrıs Gazisi 
Mustafa Bayındır tarafından da “Tür-
koüğlu Türküm” isimli şiir okundu. 
Cumhuriyet konulu resim, şiir ve 
kompozisyon yarışmalarında derece-
ye giren öğrencilere ödülleri verildi. 
İl milli eğitim müdürlüğünce ilkokul 

ve lise öğrencilerinin halk oyunları 
gösterisi ile program sona erdi.

Programa Konya Valisi Yakup 
Canbolat, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek, 3. Ana 
Jet. Üs ve Garnizon Komutanı Hava 
Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, adli, 
mülki, askeri, sivil erkan ve gaziler 
katıldı.  n İHA 
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‘Cumhuriyet, aziz milletimizin güçlü 
irade ve kararlılığının göstergesidir’

‘Cumhuriyeti her geçen gün ileri 
taşımanın kıvancını yaşıyoruz’

Vali Yakup Canbolat, Cumhu-
riyet’in 94. yıldönümü nedeniyle 
mesaj yayınladı.  Vali Canbolat, 
“Bugün, Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk Başkomutanlığında büyük 
mücadeleler neticesinde kazanılan 
milli mücadelenin Cumhuriyet ile 
taçlandırılışının 94. yıldönümüne 
ulaşmanın millet olarak mutlulu-
ğunu yaşamaktayız” dedi. “Cum-
huriyet; aziz milletimizin bütün 
zorluklar ve engellemeler karşısın-
da ortaya koyduğu mücadelesinin, 
güçlü irade ve kararlılık örneğinin 
göstergesi, aynı zamanda bütün 
mazlumların ve mağdurların bir 
umut ve ilham kaynağı, dirilişin 
sembolüdür” diyen Vali Canbo-
lat’ın mesajı şöyle; “İnanıyorum ki 
bugün; milletimizin her bir ferdi, 
küllerinden yeniden doğuşunun 
nişanesi, bu özel günü büyük bir 
coşku ile idrak etmekte, en samimi 
duygularla kutlamaktadır. Atala-
rımızın en zor zamanlarda bile bu 

vatandan asla vazgeçmeyerek, var 
olma mücadelesi, bizlere daima bir 
ışık, bir rehber, olmuştur. Bu mil-
let, bundan sonra da tarihinden ve 
geçmişinden aldığı güç ve ilhamla 
varlığını dünya var oldukça, sürdür-
meye devam edecektir. Kurtuluş 
Savaşı’nda kendisine boyunduruk 

vurmaya kalkışan düşmanlarına 
karşı, ecdadımızın sergilediği birlik 
ve beraberlik ruhunu; vatanımızın 
bekasına, milletimizin kardeşliği-
ne ve iradesine kast edilmesi du-
rumunda, son örneği 15 Temmuz 
gecesinde yaşanan hainlerin ihanet 
kalkışmasına karşı gösterildiği gibi, 
bu aziz millet, bugün ve gelecekte 
de aynı kararlılıkla, canlarını ortaya 
koyarak gösterecektir. Bu duygu ve 
düşüncelerle; başta, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, bu za-
feri bize armağan eden İstiklal Mü-
cadelemizin bütün kahramanlarını, 
Ülkemizin ve milletimizin bölün-
mez bütünlüğü ve manevi değer-
lerimiz uğruna canlarını seve seve 
feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, 
kahraman gazilerimizi minnet ve 
şükranla anıyor, aziz milletimizin, 
Konyalı hemşehrilerimin, Cumhu-
riyet Bayramını içtenlikle kutluyor, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek, 
milletimiz için yeniden diri-
lişin simgesi olan 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutladı.  Konya Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Tahir 
Akyürek, 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı nedeniyle bir 
kutlama mesajı yayınladı. 

Başkan Akyürek’in me-
sajı şöyle:  “Cumhuriyeti-
mizin ilan edilişinin 94. yıl 
dönümünü millet olarak he-
yecan ve coşku içinde kutlu-
yoruz. Ecdadımızın, tarihte 
eşine ender rastlanan bir 
azim ve irade ile Kurtuluş 
Savaşı’nda verdiği kahra-
manca mücadelelerin ardın-
dan ilan edilen Cumhuriyet, 
milletimiz için yeniden dirilişin 
simgesidir.  Milletimizin bağım-
sızlığının, topraklarımızın bölü-
nemeyeceğinin tarihi bir ispatı 

olan Cumhuriyeti her geçen gün 
ileri taşımanın kıvancını yaşıyo-
ruz. Gelecekte ülkemizin daha da 
güçlenmesi, kalkınması, gelecek 
nesillere lider bir ülke olarak bı-

rakılması için çalışmalarımı-
zı canla başla sürdürüyoruz.  
Vatan, millet ve bayrak bö-
lünmez bir bütündür. Ülke-
miz üzerinde son dönemde 
oynanan kirli oyunların boşa 
çıkacağını, milletimizin birlik 
ve beraberlikten ayrılmaya-
cağını 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı vesilesiyle bir kez 
daha belirtmek isterim. Bu 
bayram vesilesiyle ortaya 
koyacağımız birlik ve bera-
berlik tablosu, aramıza nifak 
tohumları ekmeye çalışan-
lara verilecek en güzel ce-
vaptır. Bu duygularla başta 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere eşsiz fedakarlık-
larıyla tarihe yön veren bü-

tün şehit ve gazilerimizi rahmetle 
anıyor, Cumhuriyetimizin 94. yıl-
dönümünü kutluyorum.”
n HABER MERKEZİ 

Yakup Canbolat

Tahir Akyürek

Milli Mücadele’nin ardından ilan edilen Cumhuriyet’in 94. yıldönümü bu yıl da coşku içinde kutlandı. 100. Yıl spor salonunda 
gerçekleştirilen programda Vali Yakup Canbolat, Cumhuriyetin Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı olduğunu söyledi

94. yıl coşkusu yaşandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 94. Yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 



Kulu ilçesinde 
seyir halindeki oto-
mobilin aynı yöndeki 
kamyona arkadan 
çarpması sonucu 
meydana gelen trafik 
kazasında 3 kişi yara-
landı. Edinilen bilgi-
ye göre, Kulu Makas 
Kavşağı yakınlarında 
Gökhan I. (34) idare-
sindeki 34 PR 5213 
plakalı otomobil, aynı 
yöndeki sürücüsü-
nün ismi öğrenile-
meyen 31 DB 825 
plakalı kamyona ar-
kadan çarptı. Kazada 
otomobil sürücüsü 
Gökhan I. ile araçta 
bulunan Güllü A. (60) 
ve Cemile L. (39) ya-
ralandı. Yaralılar olay 
yerine sevk edilen 
ambulanslarla Kulu 
Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi al-
tına alındı. Kamyon 
şoförü kaza sonrası 
gözaltına alındı.
n İHA
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Cumhuriyet Bayramı için
33 öğrenciden 33 bayrak

Otomobil kamyona
arkadan çarptı: 3 yaralı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
dolayısı ile Şehit Osman Küçükdil-
lan İlkokulu 3/1 Sınıfı duygusal bir 
çalışmaya imza attı. Sınıf öğretmeni 
Mevlüt Serin ve öğrencileri 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 33 
kişilik sınıfa kendi elleri ile yaptıkla-
rı 33 bayrak astı. Veliler tarafından 
büyük beğeni toplayan bu çalışma 
öğretmenlerin de beğenisini topladı
n HABER MERKEZİ

Çiftçilerin birçoğu her yıl olduğu gibi bu yıl da mahsulünü Şakalak Mibzerler ile ekti. Yeni dizaynı ile 
çiftçiye ulaşan hububat mibzerleri ile bu yıl daha yüksek verim ve daha kaliteli mahsul hedefleniyor

Çiftçinin tercihi 
yine Şakalak oldu

Ekim döneminin sonuna yaklaştığı-
mız Anadolu’da, çiftçi hububat ekimin-
de yine Şakalak marka mibzerleri tercih 
etti. 

Başta Konya Ovası olmak üzere 
ülkemizin birçok bölgesinde hububat 
ekimleri tamamlanmak üzere. Yeni 
sezona heyecanla hazırlanan çiftçiler, 
mahsulünü özenle ekti. Çiftçilerin bir-
çoğu her yıl olduğu gibi bu yıl da mah-
sulünü Şakalak Mibzerler ile ekti. Daha 
da modernize edilmiş, yeni dizaynı ile 
çiftçiye ulaşan hububat mibzerleri ile 
bu yıl daha yüksek verim ve daha kali-
teli mahsul hedefleniyor.  

Bir yıllık emeklerini Şakalak’a gü-
venle emanet ettiklerini dile getiren 
çiftçiler, mibzer noktasında ‘Şakalak’ın 
yıllardır hiçbir çiftçiyi mahcup etmedi-
ğini dile getirdi. 
ÇİFTÇİLERDEN ŞAKALAK’A TEŞEKKÜR

Duygularını firma yetkilileri ile 
paylaşan çiftçiler, “Biz atalarımızdan 
aldığımız çiftçilik mirasını en iyi şekilde 
devam ettiriyoruz. Bu noktada teknolo-
jiyi de çok iyi takip ediyoruz. Özellikle 
ekipman noktasında ciddi hassasiyet 
gösteriyoruz. Tüm araştırmalarımız bizi 
Şakalak’a götürdü. İşleme grubunda 
da hep Şakalak’ı tercih ediyoruz. Mib-
zer zaten tartışılmaz Türkiye’nin en iyi 
markası Şakalak. Yıllardır hep Şakalak 
kullanıyoruz. Daha mibzerlerin hiç arı-
za verdiğini hatırlamıyoruz. Ekim gru-
bunda adeta bir sanat eseri. Bu mibzeri 
çiftçimize armağan eden Şakalak A.Ş. 
yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi. 
ÇİFTÇİLERİMİZİN TAKDİRİNİ ALIYORUZ

Ekim dönemi ile ilgili değerlendir-
melerde bulunan Şakalak Tarım Ma-
kineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdürü Mustafa Genç de, çift-
çilere bereketli olmasını temenni etti. 
Genç, “Bir hububat ekim dönemini 
daha tamamlamak üzereyiz. Bizim için 
yoğun bir sezon. Çünkü çiftçimizin rızkı 
için verdiği mücadelede bize de önem-
li görevler düşüyor. Ama çok şükür bu 
ekim dönemini daha alnımızın akıyla 
tamamladık. Çiftçimiz gerek önce aldı-
ğı mibzerlerimizden gerekse yeni aldığı 
mibzerlerimizden büyük memnuniyet-
lerini dile getirdi. Bu yıl hububat mib-
zerinde kasa değişikliği yaptık, yeni tek-
nolojiler ekledik o da büyük beğeni aldı. 
Çiftçimiz hayranlıkla kullandı ve bize 
teşekkür etti. Biz hep diyoruz, 1974’ten 
bu yana değerimizi ‘eken bilir’. Tüm 
bu duygu ve düşünceler ile tüm çiftçi-
lerimize ürünlerinin bereketli olmasını 
temenni ediyorum” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

Asker eğlencesinde
silahlı kavga: 5 yaralı 

Mide rahatsızlığına karşı
beslenmeye dikkat

Akşehir ilçesinde yapılan 
asker eğlencesinde iki grup 
arasında çıkan tüfekli sopa-
lı kavgada 5 kişi yaralandı. 
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına 
alındı. 

Olay, ilçeye bağlı Ilıcak 
Mahallesi’nde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, 
mahalle meydanında yapı-
lan asker eğlencesi sırasında 
Burak G. ile Oğuz A. arasın-
da henüz bilinmeyen neden-
le başlayan sözlü tartışma bir anda 
büyüdü. 

Çıkan kavgada Burak G. elinde-
ki bira şişesiyle Oğuz A.’nın kafasına 
vurdu. Kavga tarafların arkadaşları-
nın da araya girmesiyle büyüdü. 
Sopaların ve tüfeklerin kullanıldığı 
kavgada vücudunun çeşitli yerleri-
ne saçma isabet eden Mustafa A., 
Ayhan K., Hasan A. ve darp edilen 
Oğuz A. ile Mehmet K. yaralandı. 
Yaralılar olay yerine sevk edilen 

ambulanslarla Akşehir Devlet Has-
tanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan tü-
fekle vurulan Mustafa A., Ayhan K. 
ve Hasan A. yapılan ilk müdahale-
lerin ardından Konya’ya sevk edildi. 
Kavga esnasında tüfek kullandıkla-
rı öne sürülen ve kaçan Emrah Y., 
Burak G., Fazıl K., Akşehir İlçe Jan-
darma Komutanlığı ekiplerinin ça-
lışması sonucu yakalandı. Gözaltına 
alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardın-
dan adliyeye sevk edildi.
n İHA 

Konya Hospital Genel Cerrahi 
Uzmanı Op. Dr. İlhami Beyaztaş, 
mide sıkıntısı yaşayan insanların 
temel sebebinin ‘Helobakter Pilori’ 
isimli mikrobun neden olduğunu 
ve mideyi korumak için beslenme 
alışkanlıklarına dikkat etmeleri ge-
rektiği konusunda uyarılarda bulun-
du.  Konya Hospital Genel Cerrahi 
Uzmanı Op. Dr. İlhami Beyaztaş, 
beslenme bozuklukları, kötü alış-
kanlıkların ve psikolojik faktörlerin 
mideye zarar verdiğini belirterek,”-
Mide kendini koruyor fakat dış bes-
lenme bozuk gıdalar kullanma kötü 
alışkanlıklar, sigara, psikolojik fak-
törler ki biliyorsunuz bütün organ-
larımızı yöneten beyin mekanizması 
bu da ruhsal durumdan çok etkile-
nir. O yüzden de stres hormonlarını 
vücutta artırır onun yanında mideye 
asit salgısını artırır bu şekilde mide 
zarar görür psikolojik etkenlerden. 
Aynı zamanda biliyorsunuz psiko-
lojik etkenler sosyal faktörlerle çok 
bağlantılıdır. İşte ailevi nedenler 
kişinin parasal, ekonomik sıkıntıları 
yani toplumda görülen bütün sosyal 
sıkıntıların hepsinin altının gerçek 
şeyi psikolojik etkilenme ve bunun 
sonucunda da midenin etkilenme-
si. Şimdi mide bu kadar etkilenen 
bir organ dediğimiz gibi gıdalarla 
psikolojik faktörler ve sosyal ne-
denlerle. Bütün bunların çaresini 
bulduk, her şey düzeldi, hasta te-
davi edildi, mide ilaçları başlandı 
fakat mide hala düzelmiyor, hala 
hasta geliyor diyor ki hocam ‘Ben 
sigarayı da bıraktım mide ilaçlarımı 
da güzel kullanıyorum beslenmemi 
de düzene soktum ama hala sıkın-
tılarım devam ediyor ve mide şika-
yetlerim hala devam ediyor’ şimdi 

o zaman bunun altında ne aramak 
lazım? Bunun altında işte o zaman 
midenin birçok hastalıklarında suç-
lanan özellikle mide ülserinde mide 
kanserinde suçlanan Helokobakter 
Pilori denilen bir mikrop ve bu mik-
robu daha önce çok fazla iyi tanımı-
yorduk. Fakat gün geçtikçe demin 
söylediğim nedenlerden dolayı yani 
bir çok sebebi ortadan kaldırdıktan 
sonra şikayetlerin devam etmesi 
gibi dünyada da bunlar yaygın gö-
rülünce bu mikrop üzerinde çok ça-
lışıldı. Kanserlerin sebebi olarak ne 
kadar etkili neden böyle düzelme-
yen mide şikayetlerinde neden böy-
le oluyor diye. Helikobakter Pilori 
artık şu an mide gastiritinden tutun 
mide ülserinden ve de kanserlerden 
artık çok suçlanan bir faktör. Heli-
kobakter pilori mikrobu bu kadar 
önemliyse ve kişinin demin dediğim 
gibi bütün faktörler ortadan kaldır-
dıktan sonra hala şikayetleri devam 
ediyorsa o zaman bu mikrobu yok 
edecek tedavi yöntemlerine başvur-
mak gerekiyor.Artık dünyanın en 
son gastroenteroloji kongrelerinde 
de bahsedilmiştir. Bu Helikobaketer 
Pilori ile savaş ile ilgili ciddi tedavi 
protokolleri gerçekleştirildi. Bunlar-
dan 2 protokol çok yaygın şuan kul-
lanılan ve yüzde 95 oranında mik-
robu yok ediyor. Biz hastalarımıza 
burada bu tedaviye başlıyoruz yak-
laşık 14 gün yüksek doz ve o tedavi 
sonucunda hasta o daha önce mide 
ilaçları kullanan değişik ilaçlar kulla-
nan işte beslenmesine dikkat eden 
düzenine dikkat eden iyileşmeyen 
kişi bu 14 günlük tedaviden sonra 
gerçekten mutlu oluyor ve tedavi 
başarılı oluyor” ifadelerini kullandı.
n İHA

 Bir yıllık emeklerini Şakalak’a güvenle emanet ettiklerini dile getiren çiftçiler, 
mibzer noktasında ‘Şakalak’ın yıllardır hiçbir çiftçiyi mahcup etmediğini dile getirdi. 
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Velilerle biraraya gelen Armağan Koleji Okul Müdürü Musa Bağcı, “Öğretmen kadromuz 
dinamik bir yapıya sahip. Hem tecrübeli hem dinamik bir ekibimiz var” diye konuştu 

‘İyi çalışma ancak iyi  
ekiple meydana gelir’

Armağan Koleji birinci genel veli 
toplantısını yoğun bir katılımla yap-
tı. Yaşadığı çağa geçmişindeki özlü 
çalışmaları aktardıklarını ifade eden 
Okul Müdürü Musa Bağcı, “Geçmi-
şimizden de ders alarak yeni dünya-
yı kuracak olan bizleriz. Yaşadığımız 
yakın çağın içinde farklı jenerasyonun 
insanları olarak bir önceki nesil yeni 
nesil ile büyük problemler içinde. 
Konuştukları dili bile anlayamayacak 
düzeydeki farklılık, beraberinde an-
laşmazlıkları da getiriyor. Eğitim-öğ-
retim olarak ta bu çatışmadan nasibi-
mizi toplum olarak almışız. Bir önceki 
nesilde (1975 kuşağı) neredeyse ço-
cuklarımıza değer vermeyecek ölçüde 
dayakla, çok kalabalık sınıflarda eği-
tim gördük ülke olarak. Çocuklarımız 
neredeyse insan yerine koyulmadı, 
fikri bile sorulmadı. İstediğimiz tarz-
da, istediğimiz tipte insan yetiştirme-
ye çalışıldı. Şu yaşadığımız dönemde 

ise öğretmen öğrencinin yerini almış 
durumda. Değer verilmeyen, toplum-
sal kimliği yerlere serilmiş bir meslek 
çalışanı gibi görülmekte. Öğrenciye 
-üf dese soruşturma geçirme korkusu 

var. Toplum olarak orta yolu bulmak-
ta çok zorlanıyoruz. Biz Armağan Ko-
leji olarak yine çok şanslıyız. Velimiz 
de öğrencimiz de manevi değerlere 
büyük bir özenle sahip çıkıyor. Do-

layısıyla da aşırılıklara yol açmıyor. 
Okul olarak çağın gerektirdiği ve geç-
mişimizin bize ışık tuttuğu hususlara 
dikkat ederek, tekdüzelikten çıkarak 
farklı strateji ve yöntemleri de dene-
yerek ulaşılması gereken en iyi eğitim 
seviyesine ulaşıyoruz. Derslerimizde 
yeni ve eski tüm öğretim yöntem ve 
tekniklerini görmek mümkün. İyi ça-
lışma ancak iyi bir ekiple meydana 
gelir. Öğretmen kadromuz dinamik 
bir yapıya sahip. Hem tecrübeli hem 
dinamik bir ekibimiz var. Bu da bizi 
ziyadesiyle memnun ediyor. Gelecek-
teki yeni dünyayı bizim evlatlarımız 
kuracak, onun için onlara güveniyor 
ve saadetler diliyoruz. Allah alnımızın 
akıyla bize bu nesli yetiştirmeyi nasip 
etsin. Allah’a emanet olun.” dedi. İk-
ramların ardından toplantı sınıflarda 
öğretmen veli görüşmesi şeklinde 
son buldu.
n HABER MERKEZİ 

Reklamcılar kurum kültürünü konuştu

Her hafta bir birinden önemli 
isimlerle son derece faydalı prog-
ramlar gerçekleştiren Konya Rek-
lamcılar Derneği, bu haftada faydalı 
bir etkinliğe imza attı. Konya Rek-
lamcılar Derneği tarafından organi-
ze edilen  ‘Kurumsal Kültür ve Aidi-
yet’ konulu konferans Psikolog Emin 
Yıldırım’ın sunumuyla gerçekleşti. 
Katılımın yoğun olduğu toplantıda 
Psikolog Emin Yıldırım, katılımcıları 

bilgilendirdi. 
Kurum kültürü oluşturmanın 

kurumun sürekliliğine ve oluşan 
kültürün aidiyet kavramına etkile-
rinden bahseden Psikolog Emin Yıl-
dırım, “Siz reklamcılar olarak farklı 
sektörlerden kurum ve kuruluşları 
gözlemleyebiliyorsunuz bu eğitim-
ler sayesinde danışmanlık yaptığı-
nız kurum ve kuruluşları da kurum 
kültürü oluşturmaları konusunda 

yönlendirebilirsiniz. Kendi firmaları-
nızda da kurumsallaşma adına doğ-
ru adımlar atacağınıza inanıyorum.  
Konya Reklamcılar Derneği’ne ve 
çok kıymetli katılımcılara bu prog-
ram için çok teşekkür ediyorum” 
dedi.

Konya Reklamcılar Derneği Baş-
kanı Osman Yavuz da, Psikolog Emin 
Yıldırım’ın sunumu sonrası yaptığı 
konuşmasında, “Konya Reklamcılar 

Derneği olarak Sayın hocamıza te-
şekkür ediyoruz bugün bizlere çok 
önemli bir konuda değerli bilgiler 
verdiler. Dernek olarak hem Dernek 
üyelerimizin hemde faydalanmak is-
teyen herkesin katılabileceği eğitim 
ve tecrübe paylaşımı programları-
mız devam edecek. Programımıza 
teşrif eden tüm katılımcılara teşek-
kür ediyorum” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

Akşehir’de Tarihçi Uğurluel
Sultan Kanuni’yi anlattı

Akşehir İlçe Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 
sosyal ve kültürel etkinlikler kap-
samında Araştırmacı-Tarihçi-Yazar 
Talha Uğurluel “Dünyaya Hükme-
den Sultan Kanuni” konulu konfe-
rans verdi. 

Akşehir Kültür Merkezi’ndeki 
konferansta, Tarihçi-Yazar Talha 
Uğurluel, bilinmeyen birçok ayrın-
tıyla Kanuni Sultan Süleyman ve 
döneminden bahsetti. Uğurluel, 
bazı dizilere atıfta bulunup, Kanuni 
Sultan Süleyman’ın yanlış aktarıl-
dığını belirtip, Kanuni’nin annesi, 

Yavuz Sultan Selim’in eşi Hafsa 
Sultan ile başladığı programında 
Kanuni’nin yaşamı, ailesi ve eğitim 
hayatında etkili olan isimlere dikkat 
çekti. 

Anlatımını kendi çekmiş oldu-
ğu fotoğraflar ve görsel sunumuyla 
destekleyen Uğurluel, Kanuni Sul-
tan Süleyman’ın yaşamına ilişkin 
merak edilen konulara ilişkin soru-
ları da yanıtladı. Sabah ve akşam 
olmak üzere iki seans olarak yapılan 
konferanslar sonunda Talha Uğur-
luel, okurları için kitaplarını da im-
zaladı.  n İHA

Konya Reklamcılar Derneği 
tarafından organize edilen  
‘Kurumsal Kültür ve Aidiyet’ konulu 
konferans Psikolog Emin Yıldırım’ın 
sunumuyla gerçekleşti.

Araştırmacı-Tarihçi-Yazar Talha Uğurluel 
“Dünyaya Hükmeden Sultan Kanuni” konulu konferans verdi. 
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Yalman: Milli Görüş
davası fedakarlık ister

Saadet Partisi (SP) Karapınar 
ilçe teşkilatının 6. Olağan Genel Ku-
rul toplantısı gerçekleştirildi. Kültür 
Merkezindeki genel kurulda konu-
şan Genel Başkan Yardımcısı Lütfi 
Yalman, Sadet Partisinin diğer parti-
lerden ayıran çok fazla özelliklere sa-
hip olduğunu söyledi.  Yalman, Milli 
görüşün  45 yıldır aynı çizgide dü-
şüncelerini sürdürmekte olduğunu 
belirterek, “Bu dava fedakarlık ister. 

Para pul makam hazzını duymayan 
bir topluluğuz. Bu dava da Allah sizi 
milli görüşe seçmiş ve üye yapmış. 
Bundan büyük şeref mi olur. Alnını-
zı secdeye koyun ve şükredin bu bü-
yük nimettir.” Daha sonra tek liste 
ile gidilen seçimde, Kemal Kor ilçe 
başkanı seçildi.  Genel kurula, Yal-
man, SP İl Başkanı Hasan Hüseyin 
Uyar, SP ilçe Başkanı Kemal Kor ile 
partililer katıldı. n AA

Bozkır İlçesine bağlı Soğucak Mahallesi eşraflarından Mehmet Kalkan hayata gözlerini yumdu. 
Merhum Kalkan, ikindi namazına müteakip Karaaslan Üzümcü Mezarlığına defnedildi

Kalkan ailesinin acı günü
Bozkır İlçesine bağlı Soğucak Ma-

hallesi eşraflarından Mehmet Kalkan 
vefat etti. 94 yaşında vefat eden mer-
hum Kalkan Karaaslan Üzümcü me-
zarlığına ikindin namazına müteakip 
defnedildi. Merhum Kalkan’ın cena-
zesine Soğucak Mahallesi yardım-
severleri Ali Şahin, Cemal Altınsoy, 
Karaaslan Üzümcü Mahallesi Muh-
tarı Nuri Belen, sevenleri, dostları ve 
yakınları katıldı. Merhum Kalkan’ın 

cenazesi tekbirler ve dualar ile omuz-
larda taşındıktan sonra defnedildi. 
Kalkan ailesi ise cenazeye katılanların 
taziye dileklerini kabul ederek vefat 
eden yakınlarının mezarı başında dua 
etti. Merhum Kalkan’ın 1’i oğlan 3’ü 
kız olmak üzere 4 evladı vardı. Yeni-
gün Gazetesi olarak Merhum Meh-
met Kalkan’a Allah’tan rahmet, Kal-
kan ailesine ise baş sağlığı ve sabırlar 
diliyoruz.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kapılarda ‘Plaka Tanıma
Sistemi’ devreye giriyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, Türkiye’ye kara güm-
rük kapılarından gelen ve giden 
tüm araçların plakalarının sisteme 
otomatik olarak kaydedilmesini 
sağlayacak bir proje geliştirdiklerini 
söyledi. 

Herhangi bir güvenlik sıkıntısı 
ya da risk analizinde bu araçların 
tahlil edilmesini amaçladıklarını 
anlatan Tüfenkci, “Giriş-çıkışları 
kolaylaştırmayı, aynı zamanda gü-
venliği sağlayacak bilgi analizlerini 
oluşturabilmeyi hedefliyoruz.” diye 
konuştu. 

Tüfenkci, sistemin sadece Tür-
kiye’deki plakalar veya Latin harfli 
karakterler içeren yabancı ülke pla-
kaları için hazırlanmadığına işaret 
ederek, Arapça karakter taşıyan pla-
kalar için de özel bir Arapça-Latince 
çeviri sistemi düzenlendiğini, dola-
yısıyla bu ülkelerden gelen araçlara 
ait pek çok farklı plakanın sorunsuz 
olarak tanımlanabileceğini bildirdi.

Aktif olarak gümrük işlemi yü-
rütülen 20 sınır kapısında “Plaka 
Tanıma Sistemi”ni hayata geçire-
ceklerini dile getiren Tüfenkci, şöyle 
devam etti: 

“Sistem, 17 kapımızda 1 Ka-
sım itibarıyla hayata geçmiş olacak. 
Halen inşaat halindeki Sarp, Kapı-

köy, Hamzabeyli sınır kapılarında 
kurulum için inşaat çalışmalarının 
tamamlanması beklenecek ve bura-
larda da inşaat biter bitmez sistem-
ler devreye alınacak.” 

“KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE 
ETKİNLİK ARTIRILACAK”

Tüfenkci, manuel olarak müda-
hale imkanı kalmayacağından bu 
yolla yapılması mümkün suistimal-
lerin de engelleneceğini vurgulaya-
rak, şunları kaydetti: 

“Gümrük işlemlerinin daha hızlı 
ve kontrollü gerçekleştirilebilmesi 
ve başta ülke güvenliği olmak üzere 
kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin 
artırılması sağlanacak. Plakaların 
otomatik olarak kaydedilebilmesi 
sayesinde hem personel tasarru-
fu sağlanacak hem de memurların 
daha etkin ve verimli hizmet sun-
maları mümkün olacak.” 

İçişleri Bakanlığının sistemiyle 
entegre çalışacak uygulama saye-
sinde özellikle ihbarlı araçların tes-
piti, takibi ve kontrolüyle risk analiz-
lerinin daha etkin yapılabileceğine 
işaret eden Tüfenkci, Türk firma-
larınca geliştirilen sistemin yerli 
yazılımı destekleme ve kaçakçılığı 
önleme açısından önemli olduğunu 
bildirdi.
n AA

Türkiye’nin gökyüzündeki yeni askerleri olarak nitelendirilen, “Seri üretimine başlanan “kamikaze 
drone” ailesinde yer alacak daha büyük ve daha etkili yeni ürün için çalışmalar sürdürülüyor

‘Kamikaze drone’ un 
daha büyüğü geliyor

“Türkiye’nin gökyüzündeki yeni 
askerleri” olarak nitelendirilen “ka-
mikaze drone”ların kuvvetlere ilk 
teslimatı, kasım ayının ilk haftasında 
gerçekleştirilecek. Projede görev alan 
mühendisler, “kamikaze drone” aile-
sinde yer alacak daha büyük ve daha 
etkili yeni ürün için çalışmalarını sür-
dürüyor.

Savunma Teknolojileri ve Mühen-
dislik AŞ (STM) tarafından geliştirilen 
“kamikaze drone”lar, başarılı seri üre-
tim sürecinin ardından envanterdeki 
yerini alıyor.

Milli olarak geliştirilen Otonom 
Taktik Vurucu Sabit Kanatlı Drone 
“ALPAGU”, Otonom Döner Kanatlı 
Vurucu Drone “KARGU”, kasım ayı-
nın ilk haftasında çeşitli kuvvetlere 
teslim edilecek. “Kamikaze drone”-
larda yerli mühimmatlar kullanılacak. 
ALPAGU ve KARGU’nun mühim-
matları Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumundan (MKEK) tedarik edile-
cek. 

Tek bir er tarafından kolayca kul-
lanılabilecek şekilde geliştirilen “ka-
mikaze drone”ların, tim seviyesinde 
görev yapabilmesi öngörülüyor.

Sabit kanatlı ALPAGU’nun açık 
alanda, KARGU’nun ise meskun ma-
halde güvenlik güçlerine katkı sağla-
ması planlanıyor. Döner kanatlı KAR-
GU ile bir binanın ya da mağaranın 
içine girilip tespit yapılabilecek, tehdit 
unsurları etkisiz hale getirilebilecek.

SON ANA KADAR 
FARK EDİLMİYORLAR

“Kamikaze drone”lar, boyutları ve 
ses düzeyleri dikkate alındığında 200 
metre yükseklikten, belirlenen hedef-
lere karşı fark edilmeden kullanılabi-
lecek. “Drone”ların fark edilebildikleri 
mesafede ise hedefin birkaç saniyelik 
zamanı olacak.

Karar vericilerin görevi iptal et-
mesi durumunda “kamikaze drone”-
lar hedefe yaklaşık 5 metre kala geri 
çağrılabilecek.

Tamamen otonom olarak görev 
yapabilme özelliğine sahip olsalar da 
“kamikaze drone”lara son görev tali-
matı personel tarafından verilecek.
YENİ ÜRÜN VE ÖZELLİKLER GELİYOR 

STM, “kamikaze drone”lar, ya-

pay zeka ve sürü teknolojilerine yö-
nelik çalışmalarına da devam ediyor. 
Bu konularda yoğun Ar-Ge ve ürün 
geliştirme çalışmaları yapan STM, 
“kamikaze drone” ailesine gelecek yıl 
sabit kanatlı ve daha büyük bir ürün 

eklemeyi planlıyor.
Bunun yanında, “kamikaze dro-

ne”ların zırhlı araç ve bina gibi he-
deflere etki edebilecek niteliğe ka-
vuşturulmasına yönelik de çalışmalar 
yapılıyor.  n AA



30 EKİM 2017 17SÖYLEŞİ-7

Uzak doğu ülkelerinden gelerek ülkemizdeki pazarlara sürülen kırtasiye malzemeleri sağlık açısından tehlike oluşturuyor. Kitap Kırtasiye Fotokopi ve Matbaacılar 
Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ramazan Kuşpınar, milyoncularda ve seyyar olarak satılan kırtasiye ürünlerine denetimin artması gerektiğini söyledi 

Hastalık ithal ediyoruz!
Rengârenk çeşitleri olan kırtasiye 

malzemeleri tehlike arz ediyor. Özel-
likle milyoncularda ve seyyar satıcı-
larda satılan kırtasiye malzemeleri 
çocukların sağlığını olumsuz yönde 
etkiliyor. Uzak doğu ülkelerinden ge-
lerek seyyar satıcılar tarafından satılan 
malzemelerden kırtasiye esnafları da 
şikâyetçi. Konu ile ilgili açıklamalarda 
bulunan ve odaya kayıtlı meslek dal-
larının sorunlarını dile getiren Kitap 
Kırtasiye Fotokopi ve Matbaacılar Es-
naf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ra-
mazan Kuşpınar Hindistan ve Çin gibi 
ülkelerden gelen ürünlerin pazarlara 
sürüldüğünü ifade ederek, “Çocuk-
lara buralardan bulaşacak hastalıklar 
hakkında bilgilendirmeler yetersizdir. 
Çünkü TSE, CE ve EN-71 damga ve 
belgesi olmayan mallar hep milyon-
cular ve benzeri yerlerde satılmakta-
dır. Buralarda düzenlenen belgeler ve 
ithal edilen malların hangi kanallarla 
geldiği iyi araştırılmalıdır. Vergi kaça-
ğından dolayı ülkemizin heba olan ve 
karanlık güçlerin cebine giden tutar-
ların iyi hesaplanması gerekmektedir 
AVM’lerde çeşit zenginlikleri, marka 
zenginlikleri çok fazla. İmkânları çok 
güçlü olduğu için, ayrıca eleman açı-
sından da sorun yaşamadıklarından, 
esnaf ve sanatkârlarımız bu işletme-
lerle rekabet edememektirler” diye 
konuştu. 
ÜYELERİMİZ İLE İSTİŞARE TOPLANTI-

LARI DÜZENLİYORUZ
Kitap Kırtasiye Fotokopi Ve Mat-

baacılar Esnaf Ve Sanatkârlar Odası 
Başkanı Ramazan Kuşpınar, oda da 
aktif olarak 580 üye bulunduğunu 
söyleyerek üyeler ile birlikte istişa-
re toplantıları düzenlediklerini ve bu 
toplantılar sonucu sorunlara çözüm 
bulduklarını ifade etti. Kuşpınar, 
“Odamızda aktif olarak yaklaşık 580 
üyemiz var. 5 bin 362 sayılı yasa ge-
reğimizce gerekli hizmetlerimizi yap-
maktayız. Görevimizi bugüne kadar 
en iyi şekilde yaptık inşallah bundan 
sonrada devam ettirmeyi düşünüyo-
ruz. Odamıza kayıtlı 6 tane meslek 
dalımız bulunmaktadır. Kitap, kırtasi-
ye, fotokopi, matbaa, reklam ve fotoğ-
rafçılar. Okulda kullanılan araç ve ge-
reçlerin satıldığı ve piyasaya sürülen 
yerler yine bizim esnaflarımızdır. Rek-
lamcılık ise matbaacılık sektörünün 
olmazsa olmazlarındandır. Fotoğraf-
çılık yine basımla ilgilidir. Üyelerimiz 
ile belirli dönemlerde istişare toplan-
tıları düzenliyoruz. İlgili konularda 
muhataplarımıza çözümler üretmeye 
çalışıyoruz. Toplantılara katılan mil-
letvekilimiz Mehmet Babaoğlu’na da 
teşekkür ederiz” diye konuştu. 

AVM’LER VE MİLYONCU PAZARLARI 
KIRTASİYECİLERİ ETKİLEDİ

AVM’lerin ve milyoncu pazarla-
rının esnaflara zarar verdiğine dikkat 
çeken Kuşpınar bu tür işletmelerin 
gün geçtikçe arttığının altını çizerek 
esnafların bunlarla rekabet edemedi-
ğini de vurguladı. Kırtasiye ürünleri-
nin esnaflarda daha hesaplı olduğunu 
da belirten Kuşpınar cümlelerini şu 
şekilde aktardı; “Hipermarket, gross-
market gibi market zincirleri sermaye 
yönünden çok güçlüler. Alış ve satış 
ağları çok güçlü. Çeşit zenginlikleri, 
marka zenginlikleri çok fazla. İmkân-
ları çok güçlü olduğu içi, ayrıca ele-
man açısından da sorun yaşamadık-
larından, esnaf ve sanatkârlarımız bu 
işletmelerle rekabet edememektirler. 
Her gün bu AVM’lerin sayıları da hız-
la artmaktadır. Fiyat kıyaslandığında 

bizim esnaflarımızın fiyatları, AVM’le-
re göre daha hesaplı ama halkımız 
araba doldurmak ve bir çok gerek-
siz harcama için oralara koşuyorlar. 
Kredi kartıyla da ihtiyaç fazlası mal 
alındığından dolayı borç ve tüketim 
artmaktadır. Milyoncu pazarları gibi 
bir çok malzemelerin bulunduğu dük-
kanlar gün geçtikçe artıyor. Buraların 
ne aldığı ne sattığı belli değil. Musluk 
satıyor, ayna satıyor, inşaat malze-
mesi satıyor, kırtasiye satıyor. Kısaca 

nice kodları değişik meslek tanımına 
giren, binlerce denetimsiz, kalitesiz 
kaçak yollarla girmiş naylon fatura-
larla belgelendirilmiş, bir çok hastalık 
saçan malların satıldığı işyerlerinin 
sayısı gün geçtikçe artmaktadır. De-
netimler yetersizdir.” 

SEYYARLARDA SATILAN KIRTASİYE 
MALZEMELERİNE DİKKAT!

Sağlıksız kırtasiye malzemelerinin 
çocuklarda tehlikeye yol açtığını vur-
gulayan Kuşpınar vatandaşları çocuk-
larının sağlığı için seyyar yerlerden 
alış veriş yapmama konusunda uyar-
dı. Çin’den ve uzak doğu ülkelerinden 
gelen ürünlerin raporlanarak sağlıksız 
olduğunu da belirten Kuşpınar, ifa-
delerine şu şekilde yer verdi; “Uzak 
doğu ülkeleri, Hindistan ve Çin gibi 
ülkelerin en kalitesiz malları, ülke-
mizde buralarda pazarlara sürülmek-
tedir. Çocuklara buralardan bulaşacak 
hastalıklar hakkında bilgilendirmeler 
yetersizdir. Çünkü TSE, CE ve EN-
71 damga ve belgesi olmayan mallar 
hep milyoncular ve benzeri yerlerde 
satılmaktadır. Buralarda düzenlenen 
belgeler ve ithal edilen malların hangi 
kanallarla geldiği iyi araştırılmalıdır. 

Vergi kaçağından dolayı ülkemizin 
heba olan ve karanlık güçlerin cebi-
ne giden tutarların iyi hesaplanması 
gerekmektedir. Bu işyerlerinin ruh-
satı nedir? Ne satabilir? Hangi yasaya 
tabi? Bunların adı iyi konmalıdır. Ga-
ranti kapsamına girmeyen, kalitesiz 
alınan, iadesi olmayan ürünlerin biz-
lere açtıkları zararlar iyi hesaplanma-
lıdır. Sağlık Bakanlığı onaylı olmayan 
tüm malları ticaret il müdürlüğü ve 
zabıta denetimlerinde toplama kararı 

almıştır. Fiyat kriterlemesi yapılıyor. 
Ancak nedense sadece kırtasiye ürün-
lerinde bu kriterler dikkate alınıyor. 
Neymiş ucuza satılıyormuş! Fidan gibi 
çocuklarımıza verilen ve burada satı-
lan malların kalitesinin ne kadar kötü 
olduğu birçok raporlarda belgelenmiş 
bulunmaktadır. Vatandaşlarımı lütfen 
seyyar yerlerden alışveriş yapmasın.”

KAYIT DIŞI FOTOĞRAFÇILARA 
DENETİMLER ARTSIN

Kamu kurumlarda ve bir çok yer-
lerde esnaf olmayan kişiler tarafından 
fotoğrafların çekildiğini belirten Baş-
kan Kuşpınar, kayıt dışı fotoğrafçılığa 
izin verilmemesi gerektiğini de ifade 
ederek sözlerine şu şekilde devam 
etti; “İlimizdeki okulların büyük bir 
bölümünde, hastanelerde, parklarda 
çekilen fotoğrafların çoğu esnaf ve 
sanatkâr olmayan kişiler tarafından 
çekilmektedir. Seyyar olan bu kişiler, 
kamu alanlarında bu işi yaparken izni 
kimden aldıkları bile belli değildir. 
Burada yapılan ticari faaliyetler neti-
cesinde, devletine vergisini ödeyen 
istihdam yaratan fotoğrafçı esnafla-
rımız, iş yapamaz duruma gelmişler-
dir. Fotoğrafçılık mesleği 3 bin 308 

sayılı çıraklık kanunu kapsamında bir 
meslek dalıdır. Fiyat listesi odamız 
tarafından verilmektedir. İşlerimizin 
açılabilmesi, vergimizi sosyal güven-
lik kurumlarına olan borçlarımızı, 
kiralarımızı rahat ödeyebilmemiz ve 
istihdam yaratabilmemiz için foto ka-
binlerinin kaldırılması, ilimizde bulu-
nan okullarda, parklarda, hastaneler-
de, kamu kurum ve kuruluşlarda ve 
düğün salonlarında kayıt dışı fotoğ-
rafçılara izin verilmemesini ve gerekli 
denetimlerin yapılmasını istiyoruz.” 
KİTAPLARDAKİ FİYAT FARKLILIKLARI 

İNSANLARI ETKİLEMEKTEDİR
Kitapçılar ile ilgili sorunlara deği-

nen Kuşpınar, büyük reklam giderleri 
ile piyasaya sürülen kitapların her za-
man için pahalı olduğunu belirterek 
kitap satış sertifikası olmayanların 
bu işi yapmaması gerektiğini de be-
lirtti. Kuşpınar, fiyat farkından dola-
yı insanların kitapları mağazalardan 
almadığını da söyleyerek, “Büyük 
reklam giderleri ile piyasaya sürülen 
kitaplar her zaman çok pahalıdır. Bu 
reklam konusu kitapların yazarları 
tutulan herkes tarafından bilinen ve 
nasıl olsa almak zorundalar şeklinde 
pazarlanan kitaplar olup hiçbir zaman 
ucuzlamaz. Rekabet konusu yaptı-
ramazlar. Sağlıkla ilgili kitaplar, bazı 
dini kitaplar, bazı önemli yazarların ya 
da bilim adamlarının bir çok eserlerini 
bunlara örnek verebiliriz. Birçok ya-
zarların kitapları yazarları tanınmadı-
ğı için satılamamıştır. Çok ucuz olma-
sına rağmen belki çok kaliteli kitaplar 
olmasına rağmen, emekleri hep boşa 
gitmiştir. Satılmayan kitaplardan ne 
satıcı nede yayıncı nede kitap yazan 
kar edemez. Sokakta çok ucuza satı-
lan kitaplar mağazalarda nerdeyse iki 
katına satılmaktadır. Bu kadar fiyat 
farkını gören kimse mağazadan kitap 
almayı tercih etmez. 

Çok para kazanma arzusu ile da-
yatırsa insanlarda kendi çözümlerini 
üretmeye başlarlar. Kitap satış ser-
tifikası olmayan bu izni almayan hiç 
kimse bu işi yapmamalıdır. Korsan 
kitap satışı en fazla kayıt dışında gö-
rülmektedir” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Kitap Kırtasiye Fotokopi ve Matbaacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ramazan Kuşpınar, kırtasiye malzemelerindeki sağlıksız satışlara dikkat çekti. Ayrıca Kuşpınar, kayıt dışı kitap satışlarının da engellenmesi gerektiğini söyledi. 

Ramazan Kuşpınar, 

“Milyoncu pazarları gibi bir çok malzemelerin 
bulunduğu dükkanlar gün geçtikçe artıyor. 

Buraların ne aldığı ne sattığı belli değil. Musluk 
satıyor, ayna satıyor, inşaat malzemesi satıyor, 

kırtasiye satıyor. Kısaca nice kodları değişik meslek 
tanımına giren, binlerce denetimsiz, kalitesiz kaçak 

yollarla girmiş naylon faturalarla belgelendirilmiş, bir 
çok hastalık saçan malların satıldığı işyerlerinin sayısı 

gün geçtikçe artmaktadır. Denetimler yetersizdir.”
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Yavru Kartal’dan 
muhteşem geri dönüş

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor ilk yarısını 3-0 geride 
kapattığı mücadelede Fethiyespor ile 
3-3 berabere kaldı. Yavru Kartal’ın 
gollerini Seddar (2), Sertan kaydet-
ti. TFF 2.Lig Beyaz Grup’un 10.hafta 
karşılaşmasında Anadolu Selçukspor, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
Stadyumu’nda Fethiyespor’u ağırladı. 
Anadolu Selçukspor 3-0 geriye düştüğü 
karşılaşmadan 3-3’lük eşitlikle ayrıldı. 
Temsilcimizin gollerini Seddar Kara-
man (2), Sertan Yiğenoğlu kaydetti.
Fethiyespor maçı 9 kişi tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Maçın 4.dakikasında Anadolu Sel-

çukspor’un Alpay Cin ile geliştirdiği 

pozisyonda, Cin’in kaleye vurduğu topu 
kaleci Eser zorlukla kornere çeldi.

Maçın 5.dakikasında gelişen Fet-
hiyespor atağında Berat Tosun topu 
ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne 
geçiren golü kaydetti.

Maçın 25.dakikasında gelişen Fet-
hiyespor kontra atağında Berat Tosun 
sıfıra indiği pozisyonda topu ağlarla 
buluşturarak takımının ve kendisinin 
2.golünü kaydetti.

Maçın 33.dakikasında Fethiyespor-
lu Yiğit Gökoğlan’ın uzaktan vurduğu şut 
ağlarla buluştu ve skoru 3-0’a getirdi.

İKİNCİ YARI
Maçın 50.dakikasında Anadolu 

Selçukspor’un kullandığı kornerde topa 

iyi yükselen Seddar Karaman topu ağ-
larla buluşturdu ve skoru 3-1’e getiren 
golü kaydetti.

Maçın 54.dakikasında Anadolu 
Selçukspor’un kullandığı serbest vur-
duğu karambolde kalan topu Sertan 
Yiğenoğlu ağlarla buluşturdu ve farkı 
1’e indirdi.

Maçın  58.dakikasında kullanılan 
serbest vuruşta topa iyi yükselen Sed-
dar Karaman topu ağlarla buluşturdu. 
Seddar attığı golle kendisinin 2.golünü 
atarken takımının ise 3.golünü kaydetti.

Maçın 90+1.dakikasında Süleyman 
Türkeş’in kendi becerisi ile ceza sahası 
içine getirdiği topta kaleye vurduğu şut 
az farkla auta çıktı.  n SPOR SERVİSİ

Serkan Aydoğan: 
Oyuncularımı kutluyorum

Selçuklu Belediyespor Başantrenörü Serkan Aydo-
ğan, kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamalarda, 
“Bugün yine önemi bir galibiyet aldık. Oyuncularımızda İz-
zet Türkyılmaz hafta içinde sakatlığı vardı. Will Daniels’in 
ise dizinde bir problem vardı. Buna rağmen kazanmak 
mutluluk verici. Cumhuriyet Bayramı’nda kazanmak da 
bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Ancak oyuncumuz Yunus 
Çankaya’nın babası maçtan önce hayatını kaybetti. Bu bizi 
çok üzdü. Oyuncumuzun acısını paylaşıyoruz. Galibiyetten 
dolayı oyuncularımız kutluyorum” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Hentbol 
evinde galip geldi

Türkiye Hentbol 1. Lig’de mücadele eden temsil-
cimiz Selçuklu Belediyespor, 6.hafta maçında Sakarya 
Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz 
hafta deplasmanda mağlup olan mavi beyazlılar bu maçı 
42-34 kazanarak puan kaybını telafi etmiş oldu. Selçuklu 
Belediyespor aldığı bu galibiyet ile puanını 6’ya yükseltti. 
Temsilcimizin rakibi Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise 
1 puanda kalarak ligin sonuna demir attı. Selçuklu ligin 
7.haftasında ligin üst sıralarındaki Ahi Evran Üniversitesi 
ile deplasmanda mücadele edecek.  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 10 6 3 1 23 9 14 21
2.ŞANLIURFASPOR 9 6 3 0 15 4 11 21
3.KIRKLARELİSPOR 9 5 3 1 15 12 3 18
4.ALTAY 9 5 2 2 20 12 8 17
5.SAKARYASPOR 9 4 5 0 14 7 7 17
6.NİĞDE BELEDİYE 10 4 4 2 11 8 3 16
7.BANDIRMASPOR 9 5 1 3 12 10 2 16
8.BUGSAŞ SPOR 10 4 3 3 14 12 2 15
9.ZONGULDAK 10 4 3 3 8 11 -3 15
10.HACETTEPE 10 3 4 3 13 12 1 13
11.KARAGÜMRÜK 9 3 1 5 10 10 0 10
12.A.SELÇUKSPOR 10 2 4 4 12 13 -1 10
13.FETHİYESPOR 10 2 4 4 10 15 -5 10
14.PENDİKSPOR 10 1 5 4 9 13 -4 8
15.K. MARAŞSPOR 9 1 3 5 7 13 -6 6
16.NAZİLLİ BELEDİYE 10 1 3 6 7 19 -12 6
17.SİLİVRİSPOR 10 1 1 8 6 19 -13 4
18.KARŞIYAKA 9 1 4 4 6 13 -7 1

Bölgesel Amatör’de 
sadece Sarayönü kazandı
Üç temsilcimizin mücadele ettiği Bölgesel 

Amatör Ligi’nde temsilcilerimizden sadece 
Sarayönü Belediyespor galip gelebildi. Evinde 
Manavgatspor’u konuk eden yeşil siyahlılar 
karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Geçtiğimiz 
hafta ligin güçlü ekiplerinden Manavgat Bele-
diyespor ile berabere kalan Sarayönü Beledi-
yepor bir hafta aranın ardından yine galibiyet 
aldı. Temsilcimiz bu galibiyetin ardından pu-
anını 12’ye yükseltti ve üst sıralardaki yerini 
korudu. Bu sezon şampiyon olarak profesyo-
nel lige yükselmek isteyen Sarayönü Beledi-
yespor, önümüzdeki hafta deplasmanda Silif-
ke Belediyespor ile karşılaşacak. 

EREĞLİ EVİNDE MAĞLUP OLDU
Bölgesel Amatör Ligi’ndeki bir diğer tem-

silcimiz Ereğlispor ise kötü gidişatını sürdürdü. 
Kendi evinde Karaman Belediyespor’u konuk 

eden yeşil beyazlılar 3-0 mağlup oldu. Lige 
kötü başlayan ve istediği çıkışı bir türlü yaka-
layamayan Ereğlispor, geçtiğimiz hafta Kepez 
Belediyespor’u yenerek ilk galibiyetini almıştı. 
4 puanda kalan temsilcimiz ligin 7.hafta ma-
çında Bucak Belediye Oğuzhanspor’a konuk 
olacak. Ereğli bu maçı kazanarak ligdeki ikinci 
galibiyetini almak istiyor. 

Kırmızı beyazlı temsilcimiz Akşehirspor 
ise Bölgesel Amatör Ligi’nin 6.hafta maçında 
Mut İdman Yurdu’na konuk oldu. Ligde orta 
sıralardaki gidişatını sürdüren Akşehirspor, 
deplasmanda 2-0 mağlup olarak 6 puanda 
kaldı. Akşehirspor’u ligde 1 galibiyet 3 bera-
berliği bulunuyor. Kırmızı beyazlılar önümüz-
deki hafta ligin güçlü takımlarından Serik Be-
lediyespor ile kendi sahasında karşılaşacak.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’dan 5’te 5
Türkiye Baskestbol 1. Lig temsilcimiz Selçuklu Belediyespor ligin 5.hafta maçında evinde 

Ankara DSİ ile karşılaştı. Ligde oynadığı 4 maçı da kazanan mavi beyazlılar, Ankara ekibini 
de mağlup etti ve yoluna kayıpsız devam etti. Çekişmeli mücadele 64-59 sona erdi

Lige muhteşem bir başlangıç ya-
pan temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, 
namağlup yoluna devam ediyor. Ligde 
ilk 4 maçından galibiyet ile ayrılan 
mavi beyazlılar dün evinde Ankara DSİ 
ile karşı karşıya geldi. Taraftarının da 
desteği ile yine kazanan Selçuklu Be-
lediyespor 5’te 5 yaptı. Mücadelenin ilk 
yarısı konuk ekibin 32-31 üstünlüğü ile 
sona ererken, ikinci yarıda iyi bir oyun 
ortaya koyan Selçuklu, rakibini 64-59 
mağlup etmeyi başardı. Selçuklu bu 
sonuçla puanını 10’a çıkardı.

İLK YARIYI GERİDE KAPATTI
Ligde ilk 4 maçını kazanan Selçuk-

lu Belediyespor, evinde Ankara DSİ ile 
karşı karşıya geldi. Selçuklu Beledi-
yespor, maçın ilk periyodunda iyi bir 
oyun ortaya koydu ve ilk 10 dakikayı 22-
11 önde kapattı. İkinci periyotta istediği 
oyun oynayamayan mavi beyazlılar, 
rakibinin hücumda ve savunmaya etkili 
olması ile ilk yarıyı 32-31 geride kapat-
tı. Bu yarıda Selçuklu Belediyespor’da 
en etkili olan isimler İzzet Türkyılmaz ve 
Hırvat oyuncu Fran Pilebic oldu. 

TARAFTAR DESTEĞİ İLE MAÇ DÖNDÜ
Maçın ikinci yarısı başladığında 

salonda bulunan Selçuklu Beledi-
yespor taraftarı verdiği destekle galibi-
yet gelmesinde etkili oldu. Bu yarıda 
Will Daniels’in de etkili olması sonucu 
getirdi. Karşılaşmanın üçüncü periyotu 
Selçuklu Belediyespor’un 44-41 üstün-
lüğü ile sona erdi. Son periyotta takım 
olarak iyi bir oyun ortaya koyan Selçuk-
lu, hücumda etkili oldu ve maçı 64-59 
kazanmasını bildi. Bu sonuçla birlikte 
Selçuklu Belediyespor beşinci maçın-
dan da galibiyet ile ayrıldı.

ALTAY TARAFTARI SELAMLADI
Maçın bitiş düdüğü ile salonda 

bulunan taraftarlar ve oyuncular büyük 
sevinç yaşadı. Teknik heyet, oyuncular 
ve taraftarlar birlikte galibiyeti kutladı. 
Karşılaşmayı Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Cum-
huriyet Başsavcısı Bestami Tezcan da 
takip etti. Maçın bitiş düdüğü ile Uğur 
İbrahim Altay salona inerek taraftarı 
selamladı.  
n SPOR SERVİSİ

64-59 
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İrfan Buz: Beraberlik iyi olacaktı
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan 

buz, Atiker Konyaspor maçı sonrası yap-
tığı açıklamada, “Normalde beraberlik 
bizim için iyi olacaktı” dedi. 

Süper Lig’in 10. haftasında Atiker 
Konyaspor ile karşılaşan ve 1-0 mağlup 
olan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan 
Buz maç sonrası değerlendirmelerde bu-
lundu. Buz, kendileri ve Konyaspor için 
çok önemli bir maç olduğunu belirterek, 
“Çok önemli bir müsabakaya çıktık. Bi-
zim açımızdan da Konyaspor açısından 
da çok önemliydi. Genel anlamda baktı-
ğınızda kısır geçen bir müsabakaydı. İlk 
devre bizim pozisyonumuz vardı, Kon-
yaspor’un da pozisyonu vardı. 0-0 devre 
arasına girdik. 45-50-60-65’inci dakikaya 
kadar Konyaspor bastırıyordu. Ama net 
bir gol pozisyonu çıkmadı. Biz kendi ta-
rafımızdan şunu söyleyebiliriz; takımsal 
savunmasını iyi yapıyoruz, orta sahada 
iyi tutmaya çalışıyoruz ancak geçiş oyun-
larımızı iyi yapmadık diye düşünüyorum. 
Çıkışlarda, final paslarımızda daha iyi ol-
mamız gerekiyor, daha çoğalmamız ge-
rekiyor. O dengeyi sağlayamadık bugün. 
Maalesef bizim açımızdan talihsiz bir gol 
yedik diye düşünüyorum. Hiç olmayacak 

bir pozisyondu. Tabii golü yiyene kadar. 
Bugünkü müsabaka böyle golü atan ka-
zanacak diye bir görüntü vardı. Sonra biz 
yüklenmeye başladık. Fakat dediğim gibi 
net pozisyona, final paslarında daha iyi 

olmamız gerektiğini düşünüyorum. Nor-
malde beraberlik bizim için iyi olacaktı, 
olmadı. Biz mağlup olduk. Konyaspor 
kazandı. Konyaspor’u tebrik ediyorum” 
dedi.  n SPOR SERVİSİ

Karabükspor yönetimi genel kurul kararı aldı
Kardemir Karabükspor Kulübü Yö-

netim Kurulu, olağanüstü kongre kararı 
aldı.

Kulüp basın sözcüsü Koray Erikçi, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, yöne-
tim olarak olağanüstü genel kurul kararı 
aldıklarını söyledi.

Genel kurulun 13 Kasım Pazartesi 
günü yapılacağını belirten Erikçi, “Ku-
lübümüz yönetim kurulu, Demir Grup 
Sivasspor maçı sonrası toplanarak ola-
ğanüstü kongre kararı almıştır. Yönetim 
kurulumuz, Kardemir Karabükspor Kulü-
bünün zarar görmemesi ve yönetimsel 
bir boşluğun oluşmaması için istifa et-
mek yerine bu kararı almayı daha uygun 
bulmuştur.” diye konuştu. 

Kardemir Karabükspor, Süper Lig’in 
10. haftasında bugün sahasında oynadı-
ğı maçta Demir Grup Sivasspor’a 1-0 ye-
nilmiş, taraftarlar yönetim kurulunu isti-
faya davet eden tezahüratlar yapmıştı. 
n AA

Taraftarı çok özledik
Osmanlıspor’u mağlup ederek kötü gidişe dur diyen Atiker Konyaspor’da futbolculardan Mehdi Bourabia, Milosevic ve Ali 

Çamdalı maç sonu önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu Mehdi, “Taraftarımızı çok özledik” dedi
Osmanlıspor’u 1-0 mağlup eden 

Atiker Konyaspor’da galibiyet go-
lünün atan Milosevic ile birlikte Ali 
Çamdalı ve Mehdi Bourabia önemli 
açıklamalarda bulundu. Deni Milo-
sevic yeni hocalarına galibiyet ar-
mağan ettikleri için mutlu olduğunu 
söylerken, Mehdi Bourabia taraftarı 
çok özlediklerini belirtti.

ALİ ÇAMDALI: BU TAKIMIN 
BAŞARACAK GÜCÜ VAR

Atiker Konyaspor kaptanı Ali 
Çamdalı maç sonu yaptığı röportaj-
da “hocamız üç gündür gücümüzü 
tekrar hatırlatmaya çalıştı. Bu takım-
da neler yapabileceğini gösterdi” 
dedi.

Ali Çamdalı yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “Üç gündür Meh-
met Hocayla birlikte çalışıyorduk. 
Havanın biraz değiştiğini hissede-
biliyorsun futbolcu olarak. Bunu da 
bugün maça biraz olsun yansıttığımı 
düşünüyorum. İstedik, çok stresli bir 
maçtı son dakikalar özellikle çünkü 
takımın üzerinde tabiri caizse bir 
ölü toprağı var aslında, bunu üzeri-
mizden atmak için elimizden gelen 
çabayı sarf ettik. Üç puan almak çok 
önemliydi bugün. Arkadaşlarımı 
tebrik ediyorum, ama sadece bir 
maç kazandık. Hocamızın da zaten 
üç gündür yaptığı tek şey vardı gücü-
müzü tekrar hatırlatmaya çalıştı bize 
üç gün boyunca. Bu takım istediğin-
de yapabiliyor geçmiş zamanda da 
gösterdi bunu zaten. Tekrar hatır-
lamak ve tekrar sahaya yansıtmak 
önemliydi. Bunu da ne mutlu bugün 
üç puan alarak başarabildik.”

MEHDİ: TARAFTARIMIZI 
ÇOK ÖZLEDİK

Oyunculardan Mehdi Bourabia 
ise taraftarın katılımıyla daha da 
yükselmeye başlayacaklarını söy-

ledi.
Mehdi Bourabia maçtan sonra 

yaptığı açıklamada “Tabi ki bu takı-
mımız için çok önemli bir maçtı, çok 
önemli bir galibiyetti bunu biliyor-
duk. Öte yandan bulunduğumuz ye-
rin hak ettiğimiz pozisyon olmadığını 
da biliyorduk. Hak ettiğimiz sonuçla-
rı alma açısından iyi bir başlangıç 
olduğunu düşünüyorum. Taraftarı-
mızın da bize katılmasıyla daha iyi 
yükselmeye başlayacağız. Sezonun 
başından beri taraftarlarımızı çok öz-
ledik. Gelebilecek bütün taraftarları-
mıza ihtiyacımız var. Umarım mak-
simum sayıda seyirci bizi destekler. 
Onların destekleriyle beraber daha 
iyisini yapıp onları mutlu edeceğimi-
ze inanıyorum. Öncelikle yeni teknik 
ekibimizi tebrik etmek istiyorum. Bu 
galibiyetin de bize gelecekte ihtiya-
cımız olacak gücü verecek başlangı-
cı yaratmış oldu diye düşünüyorum” 
şeklinde konuştu.

MİLOSEVİC: DEĞİŞİKLİK 
BİZİM İÇİN İYİ OLDU

Konyaspor’a üç puanı getiren 
golü kaydeden Deni Milosevic “Ho-
camız için de bizim içinde 3 puanla 
başlamak iyi bir şans oldu” dedi.

Deniz Milosevic maç sonrası 
yaptığı konuşmada şunları söyledi: 
“Takım olarak çok kompakt oyna-
dık, iyi durduk. 

Benim kendi golümün de buna 
takıma üç puanı getirecek pozis-
yonları yarattığı için çok mutluyum. 
Onun haricinde bu bizim çıkışımızı 
başlatan bir 3 puan olacağına inanı-
yorum. Tabi ki değişiklik bizim için 
de iyi oldu. Bir değişiklik oldu ve bizi 
biraz da zorlamış oldu. Hoca için de 
bizim için de 3 puanla galibiyetle 
başlamak iyi bir şans oldu.”
n SPOR SERVİSİ



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 9 7 2 0 20 6 14 23
2.M.BAŞAKŞEHİR 10 6 2 2 16 13 3 20
3.BEŞİKTAŞ 10 5 3 2 16 11 5 18
4.KAYSERİSPOR 9 5 2 2 14 10 4 17
5.GÖZTEPE 10 5 2 3 21 18 3 17
6.TM AKHİSARSPOR 10 5 2 3 18 15 3 17
7.BURSASPOR 10 5 1 4 20 13 7 16
8.DG SİVASSPOR 10 5 1 4 15 14 1 16
9.FENERBAHÇE 9 4 3 2 17 12 5 15
10.YENİ MALATYASPOR 10 4 2 4 16 17 -1 14
11.A.ALANYASPOR 10 3 2 5 20 22 -2 11
12.KASIMPAŞA 10 3 2 5 16 19 -3 11
13.ATİKER KONYASPOR 10 3 1 6 10 13 -3 10
14.TRABZONSPOR 9 2 3 4 17 22 -5 9
15.ANTALYASPOR 10 2 3 5 11 19 -8 9
16.K.KARABÜKSPOR 10 2 2 6 11 17 -6 8
17.GENÇLERBİRLİĞİ 10 2 2 6 12 21 -9 8
18.OSMANLISPOR 10 2 1 7 13 21 -8 7

NİHAYET!
Yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkan Atiker 

Konyaspor, haftalardır süren kötü gidişine 
Osmanlıspor’u mağlup ederek nihayet dur dedi. 

Milosevic’in golü ile 3 puana uzanan Anadolu Kartalı 
rahat bir nefes aldı. Puanını 10’a yükselten yeşil beyazlılar 
5 maçlık seyircisiz oynama cezasını da tamamlamış oldu

TFF Süper Lig’in 10. haftasında 
evinde Osmanlıspor’u ağırlayan Atiker 
Milosevic’in golü ile rakibini 1-0 mağ-
lup etmeyi başardı. 

İlk yarıda tutuk bir oyun sergileyen 
Anadolu Kartalı ikinci yarı rakibi üstün-
de baskı kurarak galibiyeti ne kadar is-
tediğini gösterdi. Pek çok pozisyondan 
yararlanamayan yeşil beyazlılar Os-
manlıspor kalecisi Hakan Arıkan’ın ha-
tasını iyi değerlendiren Deni Milosevic 
ile öne geçti. Kalan dakikalarda skoru 
korumayı başaran Konyaspor çok kritik 
bir galibiyet aldı.

Konyaspor’un yeni teknik direktörü 
Mehmet Özdilek de ilk maçından gali-
biyetle ayrıldı. 

MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Doukara’nın sağ ka-

nattan ortasında arka direkte Umar’ın 

vuruşunda top kalenin solundan az 
farkla auta çıktı. 

20. dakikada Numan’ın hatasıyla 
topla buluşan Ömer Ali’nin ortasında 
kaleye doğru giden topu Andreas Max-
so uzaklaştırdı.

25. dakikada Ali Çamdalı’nın ceza 
sahası dışından şutunda top kalenin üs-
tünden auta çıktı.

45. dakikada Mehdi Bourabia’nın 
ceza sahası dışından sert şutunda top 
Musa’dan geri geldi. 

İKİNCİ YARI
48. dakikada Konyaspor savunma-

sından gelen uzun pasla sol kanatta 
topla buluşan Eren’in bekletmeden 
ceza alanına gönderdiği pasta Numan 
topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi. 

61. dakikada Konyaspor’un sağ ka-
nattan kazandığı korneri kullanan Ömer 

Ali’nin ceza alanına gönderdiği orta-
sında kaleci Hakan tek yumrukla topu 
uzaklaştırdı.

63. dakikada Mehdi Bourabia’nın 
ceza sahası dışından kaleye gönderdiği 
şutunda Hakan topu güçlükle kornere 
çeldi.

69. dakikada Skubic’in sağ kanat-
tan ceza alanına gönderdiği ortasında 
kalece Hakan, tutmak istediği topu 
elinden kaçırınca pozisyonu takip eden 
Milosevic’in kale ağzında yaptığı vuruş-
ta top ağlarla buluştu. 1-0

90+3. dakikada ceza sahası dışın-
da kaleyi karşıdan gören bir noktadan 
kazanılan serbest vuruşu kullanan 
Josue’nin doğrudan kaleye gönderdi-
ği şutunda Serkan üzerine gelen topa 
hakim oldu. 
n İHA

Stat: 
Büyükşehir 

Belediye
Hakemler: Arda 

Kardeşler xx, Ali Saygın 
Öğel xx, Osman Gökhan 

Bilir xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ali 

Turan xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx, 
Milosevic xxx, Fofana xx (Ezekiel dk. 84 ?), 
Pilipovic xx, Eze x (Musa Araz dk. 56 x), 
Mehdi Bourabia xx, Ferhat x (Eren dk. 46 x), 
Skubic xxx
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Osmanlıspor: Hakan xx, Numan xx, Musa xx 
(Tugay dk. 66 x) Andreas Maxso xx, Martins 
Moreira xx (Jouse dk. 74 x), Vrsajevic xx, 
Pinto xx, Serdar xx, Umar xx, Doukara xx, 
Özer xx (Regattin dk. 85 ?)
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Milosevic (dk. 69) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Ferhat, Skubic (Atiker Kon-
yaspor), Serdar, Tugay (Osmanlıspor)

Özdilek: Sadece bir galibiyet aldık
Süper Ligin 10. haftasında 

iç sahada Osmanlıspor’u 1-0 
yendiğimiz karşılaşmanın ar-
dından konuşan teknik direktör 
Mehmet Özdilek kazanmayı 
rakipten daha çok istediklerini 
belirterek “İştah ve moral açısın-
dan oyuncuları tebrik ediyorum 
çok iştahlı oynadılar. En azından 

kazanabileceklerini rakipten 
daha fazla isteyerek saha-
da gösterdiler” dedi.

İKİNCİ YARIDA RAKİBİ 
SÜRKLASE EDEN BİR 
KONYASPOR VARDI

Teknik direktör Mehmet Özdi-
lek maç sonrasında yaptığı konuş-
mada şunları söyledi: “ Stresli bir 
süreç. Son üç haftadır kazanama-
yan bir takım ve psikolojik olarak 
bu travmayı hoca değişikliğiyle 
atlatmaya çalışan bir kulüp yapısı. 
Benim elimde de sihirli değnek 
yok. iki gündür oyuncularlayım 

ama çok vakit geçirdik, çok 
paylaştık. Ne istediğimizi an-
lattık. Bunu görsel destekle-
dik, pratikte sahada uyguladık 
ve oyuncuların geri bildirimle-
ri çok olumluydu. Sahaya bu-
nun çok sağlıklı yansıyacağını 
düşünüyordum ama tabi futbol 
oyunu zor bir oyun ve üzeriniz-
de ciddi bir baskı ve stres varsa 
ne kadar sağlıklı düşünseniz 
de bunu sahada çok uygula-
yamayabilirsiniz ki ilk devre 
biz bu anlamda bu sıkıntıyı ya-
şadık. Bir tek Ömer Ali’yle po-
zisyon yakaladık ama rakip 18 
içerisinde çok fazla pozisyon 
bulamadık, çok fazla üretken olamadık ki 
bu özelliğimiz aslında sezon başı itibariyle 
gelen bir şey… Çok üreten bir takım de-
ğiliz. Çok gol bulan bir takım değiliz ama 
bunun yanında da rakibe çok pozisyon ve-
ren bir takım değiliz. Pozisyon vermeme 
devam ediyor bu güzel bir şey ancak ikinci 

yarıda hem oyuncu değişiklikleri hem de 
ikinci yarıya çıkarken oyuncularla içerde 
konuşmamda şunu söylemiştim; rakip 18 
içerisinde daha fazla çoğalmalıyız, daha 
fazla oyuncuyla orada rakibi rahatsız et-
meliyiz. Bu tür havalarda zemin de buna 
çok müsaitti. Ofansta ve defansta atılan 
şutları takip etmek çok önemliydi Deni 

çok zeki bir oyuncu biraz daha 
içeride bulundu ve dönen topu 
golle tamamladı. Dolayısıyla 
sonraki süreçte son beş dakika 
biraz baskı, stres, kazanama-
ma, bunun verdiği unsurları 
hissettik ama oyuncular yürek-
lerini ortaya koydular. Bugün 
çok doğru ve sağlıklı sinyaller 
verdiğimizi düşünüyorum 
özellikle ikinci yarıdaki oyun 
anlayışımız. Bir de şunu çok 
net ortaya koymuştuk, 46-75. 
dakikalar arasında yedi tane 
gol yemişiz bu da bir handi-
kaptı ama tam tersi bugün 
ikinci yarıda rakibi sürklase 

eden bir Konyaspor vardı. Evet hak etti-
ğimiz ve camianın, kulübün, oyuncuların 
hak ettiği bir galibiyet oldu. Ama sadece 
bir tane galibiyet aldık daha önümüzde 
çok müsabaka var, aynı şekilde devam 
edeceğiz.”
n SPOR SERVİSİ

Kaptan Ali 
Çamdalı ilk 

11’de başladı

Seyircisiz 
oynama cezası 
tamamlandı

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdi-
lek’in nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağı merak ko-
nusuydu. Radikal değişiklikler denemeyen Özdilek 
daha önceki maçlarda sahada olan kadroya yakın bir 
11’i sahaya sürdü. 

Defans dörtlüsünden vazgeçmeyen deneyimli 
teknik adam orta sahada Mehdi-Ali Çamdalı ikilisine 
görev verdi. Fofana ve Ömer Ali’yi kanatlarda değer-
lendiren Özdilek, Milosevic ve Eze ile gol aradı. 

Oyuna sonradan dahil olan oyuncular ise Eren 
Albayrak, Musa Araz ve Ezekiel oldu.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’un Süper Kupa’da yaşanan 
saha olayları nedeniyle aldığı 5 maçlık seyircisiz 
oynama cezası dün oynanan Osmanlıspor maçı ile 
sona erdi. 

Anadolu Kartalı 12. hafta oynanacak Antalyaspor 
maçında bu sezon ilk kez seyirci desteğini arkasına 
alacak.

Konyaspor bu süreçte Gençlerbirliği, Alanya, Ak-
hisar, Galatasaray ve Osmanlıspor ile karşılaştı ve 3 
galibiyetle 9 puan topladı.
n SPOR SERVİSİ  

Geçen sezon 3 gol 4 asistlik performans ortaya 
koyan Atiker Konyaspor’un genç golcüsü bu sezon 

daha fazla gole dönük bir görevi olmasına rağmen he-
nüz ligde golle tanışamamıştı. Avrupa Ligi’nde 1 golü 

bulunan Boşnak oyuncu dün Osmanlıspor ağlarını 
sarsarak ligdeki ilk golünü attı. Büyük sevinç 
yaşayan Milosevic Konyaspor’a galibiyeti 

getiren oyuncu oldu. Genç futbolcunun 
ligde 2 asisti bulunuyor.

n SPOR SERVİSİ

Milo ilk
golünü attı

R
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