
Girişimcilere destek

Üreticinin her zaman destekçisi olduklarını belirten Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Oğuz Ata Tesisleri 

içerisinde kurulan Kadın Girişimciler Derneği’nin bunun en 
güzel örneği olduğunu söyledi. n SAYFA 2’DE

36 metreden çıkıyor

03 ‘Ülkemiz ithalatçı 
konuma düşürüldü’ 04 09Nesibe Aydın’da 

bayram coşkusu
Büyük kalemler 
konuşuldu 06 103 aracın karıştığı
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‘Andımız’ kararına
 destek verdiler

CUMHURİYET’İN
95. YILI KUTLANDI

DOĞAL TAŞLARDAN 
KİŞİYE ÖZEL TAKI

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi 

Doğal taşlar takıya dönüşüyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yıl dönümü 
nedeniyle törenler yapıldı. Konya’da çelenk sunma 
töreni Anıt Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde dü-
zenlendi. Çelenk sunumunun ardından vatandaşla-
rın da katılımıyla tören geçidi yapıldı.

Konya’da jeoloji mühendislerince doğadan topla-
nan kuvars, opal ve kalsedon gibi taşlar, SÜKOP 
Eğitim ve Uygulama atölyelerinde, müşterilerin 
istediği modele uygun tasarımla işlenerek özel 
üretim kolye, küpe, tespih ve süs eşyalarına dönü-
şüyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 10’DA

Selçuklu’nun 
eli Artvin’de 

Hızlı çözüm için
istişare ediyor

‘Muhtarlar bizim 
elimiz, kolumuz’

Baba ve iki 
kızına son görev 

Artvin’in sakin şehir unvanına 
sahip Şavşat ilçesinde, Sel-
çuklu Belediyesi’nce yaptırılan 
“Efkar Tepesi 15 Temmuz 
Şehitler Parkı”nın açılışı ger-
çekleştirildi. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
ise anlamlı ve güzel bir projeyi 
hayata geçirmenin mutluluğu-
nu yaşadıklarını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, ilçenin farklı semt 
ve mahallelerinde vatandaşla 
buluşmaya devam ediyor. Bu 
şekilde sorunlar en doğru ve 
en hızlı şekliyle tespit edilirken, 
hızlı bir şekilde çözüm de bulu-
nuyor. n HABERİ SAYFA 4’TE

Karatay Belediyesi Kent Konse-
yi Kadın Meclisi Konya Muh-
tarlar  Derneği  Başkanı Celal 
Duran’ı ziyaret etti. Karatay 
Belediyesi Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı Aynur Avşar 
ziyarette muhtarlık görevinin 
önemine vurgu yaptı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Seydişehir’de otomobilin park 
halindeki TIR’ın dorsesine 
çarpıp takla atarak savrulması 
sonucu meydana gelen trafik 
kazasında hayatını kaybeden 
baba ve iki kızı toprağa verildi.
n HABERİ SAYFA 6’DA
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Rektör kim olacak?
NEÜ Rektörlüğü adaylık sürecinin bitimine saatler kala, isimler de ortaya çıkmaya başladı. Şuan için resmi başvuru 

yapan tek ismin Prof. Dr. Mustafa Yıldırım olduğu öğrenilirken, farklı isimlerin de aday olabileceği konuşuluyor  
SON GÜN 31 EKİM

Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) tarafından rektörlük görev süreleri do-
lan 18 üniversite için yeni rektörlük ataması-
na ilişkin adaylık başvuru süreci başlatılmıştı. 
18 üniversite arasında Konya’dan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) de yer alıyor. 
Rektörlük için aday olacak isimlerin 31 Ekim 
Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvu-
rularını yapması gerekiyor.

FARKLI İSİMLER VAR
Başvuruların sona ermesine saatler kala Rektör-
lük için aday olacak isimler de  ortaya çıkma-
ya başladı. Prof. Dr. Mustafa Yıldırım’ın adaylık 
başvurusu yaptığı öğrenilirken, Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Prof. Dr. 
Mustafa Sami Baybal’ın da aday olabileceği 
belirtildi. Mevcut Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şe-
ker’in ise aday olup olmayacağı netlik 
kazanmadı.  n SAYFA 3’TE

Tehlike saçıyorlar!
Trafik lambaları önünde cam silmek için ya da peçete, ıslak 
mendil satmak amacıyla araçların önüne atılan çocuklar, her an 
kaza riski ile karşı karşıya kalırken, sürücülerin de tepkileriyle 
karşılaşıyorlar. 

Çoğunluğu kadınlardan oluşan dilencilerin, yanlarında küçük 
çocuklarıyla halkın duygularını istismar ettiğini belirten 
vatandaşlar, tehlikenin boyutuna dikkat çekerek, bu soruna 
çözüm bekliyor.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Muzaffer Şeker Celalettin Vatansev Cem Zorlu Mustafa Yıldırım M. Sami Baybal

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde yerin 36 metre altındaki 
mağarada üretilen Divle obruk peynirine ilgi her geçen gün 
artıyor. Farklı süt ürünlerinin de elde edildiği mağaradan 

yıllık 3,5 milyon TL gelir elde ediliyor. n SAYFA 12’DE

DÜNYANIN YENİ KAVŞAĞI OLACAK
İstanbul Yeni Havalimanı’nın 
ilk fazı, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 
programla uçuşlara açıldı. 
Tamamlandığında dünyanın en 
büyük havalimanı olacak İstan-
bul Yeni Havalimanı’nın açılış 
törenine, vatandaşların yanı 
sıra dünyanın dört bir yanından 
50’nin üzerinde üst düzey konuk 
katıldı. 

Açılışta konuşan Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan, “İs-
tanbul Havalimanı’nın hizmete 
girmesiyle Türkiye kuzey, güney 
ve doğu, batı aksları arasında 
en önemli geçiş üssü haline 
gelmiştir. Ülke olarak küresel 
ekonomilerin entegrasyonuyla 
sahip olduğumuz kilit yolu da 
daha ileri seviyeye taşıdık” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 13’TE Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan: Yeni 

havalimanının ismi 
‘İstanbul’.
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Ereğli Belediyesi’nin Dokuzun-
cusu düzenlenen Antalya YÖREX 
fuarında açtığı stant yoğun ilgi 
gördü. Ereğli’nin patentli ürünleri 
siyah havuç ve beyaz kirazın yanı 
sıra beyaz kiraz reçeli, şalgam, 
peynir, yoğurt çeşitleri de stant-
ta yerini aldı. TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Mü-
nir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes Türel 
ve Antalya Ticaret Borsası Baş-
kanı Ali Çandır Ereğli Belediyesi 
standını gezdi, tebriklerini ileterek 
yöresel ürünlerden tattılar. Ereğli 
Bölgemizin kalbidir diyen Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Konum 
itibariyle bölgemizin en önemli 
şehirlerinden biri olan Ereğli’mi-
ze özgü birçok ürün vardır. Ereğli 
Belediyesi olarak göreve başla-

dığımız günden bu yana yöresel 
ürünlerimizi ön plana çıkararak ve 
ürünlerimize patent alarak değer-
lerine değer katmaya gayret gös-
teriyoruz. Bu anlamda dokuzun-
cusu düzenlenen Antalya YÖREX 
Fuarında da yöresel ürünlerimizle 
birlikte yer alıyoruz. Böyle önemli 
organizasyonlarda yer almak, şeh-
rimizin rüzgarını buralarda estir-
mek ve standımıza olan yoğun ilgi 
bizleri daha da mutlu ediyor. Bu 
organizasyonda emeği olan her-
kese ve standımızı ziyaret ederek 
olumlu düşüncelerini ileten bü-
rokratlarımıza teşekkür ederim. 
Her şey daha değerli bir Ereğli 
için. Bu doğrultuda bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da canla 
başla çalışmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.

Kitap okuma oranında ülkemiz-
de önemli bir yere sahip olan Ereğ-
li’mizde iki yıldır düzenlenen kitap 
günleri yoğun ilgi görüyor. Birbirin-
den ünlü ve her biri alanında isim 
yapmış usta kalemlerin söyleşi ve 
imza programlarıyla daha da renkli 
hale gelen Ereğli 2. Kitap Günle-
ri Ereğlilerin ilgi odağı oldu. 9 gün 
süren Ereğli 2. Kitap Günleri’nde 
130 yayınevi ve on binlerce kitap 
vatandaşlarla buluşturuldu. 27 ya-
zarın imza ve söyleşi programı dü-
zenlediği fuara on binlerce Ereğlili 
akın akın geldi. Fuardan duydukları 
memnuniyeti dile getiren vatandaş-
lar bu organizasyon için Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkür 
ettiler.

Fuar hakkında değerlendirme-

lerde bulunan Başkan Özgüven: 
“Kitap fuarı okuma oranın çok yük-
sek olduğu Ereğli’mizle özdeşleşti. 
Geçen sene ilkini düzenlediğimiz 
kitap fuarına yoğun ilgi vardı, bu 
yıl da Ereğli 2. Kitap Günleri hem-
şehrilerimizin ilgi odağı oldu. Hiz-
met noktasında kültürel hizmetlere 
oldukça önem veriyoruz. Özellikle 
geleceğimizin teminatı olan genç-
lerimizin ufkunu açacak programlar 
düzenlemeye gayret gösteriyoruz. 
Bu kapsamda 27 usta kalemin söy-
leşi ve imza programı gerçekleştir-
diği, 130 yayınevi ve on binlerce 
kitabın yer aldığı kitap fuarımızı 
gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın 
düzenlediğimiz 2. Kitap Günleri’ne 
ilgisi ve yoğun katılımı bizleri daha 
da mutlu etti” şeklinde konuştu.

‘Gayemiz; gelecek nesillere 
güçlü Türkiye bırakmak’

Konya turizm tanıtım 
elçileri Ereğli’yi resmetti

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Cumhuriyet’in kuruluşu-
nun 95. yılı ve 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı vesilesiyle bir mesaj 
yayımladı.

Başkan Özgüven mesajında: 
“Cumhuriyet, milletimizin büyük 
bir iman gücüyle gerçekleştirdiği 
kurtuluş mücadelesinin eseridir. 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
95. yılını idrak etmekteyiz. Aziz 
milletimiz bu güne kadar zorluk-
lardan geçmiş, dışarıdaki düş-
manlara ve içerideki hainlere kar-
şı destansı zaferler kazanmıştır. 
Sahip olduğumuz vatan sevgisi, 
bağımsızlık mücadelesi atalarımız-
dan bize kalan en önemli mirastır. 
Bu mirası korumak uğruna canını 
seve seve vermek bizim milletimiz 
için bir onurdur. Bunu Kurtuluş 

Savaşı’nda olduğu gibi en son 15 
Temmuz’da da tüm dünya gör-
müştür. Tek Millet, Tek Vatan, Tek 
Bayrak, Tek Devlet düsturuyla ge-
lecek nesillerimize güçlü bir Türki-
ye bırakmak en büyük gayemiz. Bu 
doğrultuda Cumhuriyetimizin ku-
ruluşunun yüzüncü yılı olan 2023 
hedeflerimize emin adımlarla iler-
liyoruz ve hiçbir güç buna engel 
olamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Özgüven: “Bu anlamlı günde 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun 
kahraman silah arkadaşlarını, kan-
larıyla bu toprakları vatan yapan 
aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi 
sonsuz minnet, şükran ve rahmet-
le anıyorum. Milletimizin 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” 
dedi.

Konya Turizm Tanıtım Elçileri 
Derneği, Türkiye genelinde tanı-
tım amaçlı gezileri kapsamında 
Ereğli’ye geldiler. Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven’i de ziyaret eden 
dernek üyeleri desteklerinden 
dolayı teşekkür ettiler. Tarihi Ker-
vansaray, Hamam, Ulu Cami, Ak-
hüyük, İvriz gibi tarihi ve kültürel 
değere sahip yerleri gezen dernek 
üyeleri Ereğli’nin şehirleşme açı-
sından da örnek bir ilçe olduğunu 
belirttiler. Ayrıca birçok memleke-
te gittiklerini ama bu samimiyeti, 
misafirperverliği hiçbir yerde gör-
mediklerini dile getirerek Başkan 
Özgüven’e teşekkür ettiler. Sana-
tın ve sanatçının destekçisiyiz di-
yen Başkan Özgüven: “Şehrimizin 
güzelliklerini objektifleriyle kayıt 
altına alan Konya Turizm Tanıtım 
Elçileri Derneği üyelerimizi misa-
fir etmekten dolayı çok mutlu ol-
duk. Onlar sanatlarıyla bizim yanı 
başımızda duran bu cennet şehri 
resmetmek ve tüm Türkiye’ye ta-
nıtmak amacıyla Ereğli’mize gel-

diler. Onların şehrimiz hakkında 
dile getirdikleri ve çalışmalarımızla 
ilgili güzel düşünceleri bizleri daha 
da mutlu etti. Belediye olarak sa-
natı ve sanatçılarımızı her zaman 
destekliyoruz. Onların gözünden 
görünenlere, fikirlerine değer ve-
riyoruz” ifadelerini kullandı. Öz-
güven: “Bizler hizmet amacıyla 
bu görevlerde bulunan, şehrimizi 
gelecek nesillere daha iyi bir Ereğli 
bırakmak için çaba gösteren bi-
reyleriz. Makamlar mevkiler gelip 
geçici, en önemlisi bırakacağımız 
kalıcı eserler ve modern bir şehir-
dir. Bu anlamda Ereğli’mizi daha 
değerli hale getirmek için gayret-
le, sevgiyle, samimiyetle çalışma-
ya devam ediyoruz. Bu noktada 
sanatçılarımızın gözüyle takdir 
görmek, doğru işler yaptığımızı 
bize bir kez daha gösterdi. Konya 
Turizm Tanıtım Elçileri Derneği 
Başkan ve Üyelerimize bu ziyaret-
lerinden ve güzel düşüncelerinden 
dolayı teşekkür eder, saygılarımı 
sunarım” dedi.

Üreticinin her zaman destekçisi olduklarını belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Oğuz Ata 
Tesisleri içerisinde kurulan Kadın Girişimciler Derneği’nin bunun en güzel örneği olduğunu söyledi

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Belediye ve İŞKUR’un 
ortaklaşa düzenlediği Girişimci-
lik Kursu’na katılan ve sonrasında 
KOSGEB’den aldığı parasal destek-
le 1.TOKİ Mevkii’nde açılan işyerini 
(kuru pasta, kurabiye, unlu mamul-
ler) ziyaret ederek tebrik etti. 

Üretenin her zaman destekçisi-
yiz diyen Başkan Özgüven: “Önceki 
dönemlerde Belediyemiz ve İŞKUR 
aracılığıyla düzenlenen kursa katı-
lan ve KOSGEB’den aldığı parasal 
destek ile TOKİ Mevkii’nde işletme 
kurarak güzel bir örnek sergileyen 
Saadet hanım ve eşini ziyaret ede-
rek tebrik etmek istedik. Kuru pasta, 
kurabiye, unlu mamuller üzerine 
hizmet verecek işletme girişimci-
lerimiz üretimlerini kendileri yapa-
caklar. Belediye olarak üreticinin her 
zaman yanında oluyoruz. Bu anlam-
da özellikle kadın girişimcilerimiz 
için önemli çalışmalar yaptık. Oğuz 
Ata Tesisleri içerisinde kurduğumuz 
Kadın Girişimciler Derneğimiz ile 
girişimci kadınlarımız için fırsatlar 
sunuyoruz. Çeşitli kurslarla onların 
da ekonomiye katkı sunmasına ön-
cülük ediyoruz. Kurslarımızın böyle 
anlamlı ve güzel sonuçlar verdiğini 
görmek bizleri daha da mutlu edi-
yor. Üreten toplumlar daima gelece-
ğe emin adımlarla yürürler. Bizler de 
bu noktada elimizden gelen desteği 
vermeye gayret gösteriyoruz. Bun-
dan sonraki süreçte de üreticilerimi-
zin yanında ve destekçisi olmaya de-
vam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ereğli’nin ürünleri 
Yörex’te tanıtıldı

Kitap Fuarı Ereğli 
ile özdeşleşti

Ereğlispor’a tebrik

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Ereğlispor - Yeni Doğanhi-
sarspor maçını canlı izleyerek alınan 
8-0’lık galibiyetten dolayı futbolcula-
rı tebrik etti.

Girişimcilere destek
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‘Ülkemiz ithalatçı konuma düşürüldü’

Saadet Partisi Konya İl Ka-
dın Kolları Ekim ayı içerisinde 
yer alan Dünya Gıda günü mü-
nasebeti ile bir basın toplantısı 
düzenledi. Parti il binasında dü-
zenlenen toplantıya çok sayıda 
partili katıldı. Toplantıda söz alan 
Saadet Partisi Konya İl Kadın 
Kolları Başkanı Fazilet Bütüner, 
“Kıt kaynaklarla, sınırsız ihtiyaç-
ların giderilmesi şeklindeki  İkti-
sat tanımını kökten reddediyoruz 
ve bu tanımın dünyada emper-
yalizm tarafından her türlü ada-
letsizliğin meşrulaştırılmasının 
temel araçlarından biri olduğunu 
biliyor,  ne kaynakların kıt, nede 
insan ihtiyaçların sınırsız olduğu 
yalanını asla kabul etmiyoruz” 

dedi.
DENGESİZ BESLENME ARTIYOR

Dünyada 10 milyon çocuğun 
5 yaşına ulaşmadan hayatını kay-
betmekte olduğunu ifade eden 
Bütüner, şöyle konuştu: “Yoksul-
luğa bağlı olarak insanlar yeterli 
gıdayı üretememekte veya satın 
alamamaktadırlar. Tüm dün-
yada sermayenin kontrolünde 
üretim yapan gıda sektörü her 
şeyden önce daha çok kar karşı-
lığı üretimi önceleyerek sektörü 
yönetmekte. Bu gerçek gıda gü-
venliği çerçevesindeki bütün tar-
tışmaların temeli. İnsan biyoloji-
sini tehdit eden katkı maddeleri, 
üretim şekilleri büyük bir tehdit 
oluşturmakta, GDO, yüksek kim-

yasal katkılı ürünler en rahat 
şekilde, maalesef yine güney ül-
keleri pazarlarında kendilerine 
yer bulabilmektedir. Ülkemizde 
yıllardan beri var olan yetersiz 
ve dengesiz beslenme sorununu 
adaletsiz gelir dağılımı temelin-
de gün geçtikçe derinleşmekte. 
İstatistiklerde ABD’de yıllık kişi 
başı et tüketiminin 116.7 kilog-
ram, Arjantin’de 99.5 kilogram, 
Avustralya’da 93.9 kilogram iken 
Türkiye’de yalnızca 18.6 kilog-
ram olduğu görülmekte.”
HAYVANSAL ÜRETİM GERİLİYOR

Bütüner, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Türkiye İstatistik Kuru-
mu’nun (TÜİK)  verilerine göre,  
2001 yılında 26,4 milyon hektar 

olan tarım alanları 2016 yılında 
23,7 milyon hektara gerilemesi 
şeklinde görülüyor. Türkiye’nin 
2017 yılında gerçekleştirdiği top-
lam tarım ürünleri ithalatı yak-
laşık 5 milyar doları bulmakta. 
Tarımsal alanda dünyada kendi 
kendine yetebilen nadir ülkeler-
den olan ülkemiz maalesef ette, 
pirinçte, mercimekte, nohutta, 
limonda, pancarda ve nihayet 
buğday ve saman da dahi ithalat-
çı konuma düşürülmüştür. Gelir 
adaletsizliği, tarım ve hayvan-
cılık politikalarını Milli Güvenlik 
politikaları içinde gören Saadet 
Partisi olarak bu tabloyu kabul 
etmemiz, sindirmemiz mümkün 
değildir.”  n HABER MERKEZİ 

Karataylı kadınlardan 
muhtarlara ziyaret

 Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Kadın Meclisi Konya Muhtar-
lar  Derneği  Başkanı Celal Duran’ı 
ziyaret etti. Karatay Belediyesi 
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başka-
nı Aynur Avşar, muhtarların ma-
hallelerindeki her sorunu yakından 
takip edebildiklerini ve bu sayede 
yapılacak Belediye çalışmalarının 
ihtiyaca en uygun haliyle hemşeri-
lerimizin hizmetine sunulması için 
önemli bir pusula görevi üstlendik-
lerini dile getirdi. Yerel yönetimle-
rin bir parçası olarak muhtarların 
önemine değinen Başkan Aynur 
Avşar, “Bugün muhtarlarımıza 
bir nezaket ziyaretinde bulunmak 
istedik. Muhtarlarımız bizim şeh-
rin dört bir yanına uzanan elimiz 
kolumuz. Bu nedenle muhtarlık 
kurumunun önemi büyüktür. Biz-
ler Karatay Kadın Meclisi olarak 
muhtarların sorumlu oldukları 
mahallelerde neler yapabiliriz ve 
mahallelerinde bulunan hemşeh-
rilerimizin sıkıntılarını nasıl gidere-
biliriz, ihtiyaç sahiplerine nasıl yar-
dım edebiliriz, bunları konuştuk ve 
muhtarlarımızla birlikte koordineli 
bir şekilde çalışmalarımızı yürüte-

ceğiz.” dedi. Başkan Aynur Avşar 
muhtarların demokrasimizin te-
mel taşları olduğunu, mahallelerde 
yapılan hizmetlerde her zaman ön 
planda yer aldıklarını söyleyerek 
Konya Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Celal Duran’a teşekkür etti. 
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Konya 
Muhtarlar Derneği Başkanı Celal 
Duran ise; Başkan Hançerli’nin 
desteğini her zaman yanlarında 
hissetmekten büyük mutluluk 
duyduklarını dile getirdi. Karatay 
Kadın Meclisi’ne nazik ziyaretleri 
sebebiyle teşekkür eden Duran, 
çalışmalarında başarılar dileyerek; 
“Karatay Kadın Meclisi’nin yaptığı 
bu ziyaret bizi çok memnun etti. 
Böyle ziyaretler bizi moral açısın-
dan motive ediyor. Karatay Bele-
diye Başkanımız Mehmet Han-
çerli’ye ayrıca teşekkür ediyorum. 
Her ay düzenli olarak Muhtarlar 
Toplantısında bizim istek ve talep-
lerimizi dinliyor. Biz de elimizden 
geldiğince mahallelerimizin talep-
lerini ileterek vatandaşla belediye 
arasında köprü olmaya çalışıyoruz” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

NEÜ Rektörlüğü adaylık sürecinin bitimine saatler kala, isimler de ortaya çıkmaya başladı. Prof. Dr. Mustafa Yıldırım adaylık başvurusunu YÖK’e yaparken, Prof. Dr. Celalettin Vatan-
sev, Prof. Dr. Cem Zorlu, Prof. Dr. Mustafa Sami Baybal’ın da aday olabileceği konuşuluyor. Mevcut Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in ise aday olup olmayacağı netlik kazanmadı

Geçtiğimiz günlerde Yükseköğ-
retim Kurulu (YÖK) tarafından rek-
törlük görev süreleri dolan 18 üni-
versite için yeni rektörlük atamasına 
ilişkin adaylık başvuru süreci başla-
tılmıştı. 18 üniversite arasında Kon-
ya’dan Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) de yer alıyor. Rektörlük 
için aday olacak isimlerin 31 Ekim 
Çarşamba günü mesai bitimine ka-
dar başvurularını yapması gerekiyor. 
Başvuruların sona ermesine saat-
ler kala Rektörlük için aday olacak 
isimler de  ortaya çıkmaya başladı. 
Prof. Dr. Mustafa Yıldırım’ın adaylık 
başvurusu yaptığı öğrenilirken, Prof. 
Dr. Cem Zorlu, Prof. Dr. Celalettin 
Vatansev, Prof. Dr. Sami Baybal’ın 
da aday olabileceği belirtildi. Mevcut 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in 
ise aday olup olmayacağı netlik ka-
zanmadı. 

ADAYLIK BAŞVURUSUNUN 
ARDINDAN REKTÖR ATANACAK
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 703 sayılı Kanun Hük-
münde Kararname ile değişik 13. 
maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı “Üst 
Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarında Atama 
Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi” hükümleri ve “Rektör 
Adayı Olmak İsteyenlerin Başvuru-
suna İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca 
NEÜ Rektörlüğü adaylık süreci geçti-
ğimiz günlerde başlamıştı. Yönet-
meliğe uyan isimlerin Rektörlük için 
başvurularını yapmasının ardından, 
başvuru yapan isimler arasından 
yapılacak değerlendirmeyle Rektör 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından atanacak. 

KONUŞULAN İSİMLER VAR
Adaylık sürecine saatler kala rek-

törlüğe aday olacak isimler de ortaya 
çıkmaya başladı. NEÜ İlahiyat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Yıldırım’ın adaylık başvurusunu yap-
tığı öğrenildi. Ayrıca aday olabileceği 
iddia edilen isimler arasında İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Cem Zorlu, Meram Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev 
ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Sami Baybal’ın da 
olduğu gelen bilgiler arasında. 

REKTÖR ŞEKER YENİDEN 
ADAY OLACAK MI?

Üniversitenin kurucu rektörü du-
rumunda olan mevcut Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker’in ise yeniden 
rektörlüğe aday olup olmayacağı ise 
netlik kazanmadı. Adaylık süreciyle 
ilgili Yenigün Gazetesi’ne konuşan 
Rektör Şeker, “Sorulan sorandan 
daha bilgili değildir diye bir söz var. 
Sorulan da sorandan çok fazla bilgi-
li değil. Ne olup bitecek hep birlikte 
göreceğiz” değerlendirmesinde bu-
lundu. 

REKTÖR PROF. DR. MUZAFFER 
ŞEKER KİMDİR?

1961 yılında İzmir’de doğdu. 
1986’da Uludağ Üniversitesi Veteri-
ner Fakültesinden mezun oldu. 1995 
yılında İngiltere’de Leicester Üniver-
sitesi Tıp fakültesinde insan anato-
misi üzerine doktora derecesi aldı. 
2000 yılında doçent, 2006 yılında 
da Profesör oldu. Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve 
Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı olarak 
da görev yapan Şeker, 2008- 2010 

yılları arasında İstanbul Medipol 
Üniversitesi Kurucu Mütevelli He-
yetinde de görev aldı. 2002 yılından 
beri Türk Anatomi ve Klinik Anato-
mi Derneği ile Temel Tıp Bilimleri 
Platformu’nda ve ÜHBD yönetimin-
de görev yapan Şeker, aynı zaman-
da Kamu Yönetimi Lisans mezunu 
olup, TÜBA Konseyi, Sağlık Turizmi 
Üst Kurulu ve Tübitak Bilim Kurulu 
ile Innopark Yönetim Kurulu üyesi-
dir. Halen Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin Kurucu Rektörü olan 
Şeker, evli ve üç çocuk babasıdır

PROF. DR: CELALETTİN 
VATANSEV KİMDİR?

17.01.1965 yılında Konya’da 
doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı 
ilde bitirdikten sonra 1983 yılında 
girdiği Selçuk Üniversitesi Meram 
Tıp Fakültesinden 1989 yılında me-
zun oldu. Mezuniyet sonrası mec-
buri hizmetini Afyon-Emirdağ ilçesi 
Bağlıca sağlık ocağında yaptıktan 
sonra TUS sınavını kazanarak genel 
cerrahi ihtisasına mezun olduğu fa-
kültede 1990 yılında başladı. Genel 

cerrahi ihtisasını 1995 yılında bitirdi. 
Konya-Kulu Devlet Hastanesinde 
uzman ve kısa bir dönem başhekim 
olarak çalıştı. Meram Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi Anabilimdalına 1996 
yılında öğretim üyesi olarak atanarak 
akademik hayata başladı.

Öğrenci ve asistana tıp eğitimi, 
sağlık hizmeti yanında bilimsel çalış-
malar yaparak 2004 yılında doçent-
lik unvanı kazandı. 2006-2007 yılları 
arasında ABD-Ohio-Cleveland şeh-
rindeki Cleveland Clinic Foundation 
sağlık kampüsünde kolorektal cer-
rahi alanında çalışmalar yaptı. Yurt 
dışında edindiği tecrübeyle Konya’da 
kolon kanserinde ilk laparoskopik ko-
lektomiyi (kapalı kalın barsak ameli-
yatı) başarılı bir şekilde gerçekleştire-
rek yurt dışı çalışmalarının sonucunu 
ülkesinde bilimsel çalışmalarına yan-
sıtmış oldu. 2008-2010 yılları arasın-
da Meram Tıp Fakültesi hastanesin-
de başhekim yardımcılığı yaptı. 2010 
yılında profesör oldu. 2012-2015 
yılları arasında Konya’da özel bir has-
tanede genel cerrahi uzmanı olarak 

çalıştı. 90’dan fazla ulusal ve ulusla-
rarası özgün makale yanında bilim-
sel kongrelerde sunulmuş 100’den 
fazla bildirisi, kitap bölümü yazarlığı 
gibi birçok akademik çalışması mev-
cuttur. Türk Cerrahi Derneği ve Türk 
Kolon Rektum Cerrahisi Derneği gibi 
mesleki alandaki derneklerin üyesi-
dir. Genel Cerrahi alanında Kolorek-
tal Cerrahi ve Laparoskopik Cerrahi 
ilgi alanıdır. İngilizce bilmekte olup, 
evli ve 3 çocuk babasıdır.

PROF. DR. CEM ZORLU KİMDİR?
Cem Zorlu, 9 Temmuz 1963’te 

Konya Ereğli’de doğdu. Babasının 
adı Süleyman, annesinin adı Seb-
la’dır. Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Sel-
çuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 
bitirdi. Aynı üniversitede yüksek 
lisans ve doktorasını yaptı. Selçuk 
Üniversitesinde araştırma görevlisi 
olarak göreve başladı. İslam Tarihi 
dalında doçent, 2007 yılında da pro-
fesör oldu. Almanya, Mısır, Ürdün, 
Azerbaycan’da eğitim öğretim faa-
liyetlerinde bulundu. İÜ İlahiyat Fa-
kültesinde bir yıl süreyle Dekan ola-

rak görev yaptı. Yayınlanmış 6 kitabı 
bulunmaktadır. 24. Dönem AK Parti 
Konya Milletvekili olan Zorlu, 24. 
Dönemde Türkiye-AB Karma Par-
lamento Komisyonu ve İslam Kon-
feransı Örgütü Parlamento Birliği 
Üyesi oldu. Çok iyi düzeyde Arapça, 
iyi düzeyde Almanca ve İngilizce ile 
az düzeyde Farsça bilen Zorlu, evli ve 
2 çocuk babasıdır.

PROF. DR. MUSTAFA YILDIRIM 
KİMDİR?

1964 yılında Kahramanmaraş’ın 
Elbistan İlçesi’nin Söğütlü Kasaba-
sı’nda doğdu.İlkokulu Kasabamız-
da bitirdi. 1977 yılında Elbistan’da 
İmam Hatip lisesine başladı. 6.sını-
fa kadar burada eğitim ve öğretim 
hayatımı devam ettirdikten sonra 
7. sınıfı Ankara Merkez İmam Ha-
tip lisesinde okuyarak 1984 yılında 
mezun oldu. Aynı yıl S.Ü.İlahiyat Fa-
kültesini kazanarak Üniversiteli oldu. 
Aynı Fakülteyi 1989 yılında bitirdi. 
Bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 
1991 yılında Fakülteme Türk İslam 
Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda 
Araştırma Görevlisi oldu. Yüksek 
Lisans ve Doktoramı tamamlayarak 
1997 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak Öğ-
retim Üyeliğine atandı. 2007-2010 
yıllarında Fakülte Kurulu ve Fakül-
te Yönetim Kurulunda görev yaptı. 
09.10.2012’de Doçent oldu ve Türk 
İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı 
Başkanlığına atandı. 02.10.2013 ta-
rihi itibariyle İslam Tarihi ve Sanat-
ları Bölüm Başkan Yardımcısı olarak 
görevimi sürdürmekte.

PROF. Dr. MUSTAFA 
SAMİ BAYBAL KİMDİR?

1957 yılında Konya’da doğdu. 
İlk,orta ve lise tahsilini Konya’da ta-
mamladı. 1979 yılında Konya Yükek 
İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. 
1985-1993 yılları arasında Konya 
Karatay Karma Orta Okulu’nda Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 
olarak görev yaptı. Halen Necmettin 
Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı’nda 
Prof.Dr. olarak çalışmaktadır. Evli ve 
iki çocuk babası olup Fransızca ve 
Arapça bilmektedir. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

NEU rektörü kim olacak?

Prof. Dr. Muzaffer Şeker Prof. Dr. Cem Zorlu Prof. Dr. Mustafa Sami Baybal

Prof. Dr. Mustafa YıldırımProf. Dr. Celalettin Vatansev
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Cumhuriyet’in 95.  yıldönümü kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayra-

mı’nın 95. yıl dönümü nedeniyle 
törenler yapıldı. Konya’da çelenk 
sunma töreni Anıt Meydanı’ndaki 
Atatürk Anıtı önünde düzenlen-
di. Törene, Konya Valisi Yakup 
Canbolat, MHP Konya Milletvekili 
Esin Kara, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl 
Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 
askeri erkan, bazı siyasi parti ve 
sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri, gaziler ve öğrenciler ka-
tıldı. 

Aksaray’da da çelenk sun-
ma töreni, 15 Temmuz Milli İra-
de Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı 
önünde düzenlendi. Törene, Ak-
saray Valisi Aykut Pekmez, Bele-
diye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 
Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl 

Jandarma Komutanı Albay Fuat 
Anık, askeri erkan, bazı siya-
si parti ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, gaziler ve öğrenciler 

iştirak etti. Karaman Cumhuriyet 
Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önünde 
düzenlenen törene ise Karaman 
Valisi Fahri Meral, Belediye Baş-

kanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti 
Karaman milletvekilleri Recep 
Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, 
CHP Karaman Milletvekili İsmail 

Atakan Ünver, Cumhuriyet Baş-
savcısı Ali İrfan Yılmaz, askeri er-
kan, bazı siyasi parti ve sivil top-
lum kuruluşu temsilcileri, gaziler 

ve öğrenciler katıldı. Çelenk su-
numunun ardından saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
tören sona erdi.  n AA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı-
nın 95. Kuruluş yıldönümü Nesibe 
Aydın Konya Okullarında bir dizi et-
kinlikle coşkuyla kutlandı. Okuldaki 
ilk etkinlik okul girişinde yer alan çok 
amaçlı salonda açılan Cumhuriyet 
ve Atatürk konulu resim sergisinin 
açılmasıyla başladı. Minik öğrenci-
lerin sergideki coşkusu görülmeye 
değerdi.

İkinci etkinlik okul konferans sa-
lonunda yapıldı. Tören saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. Türkçe Öğretmeni Fatime 
Sarıca, Cumhuriyet’in anlam ve 
önemini binaen bir konuşma yaptı. 
Okul öğrencileri ve öğretmenlerinin 

hazırlayıp sunduğu törene geçildi. 
Törende öğrencilerin okuduğu şiir-
ler, gösteriler, şarkılar ve dans gös-
terileri törene ayrı bir renk kattı.

Nesibe Aydın Konya Okulları 
Yönetim Kurulu Üyesi Can Ünal, 
“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere silah arkadaşlarını ve aziz şe-
hitlerimizi rahmetle, kahraman ga-
zilerimizi 29 Ekim Cumhuriyet bay-
ramının 95. Yıl dönümünde minnet 
ve şükranla anıyor; tüm idareci, 
öğretmen, öğrenci, velilerimizin ve 
tüm milletimizin Cumhuriyet Bay-
ramı’nı kutluyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Bayramı’nı 
zirvede kutladılar

Beyşehirli doğaseverler 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 
dağın zirvesinde pankart açarak 
kutladı.

Beyşehir Belediyesi ve Bey-
şehir Kültür ve Turizm Derneği 
Doğa Yürüyüşleri Topluluğu iş-
birliği ile 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kapsamında doğa yü-
rüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. 
İslibucak Kocaosman Yaylası 
Damla Zirvesi Doğa Yürüyüşü 
etkinliğine, Beyşehir’in yanı sıra 
ilçe dışından da bölgeye gelen 
doğaseverler katıldı.

İslibucak bölgesinde başla-
yan 16 kilometrelik parkurdaki 
yürüyüşün ardından, bin 400 
rakımlı dağın Damla Zirvesi adı 
verilen zirvesine, Beyşehir Bele-
diyesi Kültür ve Sosyal Etkinlik-
ler Sorumlusu ve Beyşehir Kül-
tür ve Turizm Derneği Başkanı 
Mustafa Büyükkafalı’nın öncü-
lüğünde çıkan doğaseverler, bu-
rada “29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı kutlu olsun” yazılı pankartı 
açarak Cumhuriyetin 95. kuru-
luş yıl dönümünü kutladı.

Beyşehir Belediye Başka-
nı Murat Özaltun, her hafta bir 
başka coğrafyada düzenledikleri 
doğa yürüyüşü etkinliklerinin 
sonuncusunu 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı dolayısıyla İslibu-
cak bölgesinde gerçekleştirdik-

lerini belirterek, katılımcılara 
teşekkür etti.

Özaltun, bugünlerde birlik ve 
beraberliğe her zamandan daha 
çok ihtiyaç olduğunu belirterek, 
şöyle konuştu: “Sahip olduğu-
muz vatan sevgisi, özgürlük 
aşkı, dün olduğu gibi bugün de 
devam etmektedir. Bugün ülke-
mizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
95’inci yıl dönümünü büyük bir 
gururla kutlamaktayız. Birlik ve 
beraberliğimizle dostlarımızı se-
vindirmeye, düşmanlarımıza da 
korku salmaya devam edeceğiz. 
Daha güzel Türkiye için birlik, 
beraberlik ve kardeşlik ruhu-
nun ilelebet devam etmesini 
diliyorum. İnşallah, Cumhuri-
yetimizin kuruluşunun yıl dö-
nümünde, dünyanın en büyük 
havalimanı olan İstanbul Yeni 
Havalimanı’nın açılışıyla 2023 
hedeflerimize bir adım daha 
yaklaşmış olacağız. Bu anlam-
da, sürekli ilerleyen, gelişen ve 
uluslararası alanda giderek daha 
fazla söz sahibi olan ülkemizin, 
2023 hedeflerine bir adım daha 
yaklaşmış olmasının sevincini 
yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 
100. yılında dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasına girerek, gerek 
ilçemizi ve bölgemizi, gerekse 
ülkemizi şaha kaldıracağız.”
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ilçenin farklı semt ve mahallelerinde vatandaşla buluşmaya devam 
ediyor. Bu şekilde sorunlar en doğru ve en hızlı şekliyle tespit edilirken, hızlı bir şekilde çözüm de bulunuyor

Doğru tespit ve hızlı
çözümün en iyi yolu

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru’nun mutad hale getirdiği 
‘Halk Günü Toplantıları’ devam edi-
yor. Vatandaşların istek, temenni, 
beklenti ve teşekkürlerini ilettikleri 
toplantılarda Başkan Toru, bu bu-
luşmalar sayesinde, gelen her va-
tandaşı tek tek dinliyor ve sorunları 
hızlı bir şekilde çözüp beklentilere 
anında yanıt veriyor. Meram Bele-
diyesi Hizmet Binasında gerçekleş-
tirilen bu buluşmalar sayesinde va-
tandaşlar Başkan Toru ile görüşme 
imkanının yanı sıra yapılan başarılı 
çalışmalar sayesinde şükranlarını da 
sunuyor. ‘Halk Günleri’ hakkında 
açıklamada bulunan Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru, vatandaşa 
dokunmak onlarla doğrudan iletişim 
kurmak ve sorunlara hızlı çözüm 
üretebilmek amacıyla toplantılara 
önem verdiğini belirtti.

“ANINDA ÇÖZÜMLERLE HEM 
VATANDAŞ HEM DE BİZ MUTLU 

OLUYORUZ”
Vatandaşa dokunamayan hiç-

bir hizmetin ve siyasi hareketin 
başarılı olamayacağının altını çizen 
Başkan Fatma Toru, ‘Halk Günleri 
Buluşmalarının’ yerel yönetimler-
de katılımcılığı sağlamak ve ortak 
çözümde buluşabilmenin en güzel 
yollarından biri olduğunu kaydetti. 
Görüşmeye gelen vatandaşların is-
teklerinin anında yanıt bulduğunu 
ve sorunlara hızlı bir şekilde çözüm 
üretilebildiği için ‘Halk Gününün’ en 

üst seviyede verimli geçtiğini ifade 
eden Toru sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Hızlı çözümler sayesinde hem be-
lediyemiz hem vatandaşlar bu gö-
rüşmelerden karlı çıkıyor. Eğer bir 
isteğin olması mümkün değilse ne-
den olamayacağının yanıtını vatan-
daşımız anında alıyor. Eğer bürokra-
tik engeller sebebiyle vatandaşın işi 
gecikiyorsa tüm birim müdürlerimiz 
anında çözüm üretiyor. Bazı talepler 
anında yerine getirilirken, zaman 
gerektiren konular için talepler alı-
nıyor ve yetkili birimlerimiz tarafın-
dan takibi yapılıyor. Sorun çözüme 
kavuştuğunda birimlerimiz iletişime 

geçerek ilgili kişiyi aydınlatıyor.”
“VATANDAŞ, SADECE DERT 

ANLATMAYA DEĞİL TEŞEKKÜR 
ETMEK İÇİN DE GELİYOR”

Vatandaşların sadece istek ve 
dileklerini iletmenin yanında çoğu 
zaman da başarılı çalışmalardan 
dolayı teşekkür etme amacıyla da 
‘Halk Günü Buluşmalarını’ fırsat 
bildiğini ifade eden Başkan Fatma 
Toru, “Her fırsatta vatandaşları-
mızla birlikteyiz. En yakınından en 
uzağına hiçbir mahallemizi hiçbir 
vatandaşımızı ihmal etmiyor, yalnız 
bırakmıyoruz. Halk günleri hem bi-
zim hem vatandaşımız için başlı ba-

şına bir fırsat. Vatandaşımız, yoğun 
kalabalık içinde anlatamadıklarını 
burada bire bir görüşmelerde an-
latma fırsatı buluyor. Herkesin aynı 
şartlarda yaşam kalitesine ulaşabil-
mesi için en iyi iletişim şekillerinden 
birisi bu görüşmeler oluyor. Bizde 
onları yine bire bir dinleme fırsatı 
buluyoruz. Eksiklerimizi, varsa ih-
mallerimizi, atladığımız ya da unut-
tuğumuz şeyleri hatırlama yerine 
getirme ve vatandaşımızı mutlu 
etme fırsatı yakalıyoruz. Bu sebeple 
bu görüşmelerimiz sürecektir” şek-
linde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Nesibe Aydın’da bayram coşkusu
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Seydişehir’de, 3 aracın ka-
rıştığı zincirleme kazada Yunus 
Emre Kaya (14) yaşamını yitirdi, 
8 kişi de yaralandı. Kaza, saat 
14.30 sıralarında, Seydişehir- 
Beyşehir yolu Kavak Mahallesi 
yakınlarında meydana geldi. 
Viraja, iddiaya göre, hızlı giren 
İlyas Kaya yönetimindeki 42 
B 1805 plakalı otomobil, karşı 
yönden gelen Mehmet Yılmaz’ın 
(47) kullandığı 16 J 0012 plaka-
lı otomobile çarpıp, şarampole 
devrildi. Bu sırada arkadan ge-
len Ayşenur Çırak yönetiminde-
ki 07 LUM 41 plakalı otomobil 

de Yılmaz’ın otomobiline çarptı. 
Zincirleme kazada şarampole 
devrilen araçtaki Yunus Emre 
Kaya, yaşamını yitirdi. Sürücü 
İlyas Kaya ve Mürüvvet Kaya 
(29), Kemal Erdinç (14) ile di-
ğer sürücü Mehmet Yılmaz ve 
yanındaki Hasan Kadir Tüfekci 
(26) ile sürücü Ayşenur Çırak ve 
araçta bulunan Şerife ve Şifa Ko-
zanay, yaralandı. İhbarla gelen 
sağlık görevlileri, yaralıları am-
bulanslarla Seydişehir Devlet 
Hastanesi’ne kaldırdı. Kazay-
la ilgili soruşturma başlatldı. 
n DHA
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Çocuğunu göremeyen baba terör estirdi
Ilgın’da bir baba çocu-

ğunu görmek için av tüfeği 
ile eşinin kaldığı kayınpede-
rinin evine ateş açtı. Alınan 
bilgiye göre, Uğur T. (28), 
tartıştıkları için bir süre önce 
evi terk eden eşinin, ilçeye 
bağlı Beylülbey Mahallesi’n-
de kaldığı kayınpederinin 
evine gitti. Uğur T, apartma-
nın ikinci katındaki kayınpe-
derinin evinin ziline basarak 
çocuğunu görmek istediğini 
söyledi. Kapının açılma-
masına sinirlenen Uğur T, 
yanında getirdiği av tüfeği 
ile kapıya ateş açtı. Elindeki 
bıçakla da kapıyı zorlayarak 
açmaya çalışan Uğur T. ba-
şarılı olamayınca elindeki 
tüfekle apartmanın bahçe-
sine çıktı. Çevredekilerin ih-

barı üzerine olay yerine çok 
sayıda polis sevk edildi.  Po-
lis, apartmanın bahçesinde 
bekleyen Uğur T’ye oğlunu 
görmesini sağlayacaklarını 
belirterek, kendisinden tü-
feği bırakmasını istedi. Uğur 
T’nin polisin teklifini kabul 
etmesi üzerine olay yerine 
gelen Konya Büyükşehir Be-
lediyesi itfaiye ekipleri, ateş 
açılması nedeniyle arızala-
nan kapıyı açtı. Uğur T, kapı 
önüne çıkan oğlunu görür 
görmez tüfeği yere bıraka-
rak polise teslim odu. Elin-
den yaralandığı belirlenen 
Uğur T, Dr. Vefa Tanır Ilgın 
Devlet Hastanesi’ne kaldı-
rıldı. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n AA

Seydişehir’de otomobilin park halindeki TIR’ın dorsesine çarpıp takla atarak savrulması 
sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve iki kızı toprağa verildi

Baba ve iki kızı son
yolculuğuna uğurlandı

Konya’da kontrolden çıkan ha-
fif ticari araç kaldırımdaki telefon 
trafosuna çarptı. Kazada yaralanan 
olmazken, araç sürücüsünün çev-
redekilerin tüm uyarılarına rağmen 
olay yerinden kaçması dikkat çekti. 
Bu anlar kameralar tarafından gö-
rüntülendi.

Kaza, 26 Ekim günü saat 21.00 
sıralarında Antalya Çevreyolu Cad-
desi üzerinde meydana geldi. İd-
diaya göre, cadde üzerinde seyir 
halinde olan hafif ticari araç, sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu kaldırımdaki 
telefon trafosuna çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle savrulan araçta kimsenin 
yaralanmadığı öğrenilirken, araç 
sürücüsü çevredekilerin tüm uya-
rılarına rağmen durmayıp yoluna 
devam etti. Bu anlar ise bir iş yeri-
nin güvenlik kameraları tarafından 
saniye saniye görüntülendi.
n DHA

Seydişehir’de yol kenarın-
da park halinde bulunan TIR’ın 
dorsesine çarpıp, takla atan hafif 
ticari araçta yaşamını yitiren sü-
rücü Niyazi Başar (54) ile kızla-
rı Gülşehri (28) ve Tuğba Başar 
(25), toprağa verildi. Kazadan 
yaralı kurtulan, cenazede ‘’Ab-
lalarım beni bırakıp gitti’’ diye 
gözyaşı döken Ümmühan Başar, 
yanındakileri “Hangisi babam, 
hangisi ablam?” diye sordu.

Kaza, cuma günü saat 22.30 
sıralarında Seydişehir-Konya ka-
rayolunun 1’inci kilometresinde 
meydana geldi. 

İnşaatlara oluk tesisatı döşe-
yen Niyazi Başar yönetiminde-
ki 26 NF 629 plakalı hafif ticari 
araç, yolun asfalt bölümünün 
dışında park halinde bulunan 48 
FS 818 plakalı TIR’ın dorsesine 
çarpıp takla attı. 

Kazada hurdaya dönen ara-
cın sürücüsü Niyazi Başar, kızları 
Gülşehri ve Tuğba Başar olay ye-
rinde hayatını kaybetti. Eşi Emi-
ne Başar ve diğer kızı Ümmühan 
Başar ise yaralandı. Yaralı anne 
ve kızı, ihbar üzerine olay yerine 
sevk edilen ambulansla Seydişe-

hir Devlet Hastanesi’ne kaldırıl-
dı.

BABA VE KIZLARI DEFNEDİLDİ
Niyazi Başar ve kızları Gül-

şehri ve Tuğba Başar’ın cenaze-
leri, yapılan otopsi işlemlerinin 
ardından bugün morgdan alına-
rak Seyit Harun Camii’nin önüne 
getirildi. Cenaze namazına Sey-
dişehir Kaymakamı Aydın Erdo-

ğan, Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Başar ailesinin yakınları 
ve vatandaşlar katıldı.

‘HANGİSİ BABAM, HANGİSİ 
ABLAM’ DİYE SORDU

Kazadan yaralı olarak kurtu-
lan, belinde kırıklar oluşan Üm-
mühan Başar da taburcu cena-
zeye katıldı. “Ablalarım beni 
bırakım gitti” diyerek ağlayan 

Ümmühan Başar, tabutlar omuz-
lara alınıp taşındığı sırada çev-
resindekileri “Hangisi babam, 
hangisi ablam?” diye sordu. Üm-
mahan Başar’ı yakınları sakinleş-
tirmeye çalıştı. Baba ve kızlarının 
cenazesi şehir mezarlığında yan 
yana defnedildi. Kazada yarala-
nan anne Emine Başar’ın tedavi-
sinin sürdüğü belirtildi.

İŞTEN AYRILDIKLARI 
İÇİN EŞYALARINI EVE 
GÖTÜRÜYORLARMIŞ 

Ölen Tuğba ve Gülşehri Başar 
kardeşlerin, Konya kent merke-
zinde çalıştıkları farklı işyerlerin-
deki işlerinden ayrıldıkları, eş-
yalarını ailece araca yükleyip, 
Seydişehir’deki evlerine getirir-
ken kazanın yaşandığı belirtildi.

TIR ŞOFÖRÜ SERBEST 
Nevşehir’den yüklediği bri-

ketleri Antalya’nın Manavgat 
ilçesine götüren TIR şoförü Ali 
Karacaoğlu’nun uyumak için 
aracını yolun asfalt bölümünün 
dışına park ettiği kaydedildi. Ka-
zanın ardından gözaltına alınan 
Karacaoğlu’nun ifadesinin ardın-
dan serbest kaldığı belirtildi. 
n DHA

3 aracın karıştığı
kazada 1 ölü, 8 yaralı
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Mevsim geçişlerinde gribal enfeksiyona dikkat
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. 

Mehmet Şentürk, mevsim geçişlerinde gri-
bal enfeksiyona dikkat edilmesi gerektiğini 
söyledi. 

Konya Hospital Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Şen-
türk, halk arasında soğuk algınlığı ve gribal 
enfeksiyonların birbiri arasında çok karıştı-
rılan iki hastalık olduğunu söyledi. Op. Dr. 
Şentürk, “Gribal enfeksiyonlar genel olarak 
influenza virüsü denen tehlikeli bir virüs ta-
rafından oluşturulan 39 derecenin üzerinde 
ateş, halsizlik, vücut kırgınlığı, burun tıka-
nıklığı, boğaz ağrısı, kas ağrılarıyla giden 
bir hastalık. Bu hastalıkta etken virüslerdir. 
Virüsler daha çok mevsim geçişleri yazdan 
sonbahara, sonbahardan kışa doğru geçiş-
lerde ve daha çok kış mevsiminde görülen 
ciddi yan etkileri de olabilen influenza virüs 
etkenli bir durumdur” dedi. 

Op. Dr. Şentürk, “Gribal enfeksiyonla-
rın yayılışlarına, sebeplerine bakacak olur-

sak tabii ki bu virüsü kapan kişilerden daha 
çok damlacık enfeksiyonu, öksürük gibi, 
tükürük gibi dokularından gelen virüslerin 
başka kişilere bulaştırılması neticesinde 
oluşur. Dolayısıyla gribal enfeksiyonlardan 
korunmada kendimiz hastalandığımız ka-
dar başkalarını da hastalandırmama nok-
tasında dikkat etmemiz gereken şeyler 
vardır. Bunlar nelerdir? Kişisel olarak hapşı-
racağımız zaman örneğin sağ dirseğimizin 
içini burnumuza ağzımıza doğru tutarak 
başka insanlara yayılmasını engelleyebiliriz. 
Bu hem kendi ailemiz hem de çevrede ça-
lıştığımız insanların sağlığı bakımından çok 
önemlidir. Diğer taraftan mevsim sebzele-
ri ve meyveleri vardır. Bunlar C vitamini, 
nane, ıhlamur, zencefil, ada çayı gibi gribal 
enfeksiyonun, boğaz ağrısının, öksürüğün 
daha rahat atlatılmasını sağlayan sebze ve 
meyvelerdir. Bunun yanında bal ve okalip-
tüs çayını da eklemekte fayda vardır. Bun-
lar hem boğazın yumuşatılmasında hem de 

öksürüğün giderilmesinde etkilidir” şeklin-
de konuştu. 

‘GRİP AŞISI ETKİN BİR KORUMA 
YÖNTEMİDİR’

Gribal enfeksiyonlardan korunmada 
en önemli etkenlerden birinin grip aşıları 
olduğunu söyleyen Op. Dr. Şentürk, “Grip 
aşılarını özellikle yaptırması gereken grup-
lar vardır. Küçük çocuklar, yaşlılar, gebeler, 
akciğer, kalp, karaciğer, böbrek hastalıkları 
olan kronik hastaların da grip aşısını en iyi 
olan en çok tavsiye ettiğimiz Ekim ayı so-
nuna doğru yaptırmalarında fayda vardır. 
4 yaşından küçük çocukların ilk dozunu 
yaptıracaklarsa ilk dozdan bir ay sonra bir 
doz daha yaptırmalarında fayda vardır. Grip 
aşısı bütün kış boyunca yaza kadar gribi ön-
ler diye bir kaide yoktur. Çünkü grip aşıları 
geçen yılki tespit edilebilen virüslere karşı 
oluşturulmuş bir aşıdır. Dolayısıyla yeni bu 
yıl gelecek virüse karşı bir korunaklığı yok-
tur. Fakat yine de benzer DNA örnekleri 

taşıdığı göz önüne alınarak şu ana kadar 
tespit edilebilmiş en iyi gripten korunma 
yöntemidir. Dolayısıyla imkanı olan tüm 
vatandaşlarımıza grip aşısını yaptırmasını 
önermekteyiz” dedi. 

Gribal enfeksiyonlar kontrol altına alı-
namadığı durumlarda zatürre, bronşit gibi 
kronik hastalığı olan hastalarda hastaneye 
yatış ve yoğun bakım gerektiren durum-
larla karşılaşılacağını söyleyen Op. Dr. 
Şentürk, “Hatta geçmiş yüzyıllarda belki 
milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu-
ğu gibi dikkat edilmediğinde tespit edilen 
hastalarda ölüme dahi yol açabilir. Soğuk 
algınlığı ise daha rahat geçirilebilen burun 
tıkanıklığı hapşırık, geniz akıntısı, hafif baş 
ağrısı, boğaz ağrısıyla giden kas krampları, 
çok yüksek ateş, ishal, karın ağrısına sebep 
olmayan hafif düzeyde geçirilen bir mevsim 
geçişi hastalığı. Her iki durumda soğuk al-
gınlığı ve gribal enfeksiyonlarda antibiyotik 
önermemekteyiz” şeklinde konuştu. n İHA

Karatay’da Ali Uyanık’ın (26), 
koyun otlatma yüzünden çıkan 
kavgada tüfekle vurularak öldü-
rülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 
şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüp-
helilerden Adem İnlier (35) çıkarıl-
dığı mahkemece tutuklandı, diğer 
4 şüpheli adli kontrol kararıyla ser-
best bırakıldı.

Olay, cuma günü saat 18.00 
sıralarında merkez Karatay ilçesi 
Erler Mahallesi’nde meydana gel-
di. İddiaya göre Ömer Y.’ye (57) ait 
koyunlar, otlamak için Uyanık aile-
sinin mısır tarlasına girdi. Koyun-
ların tarlaya girmesine sinirlenen 

Uyanık ailesi ile karşı grup arasın-
da kavga çıktı. Silahların da kulla-
nıldığı kavgada Ali Uyanık, karın 
bölgesinden tüfekle vurularak ağır 
yaralandı. İhbar üzerine olay yeri-
ne çok sayıda polis ve sağlık eki-
bi sevk edildi. Ambulansla Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırılan Ali Uyanık, burada ya-
pılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturmayı yü-

rüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, olaya karıştığı 
tespit edilen Ömer Y., çocukları 

Mehmet Y. (28), Muzaffer Y. (30) 
ile İsmail A. (23) ve Adem İnlier’i 
(35) kısa sürede yakalayarak gözal-
tına aldı. Gözaltına alınan şüpheli-
ler ifadelerinde, tüfeği karşı tarafın 
olay yerine getirdiğini, tüfeği Ali 
Uyanık’ın elinden almaya çalışır-
ken tüfeğin ateş alması sonucu 
olayın meydana geldiğini söyledik-
leri öğrenildi. Polisteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edilen şüp-
helilerden Adem İnlier, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanırken, diğer 4 
şüpheli adli kontrol kararıyla ser-
best bırakıldı.
n DHA

Köpeğe çarpmamak 
isterken takla attı

Plastik geri dönüşüm
fabrikası yandı

Kulu’da köpeğe çarpmamak 
isterken takla atan otomobilin sü-
rücüsü yaralandı. Kaza, akşam sa-
atlerinde Konya Ankara Karayolu 
Kulu ilçe girişinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Konya’dan 
Kulu istikametine seyir halinde 
olan Celal Şener (63) idaresindeki 
42 R 4173 plakalı otomobil, ilçe 
girişinde sürücünün önüne çıkan 
köpeğe çarpmamak için direksiyo-

nu çevirmesiyle takla atarak refüj 
yanında tepe taklak durabildi. Ya-
ralanan sürücü kazayı gören diğer 
sürücüler tarafından otomobilden 
çıkartıldı. İhbar üzerine kaza yerine 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Yaralı sürücü Celal Şener, kaza ye-
rine gelen ambulansla Kulu Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi al-
tına alındı. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.  n İHA

Konya genelinde bulunan trafik ışıklarında dilenen başta çocuklar olmak üzere dilenciler trafikte hem kendi canları-
nı, hem de trafiğin güvenliğini tehlikeye sokuyorlar. Yetkililer dilenen kişilere para verilmemesi konusunda uyarıyor

Canlarını ve trafiği 
tehlikeye atıyorlar!

Trafik lambaları önünde cam 
silmek için ya da peçete, ıslak men-
dil satmak amacıyla araçların önü-
ne atılan çocuklar, her an kaza riski 
ile karşı karşıya kalırken, sürücü-
lerin de tepkileriyle karşılaşıyorlar. 
Konya genelinde bulunan kırmızı 
ışıkta bekleyen araçların önüne at-
layarak sürücülere duygu sömürü-
sü yapan dilenciler, adeta tehlike 
saçıyor.  Çoğunluğu kadınlardan 
oluşan dilencilerin, yanlarında kü-
çük çocuklarıyla halkın duygularını 
istismar ettiğini belirten vatandaş-
lar, tehlikenin boyutuna dikkat çe-
kerek, “Dilenmeyi adet haline geti-
ren bazı insanlar, araçların altında 
kalabilirler. Yetkililere bu insanları 
bu noktalardan uzaklaştırmalarını 
bekliyoruz” dedi.

DİLENCİLERİN ÇOĞUNLUĞU 
ÇOÇUK VE KADIN 

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak 
gelen Suriyelilerin ön planda yer al-
dığı bu kişiler, şehrin dört bir yanına 
yayılırken, neredeyse her cadde ve 
her trafik ışıklarında dilenen ya da 
çalışan çocukları görmek mümkün 
oluyor. Öyle ki, ellerinde su şişeleri 
veya mendille dilenen bu çocuklar, 
sürücülerden para alabilmek için 
araçların arasında dolanarak hem 
kendilerinin hem de başkalarının 
hayatını riske atabiliyorlar. Trafik 
ışıklarında duran araçların camla-
rını silerken araç sürücülerine zor 
anlar yaşatan bu çocuklar, zaman 
zaman sürücülerle tartışmaktan da 
geri kalmıyorlar. Çoğunluğunu ka-
dınların oluşturduğu dilencilerin en 
büyük kozu ise yine kucaklarındaki 
çocuklar oluyor. Cadde boyu dizilen 
ve kucağındaki çocuklarla duygu 
sömürüsü yapan dilencilerin ısrar-
cı tavrı, vatandaşlar tarafından da 
tepki görüyor.
TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKUYORLAR 

Kendilerini engellemek için 
yanlarına gelen polis ve zabıta ekip-
lerini görünce dağılan dilenciler, 
polis ve zabıta ekiplerinin gitmesi-
nin ardından eski yerlerine geri dö-
nerek dilenmeye devam ediyorlar. 
Dilenenlere çarpmamak için ken-
dilerini tehlikeye atan araç sürücü-
leri ise diğer sürücülerin önlerine 
doğru manevra yapmak zorunda 

kalıyor. Olası bir kaza yaşanmaması 
için çaba gösteren sürücüler, yet-
kililerden bu tehlikeli uygulamanın 
sonlandırılması noktasında yardım 
istiyorlar.
ZABITA VE EMNİYET VATANDAŞLARI 

BİLGİLENDİRİYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Kon-
ya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum 
Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 
kavşaklarda ve trafik ışıklarında 
mendil satan çocuklara para veri-
lerek dilenciliğe teşvik edilmemesi 
ile ilgili bilgilendirme çalışması yü-

rütüyor. Şehir merkezinde cadde ve 
kavşaklarda trafik ışıklarında bekle-
yen araçların aralarına girerek teh-
like oluşturan, mendil satan veya 
çeşitli bahanelerle dilencilik yapan 
kişilere yönelik çalışma yürüten za-
bıta ekipleri, kavşaklarda çocukların 
dilenciliğe teşvik edilmemesi ile 
ilgili broşürler dağıtarak, vatandaş-
ların bu konuda dikkatli davranma-
larını istiyor.
EĞİTİMLERDEN GERİ KALIYORLAR

Kavşaklarda ve trafik ışıkların-
da bekleyen, mendil satan çocuklar 
dilendirilerek hem eğitimlerinden 

geriye kalıyor hem de trafikte çok 
büyük tehlikelere sebep oluyorlar. 
Dilendirilen çocukların yaşlarının 
küçük olması ve soğuk havalarda 
dilendirmesi çocukların sağlık du-
rumlarına olumsuz etki etmesine 
sebep oluyor.  Yetkililer özellikle 
ihtiyaç sahibi ailelere kamu ku-
rumları ve sivil toplum kuruluşları 
tarafından düzenli olarak yardımlar 
yapıldığına dikkat çekerek dilencili-
ğin meslek olmasının önlenmesi ve 
çocuklara sahip çıkılması konusun-
da uyarılarda bulunuyorlar.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Aksaray’da plastik geri dönü-
şüm fabrikasının depo kısmında 
elektrik aksamında çıktığı belirtilen 
yangında maddi hasar meydana 
geldi. Yangın, saat 21.00 sırala-
rında merkez Yeni Sanayi Mahal-
lesi 2040 sokakta Deniz Başbuğ’a 
ait  plastik geri dönüşüm fabrika-
sının deposunda meydana geldi. 
Elektrik tesisatından sıçrayan kı-
vılcımlar, iddiaya göre plastik atık-
ları tutuşturdu. Kısa sürede hızla 

yükselen alevleri fark eden çevre-
deki fabrikalarda çalışanlar itfai-
yeye haber verdi. Fabrikayı saran 
ve metrelerce yüksekliğe ulaşan 
alevlere, ola yerine gelen itfaiye 
alevleri müdahale etti. Yangın, it-
faiyenin yoğun çabasıyla güçlükle 
söndürdü. Fabrikanın bir kısmı ile 
fabrika içinde fark halindeki 68 BV 
657 plakalı kamyonet zarar gördü. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n DHA

Koyun otlatma cinayetinde 1 tutuklama



8 30 EKİM 2018İLAN

  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 88 76
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ELEMAN ARANIYOR

Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.
Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/KONYA

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

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

Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki departmanlara 
personel alınacaktır.

1- TORNA TESVİYE / CNC İŞLEME
● Meslek Lisesi / Meslek Yüksekokulu mezunu (tercihen)
● Torna Tesviye / Makine / Kalıp İşleme İmalat eğitimi almış,
● CAD CAM bilen (tercihen),
● Konya’da ikamet edebilecek
● Askerliğini tamamlamış,
● CNC  İşleme Merkezi Operatörlüğünde bilgili.

2- TORNA FREZE OPERATÖRLERİ

3- MONTAJ ELEMANLARI

4- VASIFSIZ ELEMANLAR  (18-40 YAŞ ARASI)

NOT: Fotoğraflı CV’lerin (ik@dogrular.com.tr) adresine gönderilmesi 
veya saat 15:00-17:00 arası fabrika adresine şahsen başvurulması 
gerekmektedir.

TEYAD’ın düzenlediği ‘Asım’ın Nesli Anadolu Mektebi Öğrencileri’nin Gözüyle Fikir Dünyamıza Etki Eden Büyük Kalemler’ paneli yapıldı

Büyük kalemler konuşuldu
Tüm Eğitim Yardımlaşma 

Araştırma Derneği’nde (TEYAD) 
“Âsım’ın Nesli Anadolu Mektebi 
Öğrencilerinin Gözüyle Fikir Dün-
yamıza Etki Eden Büyük Kalemler” 
konulu bir panel gerçekleştirildi. 
Eğitimci Yazar Atilla Yaramış’ın yö-
nettiği panelde Anadolu Mektebi 
öğrencilerinden Ayşegül Aytekin 
Mustafa Kutlu’yu, Ali Talha Özer 
Necip Fazıl Kısakürek’i, Beydanur 
Kaya Mehmet Âkif Ersoy’u ve Os-
man Gönül de Tarık Buğra’yı anlat-
tı.   

ANADOLU MEKTEBİ  KÜLTÜR 
MECLİSLERİNDE ADINDAN

 SÖZ ETTİRİYOR 
Anadolu Mektebi’nin 2012 yı-

lında eski Tarım bakanı Prof. Dr. 

Sami Güçlü’nün Sakarya’da başlat-
tığı ve bugün 30’dan fazla şehirde 
faaliyet gösterdiğini, lise ve üniver-
sitelerde çok muteber bir konuma 
geldiğinin altını çizen Panel Yöne-
ticisi Eğitimci Yazar Atilla Yaramış,  
“Anadolu Mektebi, ülkemizin kül-
tür meclislerinde adından söz ettirir 
olmuş, şairlerin, yazarların ilgi odağı 

durumuna gelmiş çok önemli bir 
kültür hareketi olarak karşımızda 
duruyor. Anadolu Mektebi, artık 
Türkiye’de sadece ismiyle değil özü 
itibariyle de bir mektep hüviyetine 
bürünmüştür. Bu sebeple Anadolu 
Mektebi’nin önümüzdeki yıllarda 
da inşallah daha verimli faaliyetler-
de bulunarak yerini alacağına ina-

nıyorum. Bizim köklü bir tarihimiz 
var ve biz bunun farkında ve şuu-
rundayız” dedi.

ÂSIM’IN NESLİ OLACAĞIZ
Mehmet Âkif’in Ülkesinin millî 

marşını yazabilecek kadar edebî, 
Kaleme aldığı satırların yüz sene 
sonra bile gençliğe ışık tuttuğunu, 
kurtuluş mücadelemizin o hazin 
tablosuna kendi gözleriyle şahitlik 
ettiğini, vatana olan katkılarına rağ-
men zaferin tadını alamadan vata-
nını terk etmek zorunda kaldığını, 
ölümünün dahi ses getirmesinin 
istenilmediği ve gizlice gömülme-
ye çalışıldığı bir fikir, sanat, dâvâ 
adamı olduğunu ifade eden ilk ko-
nuşmacı Beydanur Kaya; “Karakte-
rinin her şekli veya her haliyle ele 
aldığımızda özellikle biz gençlerin 
kendinden bir parça bulacağı fikir 
adamıdır Mehmet Akif Ersoy. Hal-
kın ulaşabileceği bütün kesimlerine 

elini uzatan yalnız adam… devamlı 
iletişim halinde olduğu halde ken-
dini insanlara tam olarak açmamış, 
millî mücadelenin hem politik hem 
de psikolojik alanında sunduğu dü-
şüncelerle bütün bir ömrünü bir ül-
kenin kurtuluşuna feda etmiştir. Bu 
yüzdendir ki ne vakit birlik çağrısı 
yapsak dizeleriyle anarız ismini. Biz 
x jenerasyonunun asım’ın nesli ol-
ması dileğiyle” ifadelerini kullandı. 

TARIK BUĞRA BİZİ BİZE 
ANLATAN BİR YAZARDIR

Tarık Buğra’nın Türk anlayı-
şının bir ırktan çok öte olduğunu, 
Türklük kavramının bir karakter, 
bir ruh, bir kültür olduğunu ve 
eserlerinde yoğun olarak Milliyet-
çiliği işlemesinin nedeninin çocuk-
luk dönemine dayandığını söyleyen 
Osman Gönül,  “Tarık Buğra’nın 
eserlerindeki Milliyetçi tipler, ce-
sur, yiğit ve milletinin ve ülkesinin 

çıkarlarını kendi çıkarlarından hatta 
kendi hayatlarından üstün tutarlar. 
Türk milliyetçilerinin özellikleri: 
hak, adalet, vatanını sevmekten 
gelen milliyetçilik duygusu dostluk, 
yardımseverlik, iyilik gibi insaniyet 
duyguları ve bütün bu değerlere 
sahip çıkmayı hedefleme duygusu. 
Ülküsü uğruna göze alamayacağı 
tehlike bulunmamaktadır. Türk 
Milliyetçileri uğrunda çalıştıkları ül-
küleri için her türlü hayatî tehlikeler 
atlatmakta hem de birçok sıkıntıya 
boyun eğmek zorunda kalmaktadır-
lar. Türk Milliyetçiliği, Türk Mukad-
desatçılığından yani dindarlıktan 
asla ayrı düşünülemez. Şanlı Türk 
Milleti’nin geçmişinde ve özünde 
de bunu rahatlıkla görebiliyoruz.
Tarık Buğra biz’den yola çıkarak 
bizi bize anlatan bir yazardır. İstan-
bullu Hoca milletin bağımsızlığını, 
Osmanlı’nın 600 yıllık tarihinden 
umarken mesela Reisbey bağım-
sılığın tek yolunun Kuvayı Millîye 
hatlarında savaşmaktan geçtiğini 
düşünmektedir” dedi. Program so-
nunda konuşmacılara TEYAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Hasan Oğuz 
ve Yönetim Kurulu üyeleri Ömer 
Lütfi Ersöz, Nihat Abayhan, Ali Sel-
vi, Nevzat Arabacı ve Yunus Gören 
tarafından günün anısına hediye 
takdim edildi.  n HABER MERKEZİ
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Danıştay’ın ‘Andımız’ kararına destek verdiler
Danıştay’ın Andımız kara-

rına tam destek veren Türkiye 
Kamu-Sen Konya İl temsilciliği, 
Zafer meydanında biraraya geldi.
Zafer Meydanı Çamlı Köşk önün-
de düzenlenen basın toplantısına 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya İl başkanı Murat Çiçek,MHP 
Kadın kolları Başkanı Nurhayat Ya-
pıcı, Ülkü Ocakları Başkanı Musta-
fa Taha Çini, Türkav Konya Şube 
Başkanı Süleyman Nur, Kamu-Sen 
Konya İl temsilcisi Veli Doğrul ve 
konfederasyona bağlı sendikaların 
Konya Şube Başkanları ve yönetim 
kurulu üyeleri  ile çok sayı da Ka-
mu-Sen üyeleri katıldı. Kamu-Sen 
Konya İl Temsilcisi Veli Doğrul, 
“Türk Eğitim-Sen olarak açtığımız 
davalarla, sözde Çözüm Sürecinin 
bir parçası olan Andımızın kaldırıl-
masını, Danıştay nezdinde yargıya 
taşımıştık. Nitekim Danıştay 8. Da-
iresi de 24.04.2018 tarihli kararıy-
la Öğrenci Andını kaldıran işlemi 
hukuka aykırı bularak, 1933 yılın-
dan 2013 yılına dek 80 yıl boyunca 
okullarımızda okutulan Andımızın 
yeniden okutulmasının önünü açtı.

Bu süreçte özellikle 2009 yı-
lında Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
Öğrenci Andı ile ilgili yaptığı sa-
vunma, hepimizin görüşlerine 
tercüman olmaktadır. Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın, 2009 yılındaki An-
dımızla ilgili bu savunmasını hiçe 
sayarak Danıştay’ın kararına itiraz 
etmesi bizleri ayrıca üzmüştür.  
Devlette devamlılığın bir gereği 
olarak Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
2009’daki görüşlerine uygun dav-
ranmasını, itirazından vazgeçerek 
okullarda Öğrenci Andı’nın yeni-
den okutulması için gerekli düzen-
lemeyi yapmasını beklemekte ve 
istemekteyiz. Danıştay’ın Öğrenci 
Andı kararına ilk tepki gösterenler 
arasında bir de adı memur sendi-
kası olan ama yaptıkları sendikacı-
lıkla bağdaşmayan bir kuruluş var. 
Bunlar iki yılda bir ortaya çıkar, 
memuru toplu sözleşmede pazar-
lar, sonra iki yıl boyunca ortalar-
da görünmezler. %4+3,5 zamma 
imza atıp %24,5 enflasyona karşı 
gıkını çıkarmazlar. Memurlar ek 
gösterge beklerken tek kelime 
edecek takati göstermezler.  Dolar 

7 TL’ye ulaştığında, alım gücünün 
korunmasına karşı bir tedbir öner-
mezler. Mülakat denen kıyım sis-
temiyle hak yenirken sus pus olur-
lar. Aileleri parçalanmış sözleşmeli 
personel için tek kelime etmezler. 
Memurun, sözleşmelinin, emekli-
nin mağduriyetlerini sorun etmez-
ler.Ek zam istemeye hiç cesaret 
edemezler. Kısacası memur sorun-
larına karşı kafalarını kuma gömer 
ama iş, Türk düşmanlığı oldu mu, 
girdikleri delikten bir anda fırlar, 
81 ilde basın açıklaması yaparlar. 
Bunlar Andımızı, Türkiye Cum-
huriyeti ve Devletimizin kurucu 

kadrosuyla hesaplaşmanın aracı 
yaparlar. Kıymetli kamu görevlileri 
sözüm sizedir, Artık gerçeği gör-
menin zamanı gelmedi mi? Daha 
ne kadar Devletimizle, Devletimi-
zin kurucularıyla, Türklükle, milli 
kimlik ve birliğimizle sorunu olan 
bu zihniyete destek vermeye de-
vam edeceksiniz? Konu memur ol-
duğunda rahat koltuklarından kal-
kamayanlar, iş milli değerlerimize 
ve kavramlarımıza savaş açmaya 
geldiğinde, ihanet bayrağını kapıp 
en önde meydanlara koşuyorlar. 
Çözüm sürecinin akilleri, bölünme 
sürecinin yol başçıları, FETÖ’cüle-

rin hamileri bunlar değil miydi?
Milli ve manevi değerlerine 

önem veren tüm kamu görevlile-
rini artık maskesi düşmüş, deşifre 
olmuş, tescilli memur düşmanı 
bu sendikalardan istifa etmeye ve 
Konfederasyonumuz çatısı altın-
da birlik olmaya davet ediyorum. 
Bunlar diyorlar ki, “Türk’üm de-
mekle Türk olunmaz.”

Ne yazık ki, Türklüğün etnik 
bir unsur olduğunu iddia edenler, 
Öğrenci Andı ile Milli Marşımızı 
karşı karşıya getirerek tehlikeli bir 
ayrımcılığa girişmektedir. Bilinsin 
ki Mete Han da bizim, Oğuz Kağan 

da bizim; Alparslan da bizim, Kılın-
çarslan da bizim; Abdülhamit de 
bizim, Atatürk de bizim; Hira Dağı 
da bizim, Tanrı Dağı da bizim; 
Milli Marş da bizim, Andımız da 
bizimdir. Bizi bizle sınamaya, bizi 
bizle çatıştırmaya kimsenin gücü 
yetmeyecektir. Ne olursa olsun 
bu girişimler Türk milletinin; Tek 
Vatan, Tek Devlet, Tek Millet, Tek 
Dil, Tek Bayrak ülküsü karşısında 
yok olmaya mahkûmdur. İnanı-
yorum ki Türk memuru, içinden 
çıkan ve kendisine cephe alan bu 
mankurtlaşmış sendikaları da ber-
taraf edecektir. Ruhunu İslâm’dan, 
mücadele gücünü damarlarındaki 
asil kandan alarak, milli ve ma-
nevi değerlerimizden bir an olsun 
kopmadan, Türklük şuurundan en 
ufak bir sapma göstermeyen Türk 
milletinin hafızasından, andımızı 
söküp çıkaramayacaksınız” diye 
konuştu. Kamu-Sen Konya İl tem-
silcisi Veli Doğrul’un konuşması-
nın ardından, meydanda toplanan 
kalabalık hep bir ağızdan Andı-
mız’ı okudu.
n HABER MERKEZİ 

Konya  Tornacılar ve tamirciler Odası Başkanı Emin 
Baranok, kışa girmeden sürücülerin araçlarına bakım ya-
pılması gerektiğini söyledi. KONESOB Başkan vekili Emin 
Baranok bakımı yapılmayan araç, sürücüye normalden 
daha fazla masraf çıkardığını belirterek; “Bakımı yapılma-
yan araç, sürücüye normalden daha fazla masraf çıkarıyor. 
200-300 liralık masraftan kaçarken 4-5 bin liralık masrafla 
karşılaşmamak için kışlık bakımları unutmayalım.” ifadele-
rini kullandı. Başkan Emin Baranok, yazılı açıklamasında, 
kışa girmeden araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren 
tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastiklerinin kont-
rol edilmesi gerektiğini kaydetti. Kışlık bakımı yapılmayan 
araçların performansının düştüğünü ve yakıt sarfiyatının 
arttığını vurgulayan Baranok, “Bakımı yapılmayan araç, sü-
rücüye normalden daha fazla masraf çıkarıyor. masraftan 
kaçarken 4-5 bin liralık masrafla karşılaşmamak için kışlık 
bakımları unutmayalım” dedi. Emin Baranok kışın kar ve 
buzun üstünde aracın ön düzen bakımının da büyük önem 
taşıdığını uzun yola gidecek sürücülerin özellikle zincirlerini 
de yanında bulundurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

CNC operatörlerine 
verimlilik eğitimi

Bakımı yapılmayan 
kombiler cep yakıyor

Konya Sanayi Odası (KSO) ve 
Özçağ Yayıncılık tarafından CNC 
Operatörlerine üretimde ve CNC 
tezgahının verimli kullanımına 
yönelik eğitim verildi. KSO binası 
Konferans Salonu’nda yapılan eği-
time Konya’daki CNC Operatörleri 
katıldı. Eğitimci Murat Yazılıdağ; 
Kalite, verimlilik, işlenebilirlik, re-
sim okuma ve işletme stratejileri 
başlıklarında 6 saatlik eğitim verdi. 
Bunların yanında CNC tezgahlarını 
kullanımı konusuna değinen Ya-
zılıdağ, operatörlere daha verimli 
kullanım konusunda ipuçları ver-
di. Yazılıdağ eğitim sonrası yaptığı 
açıklamada, Türkiye’de CNC ope-
ratörlerinin öneminin büyük oldu-
ğunu ve gelişen Türkiye’de CNC 
operatörlerine daha çok ihtiyaç 
duyulacağını dile getirdi. Yazılıdağ, 
CNC Operatörlerinin verimli olma-
sının son derece önemli olduğunu 
vurgulayarak, “Türkiye’deki CNC 
operatörleri Avrupa’ya göre yüzde 

40 oranında verimlilik elde ede-
biliyorlar. Bu oranın daha yukarı 
çekilerek, enerji, zaman, ve güçten 
daha çok tasarruf edilebilir. Günü-
müz  Türkiye’sinin gelişmesinin 
yanında verimli olmasının da çok 
önemi bulunuyor” dedi. 

SANAYİ ŞEHİRLERİNDE EĞİTİM 
DEVAM EDİYOR 

Yazılıdağ, açıklamasının de-
vamında Türkiye’nin birçok ilinde 
CNC operatörlerine eğitimlerin 
devam ettiğini söyledi. Türkiye’de 
sanayi alanında kendini ispatlamış, 
Konya, Bursa, Gaziantep, Ankara, 
İstanbul, İzmir gibi şehirlerde bu 
eğitimlerin devam ettiği bilgisi-
ni veren Yazılıdağ, seneye de bu 
eğitimlerin devam edeceğini dile 
getirdi. 

CNC operatörlerine verilen 
eğitimler 6 saat sürüyor ve bu eği-
timler şehirlerdeki sanayi odaları 
işbirliğiyle verilmeye devam edi-
yor.  n HABER MERKEZİ

Doğalgazın en çok kullanıldığı 
dönem olan kış mevsiminin yak-
laşmasıyla birlikte kombi bakım 
zamanı geldi. Makina Mühendisle-
ri Odası Konya Şube Başkanı Aziz 
Hakan Altun, kombi bakımının 
yapılmamasının kötü sonuçlar do-
ğurabileceğini söyledi. 

Kombilerin yıllık bakımlarının 
yapılması, vatandaşların tasarruf 
yapmalarına yardımcı oluyor. Ba-
kımı yapılmayan kombiler çeşitli 
sorunlara yol açabiliyor. Makina 
Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı Aziz Hakan Altun, kom-
binin sürekli kullanıldığı için yıllık 
bakımının yapılması gerektiğinin 
altını çizdi. Bakımı yapılan kombi-
lerden daha çok verim alınacağını 
kaydeden Altun, “Ülkemizde do-
ğalgazın yaygınlaşmasıyla evlerde 
ve iş yerlerinde kombi kullanım 
sayısı oldukça arttı. Biz kombiyi 
hem sıcak su temini, yaz aylarında 
bile sıcak su temini için kullanıyo-

ruz. Bir de asıl amacı olan ısıtma 
sisteminde kazan görevi yapması 
amacıyla kombimizi kullanıyoruz. 
Bu nedenle de kombiler yılın 365 
günü çalışmakta ama en yoğun 
olduğu çalışma kısmı ısıtma ihti-
yacımızın olduğu kış aylarında. Hal 
böyle olunca özetle kışın yoğun ça-
lışması esnasında ortamdaki hava-
da oluşan tozlar veya yabancı par-
tiküller kombinin içine girmekte ve 
kombimizde belli yerlerde tozların 
birikmesi veya yapışması sonucu 
performansını düşürmekte. Ayrıca 
yine kombinin yoğun kullanılma-
sıyla ilgili bazı kombinin içindeki 
fan gibi cihazlarının da yıllık bakı-
mının yapılması gerekmekte. Tabii 
bakım yapılmaktan sonra da kom-
binin fabrika ayarları dediğimiz ça-
lışma esnasındaki performansı geri 
dönmekte ve verimli bir şekilde 
kullanılmasına devam edilmekte-
dir” dedi. 
n İHA

Konya’da jeoloji mühendislerince doğadan toplanan kuvars, opal ve kalsedon gibi 
taşlar, SÜKOP Eğitim ve Uygulama atölyelerinde, müşterilerin istediği modele uygun 

tasarımla işlenerek özel üretim kolye, küpe, tespih ve süs eşyalarına dönüşüyor

Doğal taşlardan 
kişiye özel takı 

Konya’da, jeoloji mühendislerin-
ce doğadan toplanan kuvars, opal ve 
kalsedon gibi taşlar, SÜKOP Eğitim 
ve Uygulama atölyelerinde müşteri-
lerin istediği modele uygun tasarım-
la işlenerek özel üretim kolye, küpe, 
tespih ve süs eşyalarına dönüştürülü-
yor. Taşkent ve Doğanhisar ile Kara-
man’ın Ermenek ilçelerinde bulunan 
atölyelerde, yarı değerli taşlar işlene-
rek takı yapılıyor. Atölyelerde agat, 
mavi ve kahve kalsedon, krizopras, 
jasper, opal, obsidyen ve kristal ku-
vars ametist, dumanlı kuvars, perido-
tit gibi taşlar, temizleme, kesme, di-
limleme, şekillendirme, aşındırma ve 
parlatma aşamalarından geçirilerek 
standart veya kişiye özel üretimlerle 
kullanıcıların beğenisine sunuluyor.  
SÜKOP projesinin koordinatörlüğü-
nü yapan, Selçuk Üniversitesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
ve Süstaşı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah 
Arık, atölyelerde bileklik, kolye, küpe, 
yüzük ve broş gibi takılarla tespih, 

anahtarlık, tambur taşı, spa taşı, 
isimlik, biblo gibi masa üstü süs eş-
yaları ürettiklerini söyledi. 

TAŞI GETİR, TAKIYI GÖTÜR
Vatandaşların doğadan bulduk-

ları yarı değerli taşları atölyeye ge-
tirerek, tarif ettikleri takılara sahip 
olabildiklerini anlatan Arık, şöyle 
devam etti: “Vatandaşların istedikleri 
süs eşyası ve takı tasarımlarını atölye 
imkanları dahilinde gerçekleştirebili-
yoruz. Onların önerileri doğrultusun-
da üretim gerçekleştirdiğimizde, iste-
dikleri takı veya süs eşyasını kendileri 
üretmiş gibi oluyor. El işçiliği ile çalı-

şıldığı için ürünlerin her biri özgün ve 
birbirine benzemiyor. Hem taşın do-
ğasından hem de el işçiliğinden kay-
naklı olarak ürünler birbirinden farklı 
oluyor.” Tasarımlarının daha çok ka-
dınlardan ilgi gördüğünü dile getiren 
Arık, “Projemiz özellikle kadınlar için 
çok ilginç geliyor. Tasarladıkları veya 
atölyeden temin ettikleri ürünün di-
ğerlerinden farklı olması onları mut-
lu ediyor. Sloganımız ‘Sadece sende 
var.’ Buraya gelen herkes kendisine 
yakın olduğunu düşündüğü bir takıyı 
bulabiliyor.” diye konuştu. 

TESPİHİN YERİ AYRI

Arık, erkeklerin ise daha çok tes-
pih tasarımlarına ilgi duyduklarına 
işaret ederek, şunları kaydetti: “Top-
lumumuzda birçok kişi tespih kolek-
siyonu yapıyor. Koleksiyon yapan ki-
şiler ellerinde değişik taşlardan, farklı 
boyut ve biçimlerde tespihler bulun-
duruyorlar. Tespih için gerekli bilye 
ürünlerinde çapı 6 milimetreden 16 
milimetreye kadar ürün çıkarabili-
yoruz. Bazıları özel tasarım iri taneli 
tespih tercih ediliyor. 14-16 milimet-
re gibi çok iri taneli, bizim ‘efe’ veya 
‘külhan’ tespihi olarak tanımladığı-
mız, bilekte tutulan tespihler de talep 
edilebiliyor. Elimizde hazır temin etti-
ğimiz tespihler de var. İsteyen onları 
alabiliyor. İsteyen de dilediği taştan, 
istediği biçimde tespihi hazırlatıyor. 
Malzememiz yarı değerli taşlar oldu-
ğu için, tıpkı diğer takı ürünlerinde ol-
duğu gibi tespih taneleri de genellikle 
birbirinden farklı oluyor. Tespihin 
tane boyutu, imamesi, ara bölmeleri, 
kırbacı ve püskülü farklı olabiliyor. Ki-
şiye özel tespihler üretebiliyoruz.”
n AA

Baranok’tan kışlık bakım uyarısı
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Konya Serbest Muhasebeci 
ve Mali Müşavirler Odası

(SMMMO) Yönetim
Kurulu Üyesi  

Abdil Erdal’ın
annesi

Zeynep Erdal’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, 
Erdal ailesine ve yakınlarına 

Cenab-ı Allah’tan Sabr-ı 
Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Merhum 
Abdurrahman Öksüz Hoca’nın

oğlu

Muhammet 
Lütfi Öksüz’ün
vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

Özksüz ailesine ve 
yakınlarına Cenab-ı Allah’tan 
Sabr-ı Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdil Erdal’ın annesi Zey-
nep Erdal 76 yaşında hayatını kaybetti. 
Bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve 
çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatı-
nı kaybettiği öğrenilen merhume Zeynep 
Erdal’ın cenazesi dün öğle namazına mü-
teakip Yağbasan Mezarlığı’nda kılınan 
cenaze namazının ardından sevenlerinin 
omuzlarında taşınarak dualar eşliğinde 
toprağa verildi. 8 çocuk annesi olan mer-
humenin cenazesine Konya SMMMO 
Başkanı Seyit Faruk Özselek, TÜRMOB 
Üst Kurul Delegesi Ahmet İçyer, Erdal 
ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Erdal 
ailesi de cenaze töreninin ardından tazi-
yeleri kabul etti. Yenigün Gazetesi olarak 
merhumeye Allah’tan rahmet, kederli 
ailesi ve yakınlarına sabır dileriz. 
n MEVLÜT EGİN 

Merhum Abdurrahman Öksüz Hoca’nın oğlu 
ve TSE Konya personeli Muhammet Lütfi Öksüz 48 
yaşında vefat etti. Merhum Muhammet Lütfi Öksüz 
cenazesi dün öğlen namazına müteakip Hacıveyis 
Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler 
Mezarlığına defnedildi. Öksüz ailesini acı günlerin-
de Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Konya İl Müf-
tüsü Ahmet Poçanoğlu, BBP Konya İl Başkanı Os-
man Seçgin, Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Başkan Vekili Mithat Büyükalim, Büyükşehir Bele-
diyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Atilla Şirin, Helva-
cızade Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyük-
helvacıgil ile Öksüz ailesinin sevenleri ve yakınları 
katıldı. Merhum Muhammet Lütfi Öksüz 2 erkek, 1 
kız çocuğu sahibi idi. Yenigün Gazetesi olarak mer-
hume Muhammet Lütfi Öksüz’e Allahtan Rahmet 
sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Konya SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Abdil Erdal’ın annesi Zeynep Erdal hayatını kaybetti
Merhum Abdurrahman Öksüz Hoca’nın oğlu ve TSE Konya 

personeli Muhammet Lütfi Öksüz 48 yaşında vefat etti

Erdal ailesinin acı kaybı Muhammet Lütfi Öksüz 
dualarla defnedildi
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Fatma-  Mehmet Yaman çiftinin kızı Hasibe 
ile Hanife-Bilal Eroğlu çiftinin oğlu Yavuz Selim 
Aşk-ı Meram Düğün Sarayında düzenlenen dü-
ğün töreni ile dünya evine girdi. Gerçekleşen 
düğün törenine Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Yaman ve Eroğlu 
ailelerin yakınları ve sevenleri katıldı. Yaman ve 
Eroğlu aileleri misafirlerini kapıda karşılayarak 
‘Hayırlı olsun’ dileklerini kabul etti. Hasibe ve 
Yavuz Selim misafirlerini, “ Ömrümüzün en gü-
zel yolculuğuna çıkarken siz değerli dostlarımızı 
da aramızdan görmekten mutluluk duyarız…” 
mesajı ile davet etti. Genç çiftin nikahını Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay kıydı. Düğüne katılan misafirler genç çift ile 
bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yenigün Gazete-
si olarak Hasibe ve Yavuz Selim’e bir ömür boyu 
mutluluklar dilerken, ailelerini de tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu’nun kardeşi
Artvin’de park açıldı

Artvin'in sakin şehir un-
vanına sahip Şavşat ilçesinde, 
Selçuklu Belediyesi’nce yaptı-
rılan "Efkar Tepesi 15 Temmuz 
Şehitler Parkı"nın açılışı gerçek-
leştirildi. Selçuklu Belediyesi ta-
rafından, kardeş şehir ilişkileri 
kapsamında 2 hektar alan üze-
rine 1 milyon 300 bin lira mali-
yetle yaptırılan park, yaklaşık iki 
yılda tamamlandı. Artvin Valisi 
Ömer Doğanay, parkın açılışın-
da yaptığı konuşmada, Selçuklu 
Belediyesi’nin doğa cenneti il-
çeye anlamlı bir eser kazandır-
masının çok önemli olduğunu 
söyledi.

Şavşat Belediye Başkanı Ah-
met Sinan Öztürk sosyal hayatı 
canlandıracak projeleri haya-

ta geçirdiklerini anlatarak, bu 
kapsamda yapılan "Efkar Tepe-
si 15 Temmuz Şehitler Parkı"nı 
önemsediklerini belirtti.

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ise anlamlı 
ve güzel bir projeyi hayata ge-
çirmenin mutluluğunu yaşadık-
larını dile getirerek, "Şavşat'ın 
doğası, tabiatı görülmeye değer. 
Buraya bir nebze de olsa kat-
kımızın olması en büyük mut-
luluğumuz." ifadesini kullandı. 
Konuşmaların ardından Vali 
Doğanay, Pekyatırmacı'ya katkı-
larından dolayı plaket verdi. Do-
ğanay ile diğer katılımcılar, daha 
sonra kurdele keserek tesisin 
açılışını gerçekleştirdi.
n AA

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde yerin 36 metre altındaki mağarada üretilen Divle obruk peynirine ilgi her 
geçen gün artıyor. Farklı süt ürünlerinin de elde edildiği mağaradan yıllık 3,5 milyon TL gelir elde ediliyor

Mağaradan yıllık 3,5
milyon TL çıkarılıyor

Karaman’ın Ayrancı ilçesine 
bağlı Üçharman köyünde yerin 36 
metre altındaki mağarada üreti-
len Divle obruk peyniri köylülere 
yılda 3.5 milyon lira gelir sağlıyor. 
5 ay gibi bir sürede yenilmeye ha-
zır olan peynire ise ilgi her geçen 
gün artıyor. 

Ayrancı İlçe Belediye Başkanı 
Yüksel Büyükkarcı, peynirin köy 
halkına ciddi bir gelir sağladığını 
söyledi. Peyniri önemli kılan iki 
özelliğin bulunduğunu anlatan 
Büyükkarcı, "Birinci özellik hiçbir 
fenni yem kullanılmadan doğal 
olarak meralarda otlatılan küçük-
baş hayvanların sütlerinden elde 
edilmesidir. İkinci özelliği ise yüz 
yılardır devam edip gelen bu ma-
ğaraya koyulması ve bu mağara-
daki bakteri özelliğidir” dedi. 

233 METRELİK MAĞARADAN 
KÖYLÜ YILDA 3.5 MİLYON LİRA 

GELİR ELDE EDİYOR
Mağaranın köylüye ciddi bir 

gelir sağladığını belirten Beledi-
ye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, 
mağaranın ortalama kapasitesi 
45 ila 50 ton civarında. Buradan 
çıkan peynir yerinde kilosu 65 ile 
70 lira arasında satılıyor. Bunu da 
hesapladığınızda 3.5 milyon lira 

bölgeye bir katma değeri var. Va-
tandaşın buraya ilgisi yoğun bir 
şekilde devam ediyor. Peynir ise 1 
ay gibi sürede satılarak kalmıyor. 
Burasıyla Ayrancı Kaymakamlı-
ğı ilgileniyor. Biz belediye olarak 
buranın tanıtımıyla ilgili çalışma-

lar yapıyoruz. Buradaki tek sıkıntı 
tek tip üretime geçememe sıkın-
tısıydı. Bu sıkıntı da çözüldü. Bir 
ay içerisinde mandıra yapımına 
başlanacak ve seri üretime baş-
lanınca hiçbir sorun kalmayacak” 
diye konuştu. 

BU MAĞARADAN ÇIKAN GÜZ 
YOĞURDU 3 AY BOZULMUYOR 
Peynirin dışında bu mağaraya 

koyulan yoğurdun da hiç bozul-
madığını ifade eden Büyükkarcı, 
"Yine buradaki yoğurdumuzun 
özelliği tamamen doğal oluşu ve 
katkı maddesinin bulunmaması-
dır. Biz bu yoğurda güz yoğurdu 
deriz ve yazın tenekelere yapılan 
yoğurtlarımız soğuk hava veya 
obruğa konur ve bu aydan itiba-
ren açılarak yenmeye başlar. Bu 
yoğurt 3 ay hiç bozulmaz. Onun 
için bölgemizin iki değerinden bi-
risi Divle obruk peyniri diğeri de 
koyun yoğurdudur” dedi.
n İHA

Fatma-  Mehmet Yaman çiftinin kızı Hasibe ile Hanife-Bilal Eroğlu çiftinin oğlu Yavuz 
Selim Aşk-ı Meram Düğün Sarayı’nda düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi

Hasibe ve Yavuz Selim’e mutluluklar
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Konya’nın ve Yeşilay Konya Şubesi’nin acı kaybı
Yeşilay Konya Yönetim Ku-

rulu Üyelerinden, Merhum Ab-
durrahman Öksüz Hoca’nın oğlu 
Dr. Muhammed Lütfi Öksüz 48 
yaşında beyin kanaması geçire-
rek hayata veda etti. Merhum 
Öksüz 29 Ekim 2018 tarihinde 
Konya’da, şehrin ileri gelenleri 
ve ailesinin katıldığı cenaze tö-
reniyle toprağa verildi.

Beyefendiliği ile tüm Konya 
halkının, çalışkanlığı ile iş ar-
kadaşlarının ve iyi kalbi ile tüm 
çevresinin takdirini kazanmış 
olan, iyi bir evlat ve şefkatli bir 
baba olan Merhum Dr. M. Lütfi 
Öksüz 48 yaşında beyin kana-
ması geçirerek hayata veda etti. 
TSE Konya İl Müdürlüğü’nde 
Müşavirlik görevini sürdüren 
ve Yeşilay Konya Şubesi’nde de 
aktif bir şekilde çalışan Merhum 

Öksüz, her türlü bağımlılığa 
karşı yürütülen mücadeleye bü-
yük bir katkı sağlıyordu.

Yeşilay Konya Şubesi Başka-
nı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, 
yayınladığı taziye mesajında şu 
sözleri aktardı: “Bugün haya-
tımın en acı günlerinden birini 
yaşıyorum. Rahmetli Abdur-
rahman Öksüz Hocamızın bize 
emaneti olan kıymetli Lütfi kar-
deşimizin ani vefatından derin 
bir üzüntü duyuyorum. Kendi-
sine Allah’tan rahmet, ailesine, 
sevenlerine ve tüm Konya’ya 
başsağlığı diliyorum. 

Rahmetli Lütfi Bey, Hz. Mev-
lana’nın “sende en iyi ne varsa 
onu dostuna ver” sözünü ha-
yatının her anında doğrulayan, 
yeri hiçbir zaman doldurulama-
yacak kıymetli bir şahsiyetti. 40 

yılı aşkın dostluğumuzda ülke-
miz için, şehrimiz için ve insan-
larımız için hep faydalı işler ger-
çekleştirdiğine şahit olmaktan 
ve dirsek dirseğe çalışmaktan 
büyük bir onur duydum. Yüksek 
donanımıyla pek çok ülkede ba-
şarıyla görev yaptı. Gerçekleş-
tirdiği ve gizli tutmaya gayret 
ettiği yardım çalışmaları ile pek 
çok kişinin hayatına dokundu, 
derin izler bıraktı. Yeşilay Kon-
ya Şubesi faaliyetlerinde de ak-
tif görev yapan Dr. Lütfi Öksüz, 
geleceğimizi tehdit eden zararlı 
alışkanlıklara karşı savaş açtı. 
Yaptığı çalışmaları her zaman 
gurur, minnet ve özlemle ha-
tırlanacaktır. Acımız çok büyük, 
Allah rahmet eylesin, mekanı 
cennet olsun.”
n HABER MERKEZİ

Tamamlandığında dünyanın en büyük havaalanı olma özelliğine sahip olacak olan 
İstanbul Üçüncü Havalimanı’nın ilk fazının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra 

çok sayıda ülkenin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile hizmete açıldı

Dünyanın yeni kavşağı 
törenle hizmete açıldı

İstanbul’un üçüncü havalima-
nının ilk fazının uçuşlara açılması 
dolayısıyla düzenlenen tören, Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CAN” 
uçağından eşi Emine Erdoğan ile 
indikten sonra makam aracıyla 
terminal binasına geçti. Erdoğan, 
burada Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/
Kalyon Ortak Girişim Grubu yetki-
lilerinden bilgi aldı. Beraberindeki-
lerle terminal binasında bir süre yü-
rüyen Erdoğan, konuk liderlerle aile 
fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, törene katılan Dağıstan-
lı boksör Khabib Nurmagomedov 
ile selamlaştı. Erdoğan, kullandığı 
elektrikli araçla bilet işlemlerinin 
yapıldığı THY kontuvarına giderek 
görevlilerle sohbet etti. Görevliler 
de Erdoğan’a, günün anısına biniş 
kartı verdi. Türkiye Cumhurbaşka-
nı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve 
eşi Semiha Yıldırım ile tören alanına 
geçtikten sonra davetlileri selamla-
dı.  Törende, Okay Temiz ve Roman 
Orkestrası ile Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Orkestrası konser verdi, ha-
valimanının tanıtım filmi gösterildi. 

SADECE TÜRKİYE’YE DEĞİL, 
DÜNYAYA YAPILMIŞ BİR HİZMET

Açılış töreninde konuşan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Bugün burada iki büyük mutlulu-
ğu yaşıyoruz. Dünyanın en büyük-
leri arasında yer alan İstanbul’un 

en büyük havalimanının açılışını 
yapıyoruz. Bölgemize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bunun 
yanında Cumhuriyetimizin 95. ku-
ruluş yıldönümünü de hep beraber 
yaşıyoruz. 

İstanbul sadece en büyük şehir 
değil aynı zamanda ülkemizin en 
değerli markasıdır. Paha biçilmez 
bir değere sahip olan bu güzel şehre 
yaptığımız bu eserin adını da İstan-
bul koyduk, ismi de hayırlı olsun. 
İstanbul Havalimanını yapmak için 

2013 yılında ihalesini gerçekleştir-
diğimizde pekçok çevre bu proje-
nin sonunun gelip gelmeyeceğini 
merak ediyordu. Maden ocaklarının 
bulunduğu bir alandı burası. Deva-
sa çukurlar vardı. Yeşilin ve göllerin 
içerisinden geçilerek İstanbul Ha-
valimanı’na ulaşılacak. 2015 Ma-
yıs ayında inşaat başladığında dahi 
tedirginlik sürüyordu. Rabbimize 
hamd olsun, bu dev tesisin temeli-
nin ilk etabını açtık ve hizmete su-
nuyoruz. İlk etap yılda 90 milyon 

yolcu taşıma kapasitesine sahip. 4 
etapta tamamlanacak. Tüm etaplar 
tamamlandığında 200 milyon yol-
cuyu taşıma kapasitesine sahip ola-
cak. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl 
boyunca havalimanımız büyümeye 
devam edecek. Burada 120 bin kişi 
görev yapacak. Şehir merkezine ka-
rayolu, demiryolu ve denizyoluyla 
ulaşım sağlanacaktır. Yatırım bedeli 
10 milyar 247 milyon avro. Devlete 
kira bedeli olarak ise 22 milyar 152 
milyon avro ödenecek. Bu projede 
herhangi bir hazine garantisi söz 
konusu değildir. İstanbul Havalima-
nı bu manada gerçekten ülkemizin 
yüz akı ve dünyada örnek olacak 
bir projedir. Bu dev projenin her 
aşamasında emeği geçen ve katkısı 
bulunan herkese sonsuz şükranları-
mı sunuyorum. İstanbul Havalima-
nı’nın hizmete girmesiyle Türkiye 
kuzey, güney ve doğu, batı aksları 
arasında en önemli geçiş üssü ha-
line gelmiştir. Ülke olarak küresel 
ekonomilerin entegrasyonuyla sa-
hip olduğumuz kilit yolu da daha 
ileri seviyeye taşıdık. Dolayısıyla bu 
havalimanını sadece ülkemize değil, 
bölgemize ve tüm dünyaya yapılmış 
önemli bir hizmet olarak görüyoruz. 
Burası geleceğin dünyasına hizmet 
eden bir akıllı havalimanı olarak 
hizmet verecektir. Artık en önemli 
transfer noktası İstanbul olacağı için 
kıtalar arası uçuşların yönü de İs-
tanbul’a çevrilecektir” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ - AA

Geçenlerde ga-
zetelerde şu haberi 
okuduk “Konya’da 
başlamıştı! Arazi top-
lulaştırmasında hedef 
8,5 milyon hektar 
Devlet Su İşleri (DSİ) 
Genel Müdürü Mev-
lüt Aydın, Türkiye’nin 
2023 vizyonu doğ-
rultusunda öncelikle 
8,5 milyon hektar alanda modern 
sulama ve eş zamanlı olarak arazi 
toplulaştırma projelerini hayata ge-
çirerek kırsal kalkınma hedeflerine 
katkı sunmayı hedeflediklerini bil-
dirdi. Aydın, yazılı açıklamasında, 
yaklaşık 28 milyon hektar tarım ala-
nının bulunduğu Türkiye’de verim-
liliği artırıcı tedbirlerin başında arazi 
toplulaştırması ve sulamanın gel-
diğini ifade etti. Toplulaştırmanın 
amacının küçük, parçalı ve dağınık 
arazileri modern tarım işletmeciliği-
ne göre yeniden düzenlemek oldu-
ğunu aktaran Aydın, ülkedeki tarım 
alanlarının 14,2 milyon hektarının 
arazi toplulaştırmasına uygun ol-
duğuna işaret etti. Aydın, bu zaman 
kadar 3,2 milyon hektar alanda 
tapu tescil işlemlerinin tamamlan-
dığını belirtmiştir”.

Türkiye istatistik Kurumu 
2017 yılı verilerine göre ülke-
mizde 15.536.000 hektar ekilen 
arazi, 3.697.000 hektar nadas 
alanı, 798.000 hektar sebze ekilen 
arazi, 5.000 hektar süs bitkileri 
alanı, 3.348.000 hektar meyeler, 
içecek ve baharat bitkileri ekilen 
alan ve 14.617.000 hektar çayır 
ve mera alanı olmak üzere toplam 
38.002.000 hektar tarım arazi ol-
duğu bildirilmektedir. Toplulaştır-
maya esas olan arazi büyüklüğü 
içerisinde yerleşim alanlarının 
genişlemesi, belirtilen yapılan top-
lulaştırma işlemleri dikkate alındı-
ğında daha çok yapılacak iş olduğu 
söylenebilir.  

Arazi toplulaştırması çalışma-
ları ilk defa 1961 yılında Konya’nın 
Çumra ilçesi Karkın kasabasında 
başlamıştır. Daha önceleri Tarım İl 
Müdürlükleri ve Köy Hizmetlerince 
yapılmakta olan arazi toplulaştır-
ma işleri bu yıl (2018) başlarında 
yapılan yasal düzenleme sonucu 
ülkemiz genelinde tarımsal araziler-
de toplulaştırma çalışmaları yapma 
yetkisi DSİ’ye verildi. Daha önce 
yürütülmekte olan arazi toplulaş-
tırması ve tarla içi drenaj projeleri 
de DSİ’ye devredildi(28 Haziran 
2018).

 Arazi toplulaştırma projeleri 
sadece parçalı arazileri birleştirme 
işlemi değildir. Arazide alt yapı ve 
sulama işlemleri gibi işlerde toplu-
laştırma esnasında yapılmaktadır. 
Uzun bir zaman alan çoğu yerlerde 
de ilk zamanlar çiftçilerimizi mem-
nun edemeyen bu günkü arazi 
toplulaştırmasına paralel olarak 
ülkemizde “Arazi Ofisi” kurularak 
çeşitli desteklerle bu iş vatandaşın 
yapmasına da fırsat verilmelidir. 
Toprağın asıl kullanıcısı olan çiftçini 
toprak ile bağlantısının kesilmediği 

bir yapı kurulmalı, ta-
rım bir bütün olarak 
düşünülerek tek elden 
yürütülmeye gayret 
edilmelidir. Bu amaçla 
alınacak yan tedbirler-
le tarımla uğraşan nü-
fus yerleşim yerinde 
tutmalı, köyden kente 
göç önlenmelidir.

Konut işlerinde 
olduğu gibi devlet  “Arazi Ofisi” 
kurarak küçük – parçalı arazileri 
tarımda verimliliği artırabilmek 
için mevcut bedelinden daha fazla 
olmak kaydıyla yöreye göre belirle-
necek fiyatlarla alıp araziye komşu 
olan arazi sahiplerine açacağı cazip 
kredilerle vadeli olarak satmalıdır. 
Amaç alt yapı hizmetleri dışında 
parçalı arazileri büyütmek olduğu-
na göre vatandaş parçalı arazisini 
böyle bir uygulama ile büyütebile-
cektir. İşletme büyüklüğü artacak, 
çiftçi mevcut su kaynaklarını daha 
fazla arazide kullanacak, arazideki 
taşını toplayacak, arazi içi sınırlar 
azalacak velhasıl istenilen işletme 
büyüklüklerine doğru önemli adım 
atılmış olacaktır. Ülkemizde 3 mil-
yonun üzerinde tarım işletmesi ve 
işletme başına düşen arazi miktarı 
ise 60 dekar kadardır. Tarımda ge-
lişen teknolojilerle bu kadar küçük 
alanlarda bitkisel üretimle çiftçilik 
yapmak kazançlı değildir. Teknolo-
jik tarım alet ve ekipmanlarını kul-
lanabilmek, kazançlı bir işletmecilik 
yapmak ve dünya ülkeleri ile ürün 
kalite ve fiyat konusunda rekabet 
edebilmek için işletme arazi büyük-
lüğünü artırmamız gerekmektedir.

Arazi Toplulaştırma ve Tarla 
İçi Geliştirme Hizmetleri işlerinin 
bir bakanlıktan alınıp bir başka ba-
kanlığa verilmesi ile kolayca halle-
dilebileceğini düşünmek işin kolay-
cılığıdır. Eğer bu işleri yürütmekte 
olan mevcut bakanlık işlerin yürü-
mesinde aksamaya sebep oluyor 
idi ise bu aksaklıklar da bu deği-
şiklikle giderilmelidir.  Kurumlar bu 
işleri belirli yörelerde yapmaya de-
vam etsinler, ancak toplulaştırma 
maliyetlerini de dikkate aldıklarında 
ne kadara mal edildiğini hesaplar 
iseniz kurulmasını istediğimiz arazi 
ofisi ile gönüllülük esasına ve dev-
let desteğine dayalı sistemle birim 
arazi toplulaştırma bedeli mevcut 
maliyetin en az yarısından aza ine-
cektir.  Çiftçide parçalı arazilerden 
şikâyetçi olup parçalı arazilerden 
kaçmaktadır. Arazi kiralamalarında 
bile küçük parçalı araziler tercih 
edilmemektedir. Polikültür tarım 
yapılan yerleşim yerlerinde yeni 
parsellerin belirlenmesi, alt yapı 
çalışmalarının ve yolların açılma-
sı gibi aksamalar da bu sistemle 
ortadan kalkacağı için faydalılık 
derecesi artacaktır. Bu ve benzeri 
nedenlerle arazi ofisi kurulmalı, 
belirlenecek bu yeni yöntemlerle 
arazi toplulaştırma işleri daha az 
maliyet ve gönüllülük esasına göre 
yaygınlaştırılmalı, teşvik edilmeli ve 
hızlandırılmalıdır.

ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASINDA 
YENİ MODEL= “ARAZİ OFİSİ” KURULMALI 

Merhum Dr. Muhammed Lütfi Öksüz ve Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil Konya Yeşilay Bisiklet Turu Etkinliği’nde.

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  
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Spor Toto Süper Lig’in 10 hafta-
sında deplasmanda Antalyaspor ile 
1-1 berabere kalan Trabzonspor, son 4 
sezonun en iyi istatistiklerini yakaladı. 
Geçtiğimiz sezon söz konusu haftada 
lider ile arasında 11 puan fark bulunan 
Trabzonspor, bu sezon ise 6 puanlık 
fark bulunuyor. 

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 
oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 be-
raberlik ve 3 mağlubiyet alan Trab-
zonspor 15 puan elde etti. Karadeniz 
ekibi deplasmanda Antalyaspor ile 
1-1 berabere kalmasıyla puanını 15’e 
yükseltti. Bordo-mavililer söz konusu 
haftalar bazında son 4 sezonunun en 
iyi istatistiklerini yakaladı. 

ZİRVE İLE KOPMADI 
Trabzonspor, son iki haftada oyna-

dığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 
ve Antalyaspor maçlarından sahadan 
beraberlikle ayrılmasına rağmen zir-
ve takibini sürdürdü. Bordo-mavililer 
geçtiğimiz sezonun 10. haftasında 12 
puan elde ederken, söz konusu hafta-
larda lider olan Galatasaray’ın ise 23 
puanı bulunuyordu. Lider ile arasında 
11 puanlık bir fark bulunan bordo-ma-
vililer bu sezon ise 21 puan ile zirvede 
yer alan Medipol Başakşehir ile ara-
sında 6 puanlık bir fark bulunuyor. 

TRABZONSPOR’DA 
YUSUF YAZICI ŞOKU

Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf 
Yazıcı’nın 2 ile 3 hafta arasında saha-
lardan uzak kalacağı açıklandı. 

Trabzonspor Kulüp Doktoru Ha-
kan Bozdoğan, Yusuf Yazıcı’nın sağlık 

durumuyla ilgili açıklamada bulundu. 
Bordo-mavili kulübün resmi internet 
sitesinde yer alan açıklamada Bozdo-
ğan şu ifadeleri kullandı: “Takımımı-
zın Antalyaspor ile oynadığı maç son-
rası Yusuf Yazıcı’nın şikayeti üzerine 
gerekli tetkikleri yaptık. Oyuncumuza 
yapılan muayene ve çekilen MR sonu-
cunda sol kalça kasında (M.Obturator 
Externus) ikinci derece yaralanma 
tespit etmiş bulunmaktayız. Tedavisi-
ne hemen başlanan Yusuf’un yaklaşık 
olarak 2 ile 3 hafta arasında takımdan 
ayrı kalmasını öngörüyoruz” dedi. 

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupa-
sı’nda oynayacağı Bugsaşspor maçı 
hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 
dün yaptığı çalışmayla başladı. Meh-
met Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik 

Direktör Ünal Karaman yönetiminde 
basına ve taraftara kapalı olarak ger-
çekleştirilen antrenmana sakatlığı 
bulunan Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra 
salonda çalışan Burak Yılmaz, Hos-
seini ve Onazi katılmadı. Nwakaeme 
ve Mustafa Akbaş ise takımda ayrı düz 
koşu yaparken, uzun süren sakatlığının 
ardından Kamil Ahmet Çörekçi ise ta-
kımla çalışmalara başladı. Antrenman 
öncesinde ise teknik heyet ve oyuncu-
lar Türk Bayrağı altında tüm ulusun 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. 
Bordo-mavililer antrenmanda ısınma-
nın ardından pas ve taktik çalışması 
yapıldı. Trabzonspor, Bugsaşspor 
maçı hazırlıklarını bugün yapacağı 
antrenmanla tamamlayacak. 
n İHA

Trabzonspor son 4 sezonun en iyi istatistiğini yakaladı

Yabancı kalmadı!
Spor Toto Süper Lig’de 10. hafta tamamlanırken, Fenerbahçe’de Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ile 

yollar ayrıldı. Böylelikle ligde yer alan teknik adamlar içinde yabancı bir isim de kalmadı
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasın-

da Pazar akşam oynanan karşılaşmada 
sahasında Ankaragücü’ne 3-1 mağlup 
olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör 
Phillip Cocu ile yollar ayrıldı. Hollan-
dalı çalıştırıcı, geride kalan 10 maçta 2 
galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet 
elde ederek sadece 9 puan toplayabil-
di. Sarı-lacivertli yönetim tarafından 
Cocu’nun görevine son verilmesiyle 
de ligde yabancı teknik adam kalma-
dı. Önümüzdeki hafta deplasmanda 
Galatasaray ile karşılaşacak olan Fe-
nerbahçe’de takımın başına geçecek 
ismin yerli mi, yabancı mı olacağı ise 
merak konusu. 
LİGE İKİ TAKIM YABANCIYLA BAŞLADI 

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 
sezonuna sadece Akhisarspor ve Fe-
nerbahçe yabancı teknik direktörlerle 
başladı. Yeni sezona Süper Kupa’yı ka-
zanarak giriş yapan ve UEFA Avrupa Li-
gi’nde mücadele eden Akhisarspor’da 
ligde istenilen sonuçlar alınmayınca 
5. hafta sonunda Teknik Direktör Safet 
Susic ile yollar ayrıldı. Ege temsilcisi, 
7. haftada takımın başına Cihat Arslan’ı 
getirse de beklenen çıkış yakalanama-
dı ve yeşil-siyahlılar bugün oynayacak-
ları Göztepe karşılaşması öncesi 5 pu-
anla ligin son sırasında yer alıyor. Ali 
Koç’un başkanlığa seçilmesiyle büyük 
bir değişim içinde giren ve bu bağlam-
da sezon başında takımı Phillip Co-
cu’ya emanet eden Fenerbahçe’de de 
işler istenildiği gibi gitmedi. UEFA Av-
rupa Ligi’nde oynadığı 3 mücadelede 1 
galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan, 
Süper Lig’de ise 10 maçta 2 galibiyet, 
3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu 
topladığı 9 puanla düşme hattının bir 
basamak üstünde 15. sırada yer alan 
sarı-lacivertli ekipte kötü gidişatın so-
nucu Cocu’ya kesildi ve 48 yaşındaki 
antrenör görevinden alındı. 

FENERBAHÇE’DE İLK ADAY
 TAYFUN KORKUT

Ankaragücü mağlubiyeti sonrasın-
da Phillip Cocu’nun görevine son veren 
yönetim, yeni hoca arayışlarına baş-
ladı. Listedeki ilk isim Tayfun Korkut. 
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu olan 
Korkut’la anlaşılamazsa, ibre Leonar-
do Jardim’e dönecek. 

Fenerbahçe, Ankaragücü maçının 
ardından görevine son verdiği Phillip 
Cocu’nun yerine ilk adayını belirledi. 
Karşılaşmanın 78. dakikasında Anka-
ragücü’nün attığı 3. golün ardından 
Phillip Cocu’nun görevine son verdiği-
ni Sportif Direktör Damien Comolli’ye 
bildiren Başkan Ali Koç, maçın ardın-
dan kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin 
ardından teknik direktör adayları konu-
sunda da fikir birliğine vardı. Yönetim-
den bazı isimlerin yerli, bazı isimlerin 
de yabancı hocadan yana olmasının 
ardından ilk tercihini yerli bir isimden 
yana kullanmak isteyen Ali Koç, bu 

doğrultuda Sportif Direktör Damien 
Comolli ile de görüştü ve Tayfun Kor-
kut’un takımın başına gelmesini istedi-
ğini belirtti. 1995-2000 yılları arasında 
Fenerbahçe forması giyen Tayfun 
Korkut’la anlaşılamaması durumunda 
ise rota, şu anda boşta olan tecrübeli 
teknik direktör Leonardo Jardim’e dö-
necek. 

44 YAŞINDA ANCAK TECRÜBELİ 
Futbolu bıraktıktan sonra teknik 

direktörlük kariyerine adım atan Tay-
fun Korkut, 2007 yılında başladığı 
antrenörlük hayatında İspanya ve Al-
manya’da altyapı takımlarını çalıştırdı. 

Sonrasında A Milli Takım’da yardımcı 
hocalık yapan Korkut, ardından Bun-
desliga’da önemli ekiplerin hocalığını 
yaptı. Sırasıyla Hannover, Kaisersla-
utern, Bayer Leverkusen ve Stuttgart’ı 
çalıştıran Korkut, bu sezon istenilen 
sonuçların alınamamasının ardından 
Stuttgart’taki görevinden ayrıldı. 44 
yaşında olmasına karşın, 11 yıllık ant-
renörlük kariyerine sahip olan Korkut, 
özellikle Almanya’da çalıştırdığı üst 
düzey ekipler nedeniyle, Fenerbah-
çe’nin 1 numaralı teknik direktör adayı 
konumunda. 
n İHA

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’da teknik direktör Er-
tuğrul Sağlam, Sivasspor’a karşı bir maç daha kazandı. 

Bugüne kadar görev aldığı takımlarda Sivasspor’a karşı 27 kez 
kazanmak için çaba sarfeden teknik direktör Ertuğrul Sağlam, dünkü 
2-0’lık sonuç ile 13. kez galip geldi. Sivasspor’a karşı 8 kez kaybeden 
Ertuğrul Sağlam, 6 maçta da üstünlük kuramadı ve berabere kaldı. 

Kayserispor’a ikinci dönemini geçiren Ertuğrul Sağlam, sarı kır-
mızılı takım ile 5 kez Süper Lig statüsünde Sivasspor’a karşı mücadele 
verdi. Bu maçlarda Sağlam yönetimindeki Kayserispor 2 galibiyet 2 
beraberlik 1 yenilgi elde etti.

ŞAMİL ÇİNAZ SİFTAH YAPTI
Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Sivasspor’u 2-0 yenerek 3 

puanı kazanan Kayserispor’da Şamil Çinaz golle tanıştı. 
2017-2018 sezonu başında Bursaspor’dan transfer edilen Şamil 

Çinaz, sarı kırmızılı forma altında ilk golünü attı. Geçen sezon 28 Süper 
Lig, 4 Türkiye Kupası maçında sahaya çıkan Şamil, sadece 1 asist ya-
pıp gol atma başarısı gösteremezken bu sezon ilk golünü Sivasspor’a 
attı. 

Kayserispor ile bu sezon 5 Süper Lig maçında görev yapan 32 ya-
şındaki orta saha futbolcusu maçın 53. dakikasında Mensah’ın sağdan 
kullandığı köşe atışında Umut Bulut’un ortaya çevirdiği topu iyi takip 
eden Şamil Çinaz, plase bir vuruşla Sivasspor ağlarına ilk golünü attı. 

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Şamil 
Çinaz, sonrasında idmanda sakatlanmış ve 2 haftadır formasından 
uzak kalmıştı. Sivasspor maçında sahaya ilk 11’de çıkan Şamil Çinaz, 
futbol kariyerindeki 254. resmi müsabakasında 14. golünü atmış oldu. 
n İHA

Ertuğrul Sağlam Sivasspor’a karşı yine kazandı

Galatasaray 
‘sakat’a geldi

Yeni Malatyaspor’da 
4 takıma geçit yok

 Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Evkur Yeni Malat-
yaspor’a yenilerek zirve yarışında yara alan Galatasaray, son 
dönemde sergilediği futboldan çok sakatlıklarla gündemde 
yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımda son bir ayda birçok futbolcu 
ciddi sakatlıklar yaşadı. Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’in 
7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 yendiği 
maçta başlayan sakatlıklar, sonraki müsabakalarda da devam 
etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında Emre 
Akbaba ve Eren Derdiyok sakatlık geçirdi. Ayak parmağından 
ameliyat edilen Emre Akbaba sezonun ilk yarısını kapatırken, 
Eren Derdiyok ise Porto ve Antalyaspor müsabakalarında forma 
giyemedi. Milli maçlar nedeniyle 8. haftadan sonra Süper Lig’e 
ara verilirken, Nijerya Milli Takımı’ndan sakat dönen Henry On-
yekuru, son 3 resmi müsabakada takımdan ayrı kaldı.
n AA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 
sahasında geçen sezondan bu yana “dört büyükler” olarak bili-
nen takımlara karşı iyi performans göstermeye devam ediyor. 
Sarı-siyahlılar, geçen sezon Trabzonspor, Fenerbahçe, Galata-
saray ve Beşiktaş karşısında sadece bir kez sahasında mağlubi-
yet yaşadı. Galatasaray ve Trabzonspor’u yenen Malatya ekibi, 
Beşiktaş ile golsüz berabere kalırken, Fenerbahçe’ye ise mağ-
lup olmuştu. Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon ise ligin 2. haf-
tasında Fenerbahçe’yi 1-0 yenerken, 5. haftada deplasmanda 
Beşiktaş’a 2-1 yenildi. Ligin 10. haftasında Galatasaray’ı seyir-
cisi önünde 2-0 yenerek önemli bir başarıya imza atan Malatya 
ekibi, geçen sezondan başladığı sahasındaki iyi performansa 
bir yenisini daha ekledi. 
n AA

MKE Ankaragücü Kulübü, İsmail Kartal’ın teklif gelme-
si halinde Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevini kabul 
edeceği yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını 
belirtti. Kulüpten yapılan açıklamada, Kartal’ın, dün Fener-
bahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulunurken kendisi-
ne “Fenerbahçe yarın size ihtiyacımız var derse ne dersiniz?” 
şeklinde yöneltilen soruya “Ben Ankaragücü’nün mukaveleli 
teknik direktörüyüm. Şu an Ankaragücü’nün başarısından 
başka hiçbir şey düşünmüyorum. Beni 2 kere gidip 3 kere 
gelen teknik direktörlerle karıştırmayın. Uygun şartlar uygun 
zaman olursa neden olmasın. Hepimiz profesyoneliz.” yanı-
tını verdiği ifade edildi. Kartal’ın yapmış olduğu açıklamanın 
bütününü yayınlamak yerine sadece “Uygun şartlar uygun 
zaman olursa neden olmasın. Hepimiz profesyoneliz.” söz-
lerini kullanarak gündem oluşturmak isteyenlere itibar edil-
memesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, “Teknik direktö-
rümüz İsmail Kartal’ın teklif gelmesi halinde Fenerbahçe’nin 
teknik direktörlük teklifini kabul edeceği yönünde yapılan 
haberler gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.  
 n AA

MKE Ankaragücü’nden 
İsmail Kartal açıklaması



30 EKİM 2018 15SPOR 2

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ÇUBUKSPOR 6 4 2 0 15 6 9 14
2.KIRIKKALE SPOR 5 4 1 0 11 2 9 13
3.KEÇİÖREN BLD. 6 3 2 1 12 7 5 11
4.AKŞEHİR SPOR 5 3 1 1 9 6 3 10
5.KARAMAN BLD. 5 3 0 2 6 5 1 9
6.KARAPINAR BLD. 6 2 1 3 10 12 -2 7
7.ANADOLU ÜNİ. 5 2 1 2 8 10 -2 7
8.SANDIKLISPOR 5 2 0 3 8 10 -2 6
9.POLATLI BLE, 6 1 2 3 8 8 0 5
10.SARAYÖNÜ BLD. 5 1 2 2 7 8 -1 5
11.KIRŞEHİR ÇAYAĞZI 5 1 1 3 4 9 -5 4
12.YENİÇAĞA 5 1 1 3 5 11 -6 4
13.ANKARA DSİ 6 1 0 5 7 16 -9 3

Konyalı sporculardan 
duygulandıran davranış!

Selçuklu Basketbol’da 
Kaftanoğlu istifa etti

Türkiye Basketbol Ligi’nde asbaşkan Bülent Kaftanoğlu, 
yönetim içinde yaşanan anlaşmazlık sonucu görevinden isti-
fa etti. Yazılı bir açıklama yapan Kaftanoğlu, “Bir basketbol 
sevdalısı olarak, geçmişte de yöneticilik yapmış biri olarak 
“bu şehirde basketbol ateşinin sönmemesi” adına, Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Bey’in de 
talebiyle elimi taşın altına soktum. Sezon öncesinde değerli 
arkadaşlarımla birlikte Selçuklu Belediyespor Basketbol takı-
mında kader birliği yaptık. Ancak gelinen noktada gördüğüm 
lüzum üzerine bunun sürdürülebilirliğinin kalmadığına kanaat 
getirdim. Yakın çevremle de yaptığımız istişareler neticesinde 
Asbaşkanlık’tan ve Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa ettiğimi 
kamuoyunun bilgisine sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ   

onya Süper Amatör Küme’de 
3.hafta heyecanı yaşandı. Oyna-
nan karşılaşmalarında ardından 
geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör 
Küme’den düşen Ereğlispor, ye-
nilgisiz liderliğini sürdürdü. Rakip 
filelere 13 gol bırakan ve henüz 
kalesinde gol dahil görmeyen yeşil 
beyazlı takım, 9 puanla liderliğini 
sürdürdü ve şampiyon için iddialı 
olduğunu gösterdi. Konya Süper 
Amatör Küme’de henüz puan ala-
mayan ve gol sevinci yaşayama-
yan Ülkümspor Gençlik ise ligde 
sonra sırada yer alıyor. Konya 
Süper Amatör Küme’de 3.haftanın 
sonuçları şu şekilde; Ülkümspor 
Gençlik 0 – 2 Öntur Havzanspor, 
Ereğlispor 2 – 0 Saiteli Kadınhanı 
Belediyespor, Selçukspor 5 – 0 
Yeni Doğanhisarspor, Yeni Emirga-
zi Belediyespor 3 – 3 Ç. Çumra Be-
lediyespor, Ilgın Belediyespor 1 – 1 

Gölyazı Belediyespor, Meram Kara 
Kartallar 2 – 2 Akören Kültürspor. 

1. AMATÖR’DE ÜÇ TAKIMIN 
MAĞLUBİYETİ YOK

Konya 1. Amatör Küme’de 
3.hafta maçları tamamlandı. A ve B 
grubunda oynanan karşılaşmaların 
ardından Cihanbeyli Belediyespor, 
Seydişehir Belediyespor ve Huğ-
luspor’un henüz mağlubiyeti bulun-
muyor. 1. Amatör Küme’de 3.hafta 
sonuçları şu şekilde; A Grubu: Sa-
rayönüspor 1 – 2 Taşkentspor, Yu-
nakspor 1 – 2 Kulu Belediyespor, 
Cihanbeyli Belediyespor 6 – 2 
Demirspor, Monivaspor 0 – 3 Er-
gesspor. B Grubu: Selçuklu İdman 
Yurdu 4 – 0 Yeni Meramspor, Boz-
kır Gençlerbirliği 1 – 2 Seydişehir 
Belediyespor, Beyşehir Beledi-
yespor 2 – 0 Selçuk Üniversitesi, 
Seydişehir Gücü 2 – 3 Huğluspor. 
n SPOR SERVİSİ

Süper Amatör’de
Ereğli yenilgisiz lider

Konya’nın Bozkır ilçesinde Toros Dağları’nda antrenman yapan, aralarında Türkiye, 
Avrupa ve Balkan şampiyonu milli sporcuların da bulunduğu 15 bisikletçi, dağın zirve-
sindeki direkte yıpranmış haldeki Türk bayrağını, yenisiyle değiştirdi. Antrenör İsmail 

Uğurlu, yapılan davranışın tüm sporculara örnek teşkil edeceğini ifade etti

Konya’da Çumra ilçesindeki Çatalhüyük Çumra 
Belediyespor bisiklet takımını çalıştıran, bisiklet milli 
takım antrenörlerinden İsmail Uğurlu, takımdaki 6’sı 
milli takım sporcusu 15 bisikletçi ile Bozkır ilçesindeki 
Toros Dağları’na gitti. Bisikletle yaklaşık 2,5 saat süren 
tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaşan sporcular, 
buradaki direkte bulunan Türk bayrağının oldukça yıp-
ranmış olduğunu görünce, bayrağı yenisiyle değiştir-
meye karar verdi.

BAYRAK YENİSİ İLE DEĞİŞTİ
Bunun üzerinde tekrar aşağı inen bisikletçiler, al-

dıkları yeni Türk bayrağını 2,5 saat süren tırmanışın 
ardından zirveye ulaştırdı. Bisikletçiler, ardından dire-
ğe tırmanarak eski bayrağı yenisiyle değiştirdi. Antre-
nör İsmail Uğurlu, yaptığı açıklamada, Bozkır ilçesine 
bağlı Sarıoğlan Mahallesi’nde, Toros Dağları’na çıktık-
ları sırada bayrak direği gördüklerini söyledi.

BÖYLE KALMASINA GÖNLÜMÜZ EL VERMEZ!
Zirveye doğru çıktıklarında direkteki Türk bayra-

ğının yıprandığını fark ettiklerini dile getiren Uğurlu, 
şunları kaydetti: “Bisiklet yarışları sona erdiği için Tür-
kiye, Avrupa ve Balkan şampiyonlarının da aralarında 
bulunduğu kız ve erkeklerden oluşan 15 milli sporcu-
muzla kondisyon çalışmak için dağa tırmanıyorduk. 
Aşağıdan baktığımızda dağın zirvesinde bir direk görü-
nüyordu. 2,5 saatlik tırmanışın ardından zirveye çıktığı-
mızda direkteki Türk bayrağının ciddi anlamda yıpran-
dığını gördük. Sporcular, ‘Hocam, böyle durması vatan 
sevgimize yakışmaz, gönlümüz de el vermez’ diyerek, 
dağdan inip bayrak aldılar. Sonra aynı gün tekrar tır-
manarak getirdikleri bayrağı eskisiyle değiştirdik.”

ÖRNEK OLACAK BİR DAVRANIŞ
Uğurlu, sporcuların manevi olarak da şuurlu olması 

gerektiğini belirterek, vatan ve millet sevdalısı gençler 
yetiştirmekten son derece memnun olduklarını anlattı. 
Sporcuların davranışından dolayı çok duygulandığını 
aktaran Uğurlu, “Bu tüm sporculara örnek olacak bir 
davranıştır. Sporcu aynı zamanda manevi değerlerine 
sahip çıkan bir bireydir. Bu tür davranışların olması bizi 
sevindiriyor. Vatan millet sevdalısı gençlerin olduğunu 
görmek bize şeref veriyor.” ifadelerini kullandı.
n AA

Grekoromen Milli Takımı, Dünya Güreş Şampiyonası’nı 
3. sırada tamamladı. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 
düzenlenen şampiyona, grekoromen stil 77, 97, 130 kilodaki 
repesaj ve madalya müsabakalarıyla sona erdi. Türkiye, gre-
koromen stilde elde ettiği 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyay-
la takım sıralamasında Rusya ve Macaristan’ın arkasında 3. 
oldu. Grekoromen stilde yarışan milli sporculardan Metehan 
Başar altın, Emrah Kuş gümüş, Ekrem Öztürk ve Rahman Bili-
ci ise bronz madalya kazandı. Grekoromen Milli Takımı adına 
kupayı, teknik direktör Salih Bora aldı. Türkiye, şampiyonayı 
serbest stilde 8., kadınlarda da 7. sırada tamamladı.
n AA

Grekoromen Milli 
Takımı 3. oldu

Akşehirspor’da moraller yerinde
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta müca-

dele eden temsilcilerimizden Akşehirspor, 
ligde 6.hafta sonunda topladığı 10 puan ile 
4.sırada yer aldı. Son olarak deplasman-
da Pazar günü 1926 Polatlı Belediyespor’u 
mağlup eden kırmızı beyazlı takım 1 maç 
eksiği ile 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağ-
lubiyet aldı. Bölgesel Amatör Ligi’nde son 
3 sezonda 3 kez Play – Out maçı oynayan 
Konya ekibi, bu sezon üst sıralarda yer ala-
rak ligi rahat bir konumda bitirmek istiyor.
SARAYÖNÜ İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI

8 sezondur Bölgesel Amatör Ligi’nde 
mücadele eden ve şampiyonluk hedefi ile 
yola çıkan bir diğer Konya ekibi Sarayönü 
Belediyespor bu sezon istediği başlangıcı 
yapamadı. 5 maç sonunda 1 galibiyet 2 
beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan yeşil 
siyahlılar, 5 puan ile 10.sırada yer alıyor. 

Sarayönü Belediyespor, bir an önce galibi-
yet serisi yakalayarak üst sıralara tırman-
mak istiyor. BAL’a bu sezon yükselen Kara-
pınar Belediyespor, ilk sezonunda önemli 
bir çıkış yakaladı. 6 maçta 2 galibiyet 1 be-

raberlik ve 3 yenilgi alan Karapınar, 7 puan 
ile 6.sırada yer aldı. Yeşil siyahlılar, şans-
sız yenilgiler alarak önemli puan kayıpları 
yaşadı. 

KONYA ASKF TAKIMLARI YALNIZ 

BIRAKMIYOR
Konya Amatör Spor Kulüpleri Federas-

yonu, alt liglerde bulunan takımları yalnız 
bırakmıyor. Son olarak Karapınar Beledi-
yespor maçını yerinde takip eden Remzi 

Ay başkanlığındaki Konya ASKF’den yapı-
lan açıklamada, “Federasyonumuz amatör 
spor kulüplerimizi futbol maçlarında yalnız 
bırakmıyor. Bu bağlamda Spor Toto Bölge-
sel Amatör Ligi’nde mücadele eden Kara-
pınar Belediyespor’un Pazar günü evinde 
oynadığı Sandıklıspor maçında Federasyon 
Başkanımız Remzi Ay ve Mali Sekreterimiz 
Faruk Hatipoğlu yalnız bırakmadı. 1500’e 
yakın ilçe halkının seyrettiği müsabakadan 
önce Karapınar Belediyespor Başkanı Me-
sut Yardımcı ve yöneticisi Gökhan Zengin, 
Ay ve Hatipoğlu’na desteklerinden dolayı 
teşekkür ederek isimlerinin yazıldığı kulüp 
formasını hediye etti. Federasyon olarak 
tüm amatör spor kulüplerimize desteğimiz 
ile beraber başarılar dileriz” ifadeleri yer 
aldı.
n SPOR SERVİSİ

2018 – 2019 BÖLGESEL AMATÖR LİGİ
6. GRUP PUAN DURUMU



Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türki-
ye Kupası 4. turunda 31 Ekim Çarşamba 
günü deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerin-
den Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile 
yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. 
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ant-
renmandan önce basın mensuplarına 
açıklamada bulunan teknik direktör 
Tamer Tuna, kupa maçından galibi-
yetle ayrılmak istediklerini söyledi. 
Kupa maçında ligde fazla forma 
şansı bulamayan oyunculardan 
oluşan bir kadro ile sahaya çı-
kacaklarını dile getiren Tuna, 
“Türkiye Kupası her zaman 
önemli ama finale gidene 
kadar olan kısım zorla-
yıcı ve lig etabından da 
önemli. Kadro derinli-
ği olan takımlar için 
avantaj olabiliyor fa-

kat biz o konuda biraz sorunluyuz.” dedi. 
Spor Toto Süper Lig’de forma giyen oyun-

culardan bazılarının da bu maçta oynayacağını 
aktaran Tuna, “Hem sakatlıklar hem de kadro 
derinliğimizin kısıtlı olması nedeniyle öyle bir 
seçeneğimiz var. Çarşamba günü de Bod-
rumspor’a karşı turu geçmek için iyi bir müca-
dele ve oyun ortaya koyacağız.” diye konuştu. 

“YUKARILARA ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”
Ligde dün Kayserispor’a 2-0 mağlup ol-

dukları karşılaşmayı da değerlendiren Tuna, 
şunları kaydetti: “Kayserispor ya da daha ön-
ceki maçlarımızda futbol adına ne gerekiyorsa 
yapabilen bir Sivasspor var. Gerçekler hep 
sonuçla ilgili, sonucu almadığınızda sizi bir 
yere getirmediğini biliyoruz. Biz sonucu ala-
madığımız için iyi oyunumuzun, futbola katkı-
mızın, pozisyon, 18 içerisinde topla buluşma, 
orta sayısı ve bunların verimliliğe dönüşmesi 
adına çok iyi şeyler yapmamıza rağmen ma-
alesef golü atamadığımız için bunun bedelini 

de bugüne kadar çok ağır şekilde ödedik ve 10 
puanda kaldık. Yukarılara çıkmak zorundayız, 
bunun için daha da gelişmemiz gereken yön-
ler var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Kupa maçı 
sonrası Konyaspor karşılaşması çok önemli 
ama biz ortaya koyduğumuz iyi oyundan sonuç 
almadığımızda maalesef söylediğim şekilde 
hem moral hem de puan açısında kötü bir 
noktada kalabiliyoruz. İyileştirmek istiyoruz, 
inşallah bunu da sağlayacağız.” 

SEZON BAŞINDA HATA YAPTIK
Sezon başında transfer konusunda hata 

yaptıklarını vurgulayan Tuna, ligde iyi futbol-
cuların bulunduğunu, bunların dışında da yapı-
lan hataları affetmeyen oyuncuların olduğunu 
dile getirdi. “Futbol adına yapılması gereken 
ne gerekiyorsa bunları yapabilen bir takımken 
maalesef kazanan takım olamıyorsunuz. Bu 
da bazen oyuncu özelliği ile alakalı.” diyen 
Tuna, sözlerini şöyle tamamladı: “Sezon 
başında transferle alakalı hatalar yaptığımı 

düşünüyorum. Çünkü hem ekonomik şartları 
hem de Sivasspor’un menfaatini düşünerek 
bazı konularda kariyerimi bile etkileyecek se-
çimleri yapmadım. Bunları yapan takımların 
sonuç anlamında bazen size avantajları ola-
biliyor ama futbol bu. Sahada gerçekleştirdi-
ğimiz antrenmanları ya da analizlerde yapmak 
istediklerimizi bütün maçlarda ortaya koyan 
bir takım olarak iç huzurum sağlam ama moral 
olarak sonuçta tabii ki iyi değiliz.” 

Teknik direktör Tuna yönetiminde Vali 
Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
antrenmanda, Kayserispor maçında forma 
giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. 
Diğer oyuncular ise suni sahada pas ve şut ça-
lıştı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona 
erdi. Antrenmana hafif sakatlığı bulunan Emre 
Kılınç ve Mert Hakan Yandaş katılmazken, 
Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart gö-
ren Robinho ise takımdan ayrı koştu
n AA

Tamer Tuna: Konyaspor maçı çok önemli

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 10 6 3 1 14 4 10 21
2.KASIMPAŞA 10 6 1 3 23 16 7 19
3.GALATASARAY 10 6 1 3 17 12 5 19
4.ANTALYASPOR 10 5 2 3 13 15 -2 17
5.MKE ANKARAGÜCÜ 10 5 1 4 12 10 2 16
6.TRABZONSPOR 10 4 3 3 18 12 6 15
7.BEŞİKTAŞ 9 4 3 2 15 12 3 15
8.EY MALATYASPOR 10 4 3 3 13 10 3 15
9.GÖZTEPE 9 5 0 4 12 11 1 15
10.A. KONYASPOR 10 3 4 3 15 14 1 13
11.BURSASPOR 10 2 6 2 8 8 0 12
12.KAYSERİSPOR 10 3 3 4 9 11 -2 12
13.A. ALANYASPOR 10 4 0 6 6 15 -9 12
14.DG SİVASSPOR 10 2 4 4 12 17 -5 10
15.FENERBAHÇE 10 2 3 5 7 13 -6 9
16.ÇAYKUR RİZESPOR 9 1 5 3 11 11 0 8
17.ERZURUMSPOR 10 1 4 5 7 12 -5 7
18.AKHİSARSPOR 9 1 2 6 9 18 -9 5

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 
4. Tur maçında yarın TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahra-
manmaraşspor’a konuk olacak. Yarın 12 Şubat Stadyumu’ndaki 
karşılaşma 20.30’da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından 
yönetilecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı takım bu-
gün Kahramanmaraş’a gidecek. Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye 
Kupası’nda bir önceki turda Yeni Amasyaspor’u elemişti.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor 
Maraş’a gidecek

Atiker Konyaspor’da kupada oynanacak olan Kahramanma-
raşspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Yeşil beyazlı takımın dün 
akşam Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenmanında ziyaretçileri 
vardı. Konya İdman Yurdu Bayan Futbol Takımı futbolcuları ve yö-
neticileri Konyaspor’u ziyaret etti. Ziyarette futbolcular ve yöneticiler 
Konyasporlu oyuncular ile fotoğraf çektirme ve sohbet etme imkanı 
buldu. Daha sonra iki ekip 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile 
Türk Bayrağı ile kameralara poz verdi.  n SPOR SERVİSİ

Konya İdman Yurdu’ndan 
Konyaspor’a ziyaret

Söylemler önemli. Sık sık tekrarla-
nan, önemi vurgulanan söylemler söy-
leyenin bir parçası haline geliyor kimi 
zaman. Hatta söylemin sahibi siyasi ve 
tarihi bir kişilikse söylem sloganlaşabi-
liyor zamanla. 

Günümüzde sık tekrarlanan söy-
lemlerin kişinin bir parçası haline geti-
rilip, kişiyi karikatürize etmede kullanıl-
ması daha hızlı gerçekleşiyor. Özellikle 
sosyal medya etkisi kişinin propagan-
dası yapılırken ya da karşı söylem üre-
tilirken bu alan öne çıkarılıyor. 

Konumuz teknik direktörler ol-
duğuna göre Fatih Terim’in “Taktik 
maktik yok, bam bam bam” ve “Gala-
tasaray savunma yapmaz yaptırır” gibi 
kendi futbol anlayışını özetleyen önem-
li söylemleri örnek verilebilir.

Ya da Aykut Kocaman’ın sık kul-
landığı ‘esas itibariyle, aslında biraz 
önce sözlerimin arasında vardı” gibi 
sürekli konunun esasını anlatan ve an-
latmaktan bıkan kişi söylemleri. 

Konyaspor teknik 
direktörü Rıza Çalım-
bay’ın en bilindik söy-
lemi ise “Basit goller 
yedik” olsa gerek. 
Sorumluluk almayan, 
kötü sonuçlarda yö-
netim ve futbolcuları 
suçlamayı alışkanlık 
haline getirmiş bir 
hoca için oldukça uy-
gun bir ifade.

Rıza Çalımbay’ın bu sezon kulla-
nıma soktuğu bazı söylemler var ki 
konuyu daha da pekiştiriyor. “Yapacak 
bir şey yok” ve “Bizim gol atamayaca-
ğımız takım yok”.

‘Yapacak bir şey yok’ söylemi se-
zon başında bir çok puan kaybına se-
bep olan duran top zafiyeti ile başladı 
ve gol atamama sorunu ile devam edi-

yor. Duran toptan yenilen gol-
ler için ‘Bizim yapacağımız bir 
şey yok. Oyuncu vurdurmaya-
cak” gibi hocanın kendini inkar 
eden anlatımı, gol sorunu için 
“O pozisyonları buluyorsan o 
golleri atacaksın. Atamıyorsa 
bizim yapacak bir şeyimiz yok” 
versiyonuna evrildi. 

Yapacak bir şey yok söy-
lemi savunma amaçlıydı elbette. 

‘Biz elimizden geleni yapıyoruz, sorun 
futbolcularda’ alt metnini taşıyor. 

Bu senenin öz propaganda söyle-
mi ise ‘gol atamayacağımız takım yok’. 
Bu söylemin son oynanan Başakşehir 
maçı ile çökmesi bir kenara, altının 
herhangi bir taktiksel veri ile beslen-
memesi büyük boşluk oluşturuyor.

Aslında yapacak çok şeyin olduğu-
nu, sürekli şikayet etmektense, takımın 

savunma ve atak organizasyonlarında 
ciddi sorunlarının bulunduğunu, oyun-
cu grubunun fiziksel olarak hazırlan-
madığını, taraftar ve yönetim ile doğru 
iletişim stratejilerinin geliştirilemediğini 
uzun uzun anlatmak isterdim aslında 
fakat sanki mevcut yapı küçük uyarıla-
ra düzeltilemeyecek kadar sıkıntılı.

Her kötü sonuçta suçlayıcı söy-
lemler daha da ağırlaşacak gibi görü-
nüyor açıkçası. Yönetim yapılmayan 
transferler konusunda suçlanacak. 
Oyuncu grubu basit hatalar yapmakla. 
Kamuoyu olayları çarpıtmakla. 

Şimdi önümüzde çok kritik bir Si-
vasspor maçı var. Olası bir puan kaybı 
karşı söylemi de çok ciddi bir şekilde 
besleyecek. Şu ana kadar gördüğümüz 
kadarıyla kriz yönetme kabiliyeti olma-
yan teknik ekip için bu durum daha 
sarsıcı bir hal alacak.

Umarım bu ‘söylemsel düşüş’ 
karşısında Konyaspor yönetiminin bir 
planı, programı vardır.

SÖYLEMİN İNTİHARI

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

‘Lider olabilirdik’
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay şanssızlıklardan dert yandı. Kariyerinin en 

büyük şanssızlıklarını Konyaspor’da yaşadığını belirten Çalımbay, “Bu şansızlıkları yaşamasak 
lider bile olabilirdik. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin” dedi

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasın-
da lider Başakşehir’e 1-0 mağlup olan 
Atiker Konyaspor’de kupada oynanacak 
Kahramanmaraşspor ve ligdeki Si-
vasspor maçının hazırlıkları sürüyor. Dün 
yapılan antrenman öncesi açıklamalarda 
bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay 
şanssızlıklara dikkat çekti. Kariyerinin en 
şanssız dönemini Konyaspor’da geçirdi-
ğini belirten Çalımbay, “Bu şanssızlıklar 
olmasa lider bile olabilirdik. Taraftarımız 
bizi desteklemeye devam etsin” diye ko-
nuştu.

RAHAT KAZANACAĞIMIZ MAÇLARDI
Oynadıkları hiçbir maçta kötü oy-

namadıklarını belirten Rıza Çalımbay, 
“Genel olarak baktığınızda biz kötü oy-
namıyoruz. Sıkıntılarımız var mı? Evet 
var. Örneğin sıkıntılarımızdan bir tanesi 
kötü goller yememiz. Şu an ligin lideri 
olan Başakşehir ile oynuyoruz. Bakıyor-
sunuz pozisyonları yok. Bizim de yok 
ama en azından biz daha atak oynamaya 
çalışıyoruz. Son pasları doğru kullansak 
belki maçı ilk 20 dakikada koparabilirdik. 
Sıkıntı bu noktada yediğimiz kötü goller 
ve kaçırdıklarımız. Kendi evimizde 5 
maç oynadık. 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 
mağlubiyet aldık. Kimlerle oyandık? Fe-
nerbahçe, Beşiktaş Başakşehir. Maçlara 
bakıyoruz kazanabileceğimiz maçlardı. 
Hiç birinde kötü oynamadık. Sadece Ba-
şakşehir maçında onların oyun sistemin-
den dolayı biraz kısır geçti. İyi savunma 
da yaptık. Sadece bir kez hata yaptık ve 
vurdurduk, o da gol oldu. Beraberliğe 
üzüleceğimiz maçı kaybettik. Rahat 
kazanacağımız maçları kaybediyoruz. 
Hem atamadıklarımız, hem yediklerimiz 
şanssızlık. Sezon başında yan toplardan 
yediklerimiz öne çıktı. Şimdi tam düzelt-
tik bu sefer de girdiğimiz pozisyonları 
değerlendiremedik” dedi.

KİMİN KİMİ YENECEĞİ BELLİ DEĞİL
Hafta sonu oynayacakları kritik Si-

vasspor maçını da değerlendiren Rıza 
Çalımbay, “Sivasspor maçı ile sıkıntıya 

girer miyiz? Her takım girebilir. Ligimiz 
çok ilginç gidiyor şuanda. Kimin kimi 
yeneceği belli olmuyor. Oyun olarak kötü 
değiliz. Bunu skora yansıtmamız gereki-
yor. Ben hiç bir takımdan korkmuyorum. 
Benim tek korkum bizim yapacağımız 
hatalar. Yiyeceğimiz basit goller ya da 
değerlendiremeyeceğimiz şanslar. Ama 
pes etmeyeceğiz. Kalan maçları kazanıp 
çok iyi yerele geleceğiz. Devreye kadar 
iyi gitmemiz gerekiyor. Devreden sonra 
işlerin daha iyi olacağına inanıyorum 
çünkü. Eksik arkadaşlar da geldiğinde 
inşallah daha da iyi olacağız” ifadelerini 
kullandı.

BU LİG ÇOK KARIŞIK
Ligde herkesin birbirini yenebildiği-

ne dikkat çeken deneyimli teknik adam 
Rıza Çalımbay, “Takımlardan ziyade 
oyuncular ön plana çıkıyor. Ligde takım-
larda her an oyunun kaderini değiştirecek 
oyuncular var. Kaliteli oyuncular mevcut. 
Bu oyuncular da çok etkili oynuyor. En 
önemli noktalardan bir tanesi milli takım 
arası. Biz o konuda çok sıkıntı yaşadık. 
Galatasaray ve Beşiktaş da yaşıyor. Milli 
takımlardan gelen oyuncular buradaki 
maçtan bir gün önce bize katıldılar. Ter 
antrenmanına çıkarak maçta oynayan 
oyuncular oldu. Diğer takımlarda da 
öyle. Bu sıkıntılar herkes yaşıyor. Ana-
dolu takımları da artık kimseden korkmu-
yor. Büyük küçük diye kimse ayırmıyor. 
Herkes mücadele edilmeden maçların 
kazanılmayacağını biliyor. Onun için her-
kes her şeyini ortaya koyuyor. İki galibi-
yet ile çok iyi yere geliyorsunuz. İki puan 
kaybında istemediğiniz yerlere geliyorsu-
nuz. Bu lig çok karışık. Biz konsantremizi 
bozmadan devam etmemiz lazım. Bizim 
üzüldüğümüz nokta bazı oyuncularımızın 
kapasitelerini bir türlü yansıtamamaları. 
Yoksa bizde de var maçı değiştirecek ar-
kadaşlarımız.

Fofana mesela. Öyle bir oyuncu çoğu 
takımda yok. Ama tam istediğimiz gibi 
Fofana olmuyor. Diğer arkadaşlarımız da 

var mesela. Onlar da kapasitelerinin üs-
tüne çıkarsa biz hiçbir sıkıntı yaşamayız. 
Biz istediğimiz yerlere de geliriz. Şimdi 
oynayacağımız bir kupa maçı var. Bu 
maç kolay olmayacak. Tabi ki oraya tam 
kadro gitmemiz de mümkün değil. Mut-
laka orada oynamayan ve az süre alan 
arkadaşlarımızı kullanacağız. Arkadaş-
larımız da bunu çok iyi şekilde değerlen-
direcekler. Bizim 2. Lig, 3. Lig diye ayırt 
etme şansımız yok. Amasyaspor maçını 
zor kazandık. Mükemmel bir oyun disip-
linimiz vardı. Çok iyi şekilde herkes kon-
santre oldu. O şekilde kazandık. Maraş 
maçında da aynı şekilde olmazsak her 
türlü problem yaşanır. Bu ligde herkes 
problem yaşayabilir. Fenerbahçe takımı 
çok iyi başladı ama şu an karmakarışık. 
Her şey olabilir. Onun için çok dikkat et-
mek gerekiyor” diye konuştu.

BU ŞANSSIZLIKLARI HİÇBİR 
KULÜPTE YAŞAMADIM

Türkiye Kupasını kazanmak istedik-
lerini belirten Rıza Çalımbay, “Tabi ki 
biz Türkiye Kupası’nı istiyoruz. Biz kupayı 

kazanmak istiyoruz. Ama bunun için bü-
tün oyuncu arkadaşlarımızın kapasitele-
rinin çok çok üstüne çıkmaları gerekiyor. 
Hem lig hem kupa bizim için çok önemli. 
Tabi arada şanssızlıklar oluyor. Ben ant-
renörlük hayatımda burada yaşadığım 
şanssızlıkları hiçbir kulüpte yaşamadım. 
Onun için yapacak bir şey yok. Elimiz-
deki kadro ile en iyisini yapmaya çalışı-
yoruz. Ama devre arasına kadar çok iyi 
geçirmemiz gerekiyor. Devre arasını da 
çok iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. 
Örneğin Hurtado, sezon başında bize 
katılmış olsa ne sakatlık yaşayabilirdi ne 
de başka bir şey. Biz de kadromuzu oturt-
muş olurduk. Onun için devre arası bizim 
açımızdan çok önemli. Sakat arkadaşla-
rımız için de en önemli şey milli takım 
arasını çok iyi değerlendirmek. Ama biz 
iyi olacağız. Çünkü bana göre burada her 
şey çok iyi. Çalışma ortamı çok güzel. Ta-
raftarımız da ne olursa olsun yanımızda 
olsunlar. İnşallah iyi günleri hep beraber 
yaşayacağız” dedi. n YUNUS ALTINBEYAZ/ 
MUHAMMED SAYDAM
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