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Çölleşmede 
dünyaya örneğiz

Sanatseverlerin 
yeni adresi

Sanayi durağı 
Meram’la birleşti

Konya’dan 
İdlib’e yardımeli 

Birleşmiş Milletler nezdinde 
düzenlenen Dünya Çölleşme 
ile Mücadele Günü etkinlik-
lerine Türkiye ev sahipliği 
yaparken toplantıların sonun-
cusu Konya’da gerçekleştirildi. 
Toplantılar, çölleşme noktasın-
da Türkiye’nin çalışmalarını da 
ortaya koydu. n SAYFA 5’TE

Restorasyonunun ardından 
Konya’nın simge yapılarının 
arasına giren ve düzenlenen et-
kinliklerle şehrin kültür ve sanat 
hayatına önemli katkılar sunan 
Tantavi Kültür ve Sanat Mer-
kezi sanatseverlerin buluşma 
adresi oldu.  n SAYFA 7’DE

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
üniversite öğrencilerinden 
gelen talep üzerine Tramvay 
Eski Sanayi Durağı ile Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi, İlahiyat Fakültesi 
ve Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi arasında bugün itiba-
riyle otobüs seferleri başlata-
caklarını belirtti.  n SAYFA 7’DE

Konya’nın Altınekin ilçesi ve 
Karatay’ın Beşağıl Mahallesi 
halkının destekleriyle hazırla-
nan TIR’lar geçtiğimiz günler-
de İdlip’e yardımları ulaştırmak 
üzere yola çıkmıştı. Konya İHH 
aracılığı ile yardımlar bölgede-
ki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.  
n SAYFA 9’DA

Geçmişe köprü oluyorlar
Konya’da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen “ecdat 
yadigarı” köprüler, zamana meydan okuyor. Selçuklu ilçesine 
bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi’ndeki Şeytan 

(Gavur) Köprüsü, kent merkezindeki Meram Köprüsü ile Beyşehir 
ilçesindeki Taşköprü ve Bada Köprüsü, Selçuklu ile Osmanlı 
dönemlerine ışık tutuyor.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Özellikle son yıllarda 
Konya’da gerçekleştirilen 

kültür etkinlikleri şehrin 
önemli dinamiklerinden 

birini daha harekete 
geçirdi. Konya Kitap 

Günleri’ne olan ilgi 
Konya’nın ‘oku’ emrine 

maruf olduğunu gösteriyor

KONYA, TAM 
BİR KİTAP ŞEHRİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
geleneksel olarak düzenlediği 
Konya Kitap Günleri rekor ziya-
retçi ile sona erdi. Konya Kitap 
Günleri ile ilgili gözlemlerini Ye-
nigün’le paylaşan kültür adamı 
Gazeteci-Yazar Alaaddin Aladağ, 
Selçuklu başşehir Konya’ya bu tür 
kültür organizasyonlarının çok ya-
kıştığını söyledi.

SIKINTILAR EL 
BİRLİĞİYLE AŞILIR

Kitap Günleri’ndeki bazı sıkıntıları 
da dile getiren Aladağ, özellikle 
kitap fiyatlarının yüksekliği ve bazı 
önemli yayınevlerinin organizas-
yonda yer almamasının önemli 
eksiklikler olduğunu söyledi. Bu 
sıkıntıların el birliğiyle aşılabilece-
ğine dikkat çeken Aladağ, böyle-
ce Kitap Günleri’nin gelişerek bü-
yüyeceğini vurguladı.  n SAYFA 3’TE

5 MAÇTIR GOL ATAMAYAN
RAKİBİNE YENİLİP ELENDİ

EGEA, DAHA GÜÇLÜ 
VE DAHA DENGELİ

ŞEHİDE YAZILAN 
ŞİİR BESTELENDİ

İ.H. Konyaspor yine hüsran!

Ezberleri alt üst etti

Güzel bir eser ortaya çıktı 

Ligde iki haftadır puan alamayan İttifak Holding 
Konyaspor, bir şok da Ziraat Türkiye Kupası’nda ya-
şadı. 4. Tur maçında TFF 2. Lig takımı Eyüpspor’a 
konuk olan temsilcimiz, beş maçtır gol atamayan ra-
kibine uzatmalarda yediği golle yenildi ve Türkiye 
Kupası’ndan elendi.

Ezber bozan Egea, 2019 yılında çıkardığı özel bir 
seri olan HB Sport modelinde de yine ezberleri alt 
üst etmiş. Daha güçlü ve daha genç ve daha enerjik 
yapısı ile dikkatleri üzerine çeken Egea Sport, spor-
tifliğin ve modernliğin vücut bulmuş hali.

Öksüz Ozan mahlaslı halk ozanı Ahmet Yıldırım’ın 
1990 yılında şehit kardeşi için yazdığı “Benden Top-
rak İstenir mi?” isimli şiir bestelenerek güzel bir 
eser ortaya çıkarıldı. Video kliple birlikte yayımla-
nan eserin gelirleri ise Mehmetçik Vakfı’na bağış-
lanacak.

n HABERİ SPOR’DA

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE

05 Yavaşlı’ya 5 yıldızlı 
otel gibi Köy Konağı 06 Silahlı saldırıdan 

12 gün sonra öldü 07 Her yıl 17 milyon 
kişi inme geçiriyor

Konya Cumhuriyet
Bayramı’nı kutladı

Konya merkez ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nın 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle 

kutlandı.  Konya merkezde geçit töreninin yapıldığı 
kutlamalarda Türk bayrakları açıldı, şehitler 

rahmetle yad edildi.  n SAYFA 10’DA

Gelişerek büyüyecek



30 EKİM  20192 HABER

Otomobil dünyasına yenilikçi 
yaklaşımları ile önemli katkılarda 
bulunan Fiat Egea, 2019 yılında HB 
modelinde daha genç ve daha dina-
mik bir otomobili piyasaya sürdü. 
Kendisiyle yakından tanıştığımız ve 
test ederek hazzını doyasıya yaşa-
dığımız yeni Fiat Egea HB Sport’tan 
bahsediyorum… İsmiyle müsem-
ma, sportif kimliğini ilk bakışta gö-
rüp, tüm detaylarında en ince ayrın-
tısına kadar hissedebileceğiniz yeni 
Fiat Egea HB Sport, sportif yapıyı 
modern bir kimlikle kullanıcılarına 
sunarken; şehirde bir sporcunun 
varlığını hissettiriyor. 
HER BİR ÇİZGİSİNDE SPORTİFLİK VAR

Yeni Fiat Egea HB Sport, ön 
tarafındaki krom detaylarla dikkat 
çekiyor. Fabrika çıkışlı olarak body 
kitli olarak tasarlanmış. Rengine va-
rıncaya kadar spor bir kimliğe sahip. 
Daha çok gençlere hitap eden özel 
bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. 
Genelde HB tarzdaki otomobillerde 
daha dinamik bir yapıya sahip ol-
ması beklenir. Fiat Egea da bu bek-
lentilerden hareketle 2019 yılında 
Egea HB Sport’u özel bir seri olarak 
sunmuş. 

TAM OTOMATİK ŞANZIMANIN 
BENZİNLİ VE LPG UYUMLU 

MOTORLA AHENGİ
1,6 benzinli, otomatik, tork kon-

vertörlü 6 ileri şanzımana sahip bir 
otomobil. 110 beygir üreten ve 155 
nm torka sahip. Otomobilin vitesi-
ni manuel de kullanabiliyorsunuz. 
Ortalama yakıt tüketimi 7,9 litre. 
Atmosferik bir motora sahip olduğu 
için LPG’ye de tam uyumlu. Türkiye 
şartlarında bakıldığında yakıt fiyat-
larının çok yüksek olması nedeniyle 
LPG uyumlu olması da büyük önem 
arz ediyor. Serviste LPG montajını 
yaptırarak otomobilin 5 yıl süren ga-
rantisini devam ettirebiliyorsunuz. 

Yakıt ekonomisinin günümüzde 
ne tür bir otomobil sahibi olmak iste-
diğinizle doğru orantılı olduğu da göz 
önünde bulundurulduğunda yeni 
Fiat Egea HB Sport’un LPG uyumlu 
olması da büyük bir avantaj olarak 
karşımıza çıkıyor. Çünkü fiyatları iti-
bariyle göz önünde bulundurulacak 
olursa LPG’li olan otomobilin yakıt 
tüketimi aynı ortalamalarda olsa da 
LPG’nin daha ucuz olmasına bağlı 
olarak yakıta ayırdığınız bütçe de 
azalıyor. 

Testini yaptığımız otomobilde de 
LPG bulunuyor. Şunu net bir şekilde 
söylemek gerekir ki yeni Egea HB 

Sport’un LPG’li performansı benzinli 
performansını hiçbir şekilde kesin-
likle aratmıyor. LPG’nin bir güzel 
tarafı da dolum yerinin benzin depo 
kapağının içinde olması. Montajı da 
stepnenin bulunduğu yere yapılıyor. 
Bu da bagaj hacminden hiçbir şey 
kaybedilmemesini sağlıyor. 

ONUN SPORTİF DÜNYASI, 
ENERJİSİNİ SİZE YANSITIYOR
Otomobilin direksiyonun gös-

terge paneline, tableti andıran ek-
ranından, tuş takımının dizilimine, 
döşemelerinden koltuklarındaki de-
taylara varıncaya kadar sportif yapıyı 
kokpitin içine girdiğiniz zaman tüm 
yönleriyle hissedebiliyorsunuz. Şık 
ve modern bir tasarımla siz karşı-
layan Fiat Egea HB Sport’un tablet 
ekranı oldukça fonksiyonel bir yapı-
ya sahip. 

Cep telefonlarına uyumlu olan 
bu ekranı eşleştirdiğiniz takdirde 
cep telefonunuzun ekranı gibi de 
kullanabiliyorsunuz. Tabi buradan 
hareketle navigasyon ekranınızı da 
buraya olduğu gibi yansıtabiliyorsu-
nuz. Ayrıca dilerseniz herhangi bir 
müzik kanalından müzik açıp din-
leyebiliyor, bluetooth özelliğiyle de 
daha çok veriyi aktarabiliyorsunuz. 
Bu tablet ekranın dokunmatik olma-
sı, dokunmatiğinin de hassas olması 
sürücü konforu açısından öne çıkan 
bir detay olarak beliriyor. Tasarım 
açısından da şık bir duruşunun ol-
ması, otomobilin sportif yapısını des-
tekliyor. 

Hemen tablet ekranın alt kıs-
mında bulunan ve özenle yerleştiril-
miş, tasarım harikası diyebileceğimiz 

fonksiyon düğmeleri ve çift yönlü 
dijital klima ekranı da ergonomik 
yapısıyla öne çıkıyor. Zira sürücü, bu 
tuş takımına çok rahat bir şekilde, 
dikkatini hiçbir şekilde dağıtmadan 
ulaşabiliyor. En alt kısmında ise usb 
giriş aygıtları ve 12 voltluk bir priz 
bulunuyor. Dilerseniz bu prizleri şarj 
cihazı olarak kullanabiliyorsunuz. 

DİREKSİYONDAKİ 
DETAYLARA DİKKAT!

Yeni Fiat Egea HB Sport’un di-
reksiyon için de ayrı bir paragrafta 
değinmek gerekiyor. Deri ve dikiş-
leri itibariyle de spor olan direksiyon 
aynı zamanda birçok fonksiyonu da 
üzerinde barındırıyor. Hız sabitleyi-
cinin bulunduğu bölge parlak piyano 
black yapıya sahip. Hız sabitleyiciyi 
daha da geliştirerek adaptif bir hale 
getirmişler Fiat Egea HB Sport’ta. 
Bunu biraz daha açacak olursak, me-
sela hızı sabitliyorsunuz, önünüze 
bir araç geldiğinde normal şartlarda 
ona çarpmamak için fren yapmanız 
gerekiyor. Ama öndeki araçla ara-
nızdaki mesafeyi metre cinsinden 
özel olarak istediğiniz gibi ayarla-
yabiliyorsunuz. Fiat Egea HB Sport, 
siz frene basmasanız bile önünde-
ki otomobile sizin özelleştirdiğiniz 
miktarda o araca yaklaştıktan sonra 
otomatik olarak frenleme yapıyor ve 
aradaki mesafeyi sürekli olarak ko-
ruyor. 

GÜVENLİĞİNİZİ EN AZ SİZİN 
KADAR DÜŞÜNÜYOR

Sürücünün hem konforunu, 
hem de güvenliğini sağlamak için 
detaylı bir şekilde tüm olası unsurla-
rı düşünen Fiat Egea HB Sport, oto-

matik çarpışma önleyici sistemiyle 
de öne çıkıyor. 

Diyelim ki yolda giderken bir 
anda önünüze başka bir araç çıktı ya 
da siz adaptif hız sabitleme sistemi-
ni aktif etmediniz ve daldınız. Önü-
nüzdeki araca belli bir mesafe yak-
laştıktan sonra otomatik olarak fren 
yapmaya başlıyor Egea. Bu da kaza 
oranını düşürecek, sürücü ve yolcu 
güvenliğini daha üst seviyelere çı-
karacak bir detay olarak belirtilebilir. 

TÜM YÖNLERİYLE SÜRÜCÜNÜN 
KONFORUNA HİZMET EDİYOR
Fiat Egea HB Sport’un direksi-

yonunda ilk bakışta göremeseniz 
de sürücünün hemen elinin altında, 
direksiyonu kavradıktan sonra par-
makların ucuna denk gelecek şekilde 
yerleştirilmiş olan tuşlar sayesinde 
de otomobilin müzik sistemine ra-
hatlıkla müdahale edebiliyorsunuz. 

Sol tuş takımının bulunduğu bö-
lümden ise yol bilgisayarını kontrol 
edebiliyorsunuz. Hemen onun altın-
daki tuşlar ise otomobilinizin blue-
tooth bağlantısını organize etmenizi 
sağlıyor. 

Fiat Egea HB Sport’ta, yağmur 
sensörü, far sensörü, otomatik kara-
ran dikiz ayna gibi özellikler de stan-
dart donanımında bulunuyor. 18 inç 
elmas kesim jantlar da otomobilin 
dış görselinin daha dikkat çekici ol-
masını sağlıyor. 

ÖNYARLGILAR YIKILMIŞ, 
BEKLENTİLER KARŞILANMIŞ
Spor bir otomobilin olmazsa ol-

mazlarından biri de koltuklarındaki 
ince detaylar. Fiat Egea HB Sport’ta 
koltukların yapısı da sportifliğe hiz-
met ediyor. Sürücüyü de yolcuları 
da hem sırttan, hem de yanlardan 
tam olarak kavrayan Fiat Egea HB 
Sport, bel desteğiyle de özellikle 
uzun yolculuklarda oluşabilecek bel 
ağrılarının önüne geçmek için ince 
bir detay. 

Tüm bunlardan bahsettikten 
sonra şunu da söylemek gerekir ki, 
Fiat Egea HB Sport, sportif ve keyifli 
bir sürüş sağlamanın yanında yola 
daha iyi odaklanmak üzere de dizayn 
edilmiş.

Genel itibariyle bakıldığında HB 
bir otomobilin hele bir de spor bir 
otomobilse içinin daha dar olması 
beklenir. Ama Fiat Egea HB Sport, 
bu algıları da yıkmış. İçerideki diz ve 
baş mesafesinin geniş olması saye-
sinde arka koltuklarda da rahat bir 
yolculuk yapılabiliyor.
n RASİM ATALAY – FAHRİ ALTINOK

Ezber bozan Egea, 2019 yılında çıkardığı özel bir seri olan HB Sport modelinde de yine ezberleri alt üst etmiş. Daha güçlü 
ve daha genç ve daha enerjik yapısı ile dikkatleri üzerine çeken Egea Sport, sportifliğin ve modernliğin vücut bulmuş hali

Sportiflik ve modernliğin
vücut bulmuş hali
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    Gece Gündüz
Konya                   08 °C   21 °C

Karaman             07 °C 20 °C 

Aksaray               06 °C  20 °C

Ankara                 07 °C 20 °C
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Özellikle son yıllarda Konya’da gerçekleştirilen kültür etkinlikleri şehrin önemli dinamiklerinden birini daha harekete geçirdi. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi’nin düzenlediği Konya Kitap Günleri’ne olan ilgi Konya’nın ‘oku’ emrine maruf olduğunu gösteriyor

Konya, tam bir kitap şehri
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

geleneksel olarak düzenlediği Konya 
Kitap Günleri rekor ziyaretçi ile sona 
erdi.  Kitap Günleri’ni yakından ta-
kip eden Kültür Adamı Gazeteci-Ya-
zar Alaaddin Aladağ, Kitap Günleri 
hakkındaki gözlemlerini Yenigün’le 
paylaştı. Aladağ, Kitap Günleri’nin 
Konya’ya çok yakıştığına dikkat çe-
kerek, eksiklerinin giderilmesiyle 
ilerki yıllarda daha iyi bir şekilde or-
taya konabileceğini söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
geleneksel olarak düzenlediği Konya 
Kitap Günleri rekor ziyaretçi ile sona 
erdi.  Şehrin kültür ve sanat haya-
tına önemli katkıda bulunan Konya 
Kitap Günleri, bu yıl 18-27 Ekim ta-
rihlerinde dünyaca ünlü bilim tarihçi 
Prof. Dr. Fuat Sezgin hatırasına Sel-
çuklu Kongre Merkezinde gerçekleş-
tirildi. 1 milyondan fazla kitap, 250 
yayınevi ve 450 yazar ile Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde dolu dolu ge-
çen ve kitapseverlerin uğrak noktası 
olan Konya Kitap Günleri, açıldığı 
günden son güne kadar toplam 522 
bin 217 ziyaretçiyi ağırlayarak tüm 
zamanların Konya rekorunu kırdı. 
KONYA KİTAP GÜNLERİ, ŞEB-İ ARUS 

GİBİ BİR MARKA OLABİLİR!
Konya, özellikle son dönemde 

yılın tamamına yayılan organizas-
yonlarla tam bir kültür şehri haline 
geldi. Şehrin uzun yıllardan beri 
süregelen marka kültür ve turizm 
organizasyonlarından biri olan Şeb-i 
Arus etkinliği herkesin malumu ol-
muşken; son yıllarda daha farklı bir 
alanda da atağa kalkıldı. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından bir 
gelenek olarak her yıl düzenlenen 
Konya Kitap Günleri, bu yıl tam bir 
kitap bayramı havasında geçti. Ana-
dolu’nun en büyük kültür ve sanat 
organizasyonu merkezi olan Selçuk-
lu Kongre Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen Konya Kitap Günleri’nde tüm 
zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı. 
Bu manada bakıldığında Konya’nın 
kitap kültürü anlamında da yıldızının 
daha çok parlayacağı; yapılan yatı-
rımların meyvelerinin önümüzdeki 
yıllarda çevre illerden de ziyaretçile-
rin katılımıyla daha büyük toplana-
bileceği anlaşılıyor. Bu durum Kon-
ya’nın okuyan, okutan, yüce Allah’ın 
‘oku’ emrini yerine getiren bir şehir 
olduğunu gösteriyor. 

ŞEHRİN TANITIMINA VE TURİZME 
SAĞLAYACAĞI KATKI AŞİKAR
Festivallerin, fuarların bir ülke-

nin, bir şehrin tanıtımına katkıda 
bulunan en önemli kültür-sanat fa-
aliyetlerinden biri olduğu gerçeğin-
den hareketle, bu tür etkinliklerin 
başarıyla sürdürülmesi, kısa vadede 
Konya’nın tanıtımına ve turizmine 
de büyük katkılar sağlayacak; kitap 
kültürünün merkez üssü olan Kon-
ya, kitap turizminin de diyarı haline 
gelecektir. Konya bu faaliyetlerde 
zirveye doğru ilerlemeye devam 
ediyor. Hatta diğer büyükşehirle-
re baktığımızda zirvede diyebiliriz. 
Konya’da tüm bir yıl kültür sanat 
adına dolu dolu geçiyor. Sufisin Si-
nema Günleri, Konya Uluslararası 
Mistik Müzik Festivali, Konya Kitap 
Günleri, Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi tarafından düzenlenen Kı-
sa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri 

Festivali, Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılan Bin 
Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Ti-
yatro Yapan Ülkeler Festivali ve Hz. 
Mevlâna’nın düğün günüm diye ad-
landırdığı Şeb-i Arûs törenleri Kon-
ya’nın bu alanlarda ne derece iddialı 
olduğunu gösteriyor.

‘OKUMA VE YAZMA İNSANIN 
TEMEL GÖREVİDİR’

Okuma ve yazmanın insanın te-
mel görevi olduğuna dikkat çeken 
Aladağ, “Bu yıl Konya Kitap Günleri 
18-27 Ekim tarihleri arasında dün-
yaca ünlü bilim adamı Prof. Dr. Fuat 
SEZGİN hoca hatırasına düzenlendi. 
“Tüm Zamanların Baharı: Kitap” 
mottosu ile bu yıl yedincisi Selçuklu 
Kongre Merkezinde gerçekleştiril-
di. Okuma ve yazma insanın temel 
görevidir. Yani insan öğrenci, dünya 
okuludur. Şüphesiz Allah’u Teâla 
da Peygamber Efendimize Kur’an-ı 
Kerim’i indirmeye başladığında ilk 
nail olan sure Alak Süresidir. Allah’u 
Teâla ayetinde “Oku, yaratan Rab-
bin adıyla/adına! O insanı alâktan 
yarattı. Oku! Çünkü Rabbin sonsuz 
kerem sahibidir, O kalemle öğretti. 
O, insana bilmediğini öğretti.” (Alâk 
96/1-5). Dinimiz bizlere okumayı 
emrediyor. Okuma kültürünün top-
luma kazandırılmasında en önemli 
araçlardan birisi de kitap fuarlarıdır. 
Kitap fuarları, meraklı okurlar tara-
fından yeni yayınevlerinin, yeni ya-
zarların, yeni kitapların keşfedildiği 
yerlerdir. Aynı zamanda kültür kim-
liğiyle öne çıkan şehirlerin olmazsa 
olmazıdır. Selçuklulara başkentlik 
yapmış, bağrında nice bilim insanı 
yetiştirmiş, birçoğunu misafir et-
miş bir şehirdir Konya.  Az okuyan 
bir toplum olarak topluma okuma 
kültürü kazandırılması adına bu fu-
arı organize eden herkese teşekkür 
ederiz. Bir teşekkür de bu fuara ilgi 
gösteren çocuğundan gencine yaş-
lısına kadar tüm okuyuculara… Bu 
tür organizasyonlara ilgi ne kadar 
fazla olursa devamlığı da o derece 
iyi olur. Selçuklu Kongre Merkezi 
ise şehir için çok büyük bir avantaj-
dır. SKM yaptığı programlar açısın-
da Konya’da kültür-sanat hayatına 
ciddi katkılar vermektedir” şeklinde 
konuştu.

‘KONYA KİTAP FUARINA 
İLGİ MEMNUN ETTİ’

Konya Kitap Fuarının ilginin her 
geçen yıl artığına dikkat çeken Ala-
dağ, Konya Kitap Günleri ile ilgili 

taleplerini  de şu şekilde dile getir-
di: “ Konya Kitap Günleri güzel bir 
organizasyon olmasına rağmen 
illaki eksikleri, eleştirecek yönleri 
vardır ama Konya’da uzun süredir 
devam eden kitap fuarına ilgi gös-
terenlerin sayısının her yıl artması 
bizi bir nebze olsun mutlu ediyor. 
Devamlılığı açından fuarın her yıl 
üstüne koyarak ve ilerleyen yıllarda 
daha profesyonel bir hale geleceği-
ne inanıyoruz. Kitap Günlerine ka-
tılmayan yayın evleri vardı. Bizzat 
bütün stantları gezememe rağmen 
gözümden kaçmış da olabilir belki; 
Cemil Meriç’in birkaç eserini almak 
istedim ama ne yazık ki bulamadım. 
Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerinin 
bulunduğu yayınevi ise çok ücra bir 
yerde idi. Türk Dil Kurumu, Türk 
Tarih Kurumu kitap günlerinde yok-
tu. Aynı zamana denk geldiği için 
Ankara kitap fuarını tercih ettikleri-
ni duydum.  Stantların yerleşim ve 
yönlendirmesi bakımından eksikler 
vardı. Fuar alanında konuştuğum ki-
tapseverlerin en çok şikâyet ettikleri 
şey kitap ücretlerinin çok yüksek ol-
masıydı. Bildiğim kadarıyla stantlar 
ücretsiz olarak verildi. Keşke kitaba 
değer verip her kolaylığı sağlayan 
Konya için yayınevleri kitap fiyatla-
rında özel bir indirim uygulasalardı. 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu 
jestine karşılık yayınevleri de Kon-
yalı kitapseverlere özel indirimler 
yapmalı. Yayınevleri de taşın altına 
ellerini koymalı… Her şey devletten 
beklenmemeli. Umuyorum ki sene-
ye daha iyi bir organizasyon yapılır, 
Kitap Günleri daha iyi olur. Bu yıl 
yedincisi düzenlenen Konya Kitap 
Günleri artık geleneksel hale dönüş-
tü. Konya Kitap Günlerini önemli 
kılan diğer bir faktör ise 28 Şubat 
2018 tarihinde düzenlenen toplantı-
da UNESCO Türkiye Milli Komisyon 
tarafından Konya, UNESCO 2020 
Dünya Kitap Başkenti Aday Şehri 
olarak gösterilmişti. 2018 yılında 
Dünya Kitap Başkenti Atina (Yu-
nanistan), 2019 yılında ise Şarika 
(Birleşik Arap Emirlikleri) olmuştu. 
Ne yazık ki Konya 2020 Dünya Ki-
tap Başkenti seçimini kaybetti. 2020 
Dünya Kitap Başkenti Kuala Lum-
pur olarak açıklandı.” 

‘KONYA’NIN DÜNYA KİTAP 
BAŞKENTİ OLARAK GÖRECEĞİMİZE 

İNANIYORUM’
Konya’nın önümüzdeki yıllarda 

dünya kitap başkenti olarak görece-

ğine inandığını ifade eden Aladağ, 
“Başta Konya Büyükşehir Belediyesi 
olmak üzere; diğer ilçe belediyeleri-
miz de ciddi yayınlar yapmaktadır. 
Konya Büyükşehir Belediyemizin 
yayın hayatına kazandırdığı Konya 
Ansiklopedisi, İslam Düşünce Atlası,  
Selçuklu Belediye’sinin yapmış oldu-
ğu Büyük Selçuklu Mirası ve Büyük 
Selçuklu Seyahatnamesi, Tarihin 
Tanığı Sille,  Karatay Belediyesi tara-
fından Celaledin Karatay, Konya’dan 
Dünyaya Mevlana ve Mevlevilik, 
Meram Belediyesi tarafından ise 
Konya Âlimleri ve Velileri, Belgelerle 
Adım Adım Konya bunun Merhaba 
Gazetesinin yeniden yayın hayatına 
dönen Akademik Sayfalar, İbrahim 
Dıvarcı Beyin “Yolların Tanıkları 
Anadolu Selçuklu Hanları” kitabı, 
Ahmet Kuş yayını olan Büyük Sel-
çuklu Seyahatnamesi, Meram’daki 
Yer Adları gibi. Seyit Küçükbezirci, 
Mehmet Ali Uz, Zehra Odabaşı, Fev-
zi Halıcı, Zeki Oğuz, Prof. Dr. Saim 
Sakaoğlu gibi Konya’da daha ismini 
yazamadığımız çok sayıda yazar bu-
lunuyor. Kitapla bütünleşen bu şehri 
ileride Dünya Kitap Başkenti olarak 
göreceğimize inanıyorum” dedi.

‘OSMAN BOZDEMİR HOCAMIZIN 
STANDI RENKLİ STANTLARDANDI’

Konya Kitap Günleri kapsamın-
da Osman Bozdemir’in standının 
Kitap Günlerinin renkli stantların-
dan olduğuna dikkat çeken Ala-
dağ, “Konya Kitap Günleri alanına 
baktığımızda şüphesiz ki en renkli 
yazarlardan biri de sevgili Osman 
Bozdemir Hocamız idi. Çocuklar ka-
dar büyükler de bu standa ilgi gös-
terdi. Osman Bozdemir Hocamız çok 
uzun süreden beri çocuk oyunlarıyla 
ilgi araştırmalar yapıyor. Bu araştır-
malar 2017’nin aralık ayında mey-
vesini verdi ve kitap yayımlanarak 
okuyucusuyla buluştu. Çocuk oyun-
ları konusunda ülkemizdeki birkaç 
otoriteden biri olan Osman Bozde-
mir bu oyunları yazılı olarak kayda 
geçirmenin yanı sıra nasıl oynana-
cağını da çok iyi biliyor. Yani sadece 
mektepli değil aynı zamanda alaylı 
da. Kitapta 9 kategoride 99 oyun yer 
alıyor. Kurt Baba, Yağ Satarım, Köşe 
Kapmaca, Birdirbir, Çelik Çomak, 
Bezirgânbaşı, Harmanbiş, Körebe, 
Âşık, Mendil Kapmaca, Uzuneşek, 
Tavşan Kaç Tazı Tut, Seksek, Uzun 
Urgan, Beştaş, Kulaktan Kulağa, 
Hamam Kubbe, Hımbıl, Hortlak, 
Bilye-Boncuk kitapta bulunan oyun-

lardan bazıları. Konya Kitap Günleri 
standında ise sek sek, denge tahtası 
ve özellikle topaçlar küçükler kadar 
büyüklerin de ilgisini çekti. Özellikle 
topaç çevirmede Karatay ve Meram 
Belediye Başkanları Hasan Kılca ve 
Mustafa Kavuş bu işte bir hayli usta 
olduklarını kanıtladılar. Osman Boz-
demir Hocanın standı en ilgi gören 
stantlardan biriydi” diye konuştu.

‘KONYA’YA KİTAP ÇOK YAKIŞIYOR’
Konya’ya kitapların çok yakış-

tığını ifade eden Alaeddin Aladağ, 
“Hayati İnanç, Bahadır Yenişehi-
roğlu, Prof. Dr. Caner Arabacı, Bes-
tami Yazgan, Nurullah Genç, Vehbi 
Vakkasoğlu ve daha birçok ünlü isim 
Konya Kitap Günlerinde hayran-
larıyla buluştu. Senai Demirci’nin 
dediği gibi Konya’ya kitap çok yakı-
şıyor. Bir de bu kadar ilgi gören bir 
fuar olunca daha bir güzel oluyor.  
2011 yılında toprağa atılan tohum 
filizlenip gelecek yıllarda daha da 
güçlenerek bir çınar olacak inşal-
lah. Eksiğiyle fazlasıyla Konya Kitap 
Günleri güzel bir organizasyondu. 
Kitapların Konya ile Konyalıların ise 
kitapla buluşması sağlandı. Gelecek 
yıllarda inşallah daha iyi bir organi-
zasyon, daha çok yayınevinin bu-
lunduğu, kitapların daha makul bir 
fiyatta satıldığı bir etkinlik olacağına 
inanıyoruz. Konya Kitap Günlerinde 
emeği olan Büyükşehir Belediyesi, 
Selçuklu Kongre Merkezi, Konya 
Kitap Günleri organizasyon sorum-
lusu Yakup Akkanat başta olmak 
üzere görev alan herkese teşekkür 
ederim. Konya  Kitap Günleri tanı-
tımı, reklam filmleri yazarlar Konya 
ve kitap günleri ile görüşlerini kısaca 
sosyal medyayı en iyi şekilde reklam 
tanıtım için kullanan Basın Halka 
İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bilgiç, 
Basın Müdürü Cemil Anıl Doğan, 
Kültür Dairesinden Sami Çakadaş, 
Ali Rıza Büyükvadi olmak üzere Ba-
sın Müdürlüğü, Kültür Dairesi Baş-
kanlığı, Kültür A.Ş, Selçuklu Kongre 
Merkezi ve çalışanları olmak üze-
re organizasyonu sağlayan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a teşekkür ederim” 
ifadelerini kullandı. 

‘KONYA YAYINLARI 
KONYA KİTAPÇISI’NDA’

Konya  ile ilgili yayınlarının Kon-
ya Kitapçısında olduğu ve kitapçının 
Selçuklu Kongre Merkezinde açıldı-
ğına dikkat çeken Aladağ, “ Konya 
Kitap Günlerinde dikkat geçen baş-

ka bir konu ise ilki Selçuklu Kongre 
Merkezinde açılan Konya Kitapçı-
sı’dır. Konya Kitapçısı’nın Konya Bü-
yükşehir Belediyesine ait olduğunu 
duyunca şaşırdım. Neden şaşırdım? 
Açıkçası bu kadar kurumsal ve pro-
fesyonel bir iş beklemiyordum. Kül-
tür AŞ’nin Büyükşehir Belediyesi 
yer altı çarşındaki yerini herkes bilir. 
Hem yer olarak hem de kurumsal 
olarak yeterince iyi değildi. Gelinen 
nokta beni şaşırttı. Şaşırmamın iki 
nedenini başta dile getirdim. Selçuk-
lu Kongre Merkezi’ne tiyatro, sergi, 
konser gibi kültür sanat etkinlikleri 
için gelen yerli ve yabancı turistler 
burada Konya ile ilgili yayınları da 
görebilmektedir. Sadece Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde değil Konya’nın 
daha farklı bölgelerinde de Konya 
yayınlarının tanıtılması için Konya 
Kitapçısı’nın bulunması gerektir” 
ifadelerini kullandı. 

‘KONYA KİTAPÇISI KONYA’YA YENİ 
BİR SOLUK GETİRECEK’

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
bulunan Konya Kitapçısı yer bakı-
mından oldukça iyi bir noktada oldu-
ğuna dikkat çeken Aladağ, “ Kurum-
sallık açından ise sanırım Konya’dan 
esinlenerek büyük K harfinin karşı-
lıklı birleşmesiyle oluşan bir kilim 
deseni şeklinde ve yeşil renk Hz. 
Mevla’nın Türbesi yeşil renkten 
esinlenerek Konya’yı anlatan bir 
logo olmuş. Eserlerin konulduğu 
ahşap masalar ve değişik şekilde 
reyonlar yeni bir tarz katmış. Neden 
tarz derseniz yer altını çarşını bulu-
nan yer ile karşılaştırdığınız zaman 
dağlar kadar fark olduğunu görüyor-
sunuz. Yalnız kitap günlerine katılan 
yayınevlerinde olduğu gibi Konya 
Kitapçısı’nda da fiyatlar biraz yük-
sek. Kitapların basımı, yayınlaması 
ve kira gibi giderler vardır. Hak veri-
yoruz. Biliyoruz ki kitaba giden ücret 
boşa gitmez fakat toplu bir alımda 
insanların cebine yansıyor. O yüzden 
sayın belediye başkanımızdan rica-
mız olabildiği kadar, belediyeyi de 
zarar ettirmeden, kitaplar makul fi-
yatla satılmalı. Konya Kitapçısı’ndaki 
yayınlara baktığımız da ise daha yeni 
olduğundan olsa gerek çeşit sayısı 
az. Konya Kitap Günlerinde ziyaret 
etme fırsatım bulduğumda Konya 
Ansiklopedisi, İslam Düşünce Atlası, 
Mesnevi Şerif, divanlar, İlçe beledi-
yelerimizin yaptığı yayınlar, Konya 
hakkında yayınlanan yayınlar. Bir 
de Konyalı yazarların yapmış olduğu 
yayınlar, ayrıca çini vazo, tabaklar ve 
panolar, sesli ve görüntülü yayın-
lar, bildiri ve sempozyum kitapları, 
çocuk ve gençler için yayınlar bu-
lunuyor. Hattat Ahmed Karahisari 
tarafından 1545’te hatta başlanılan 
ve Hasan Çelebi tarafından 1587’de 
tamamlanan Mushaf-ı Şerifi kıymet-
li eserlerini inceleyip ziyaret edebili-
yorsunuz. İnşallah gelecekte Konya 
Kitapçısı, Konya’nın tanıtılması açı-
sından önemli bir fonksiyonu yerine 
getirir. Konya Kitapçısı hem yayın-
lar hem de kurumsallık açısından 
Konya’ya yakışan bir kitap merkezi 
olmuş. Bu fikri sunan ve açılmasına 
vesile olan herkese teşekkür ederiz. 
Konya Kitapçısı Konya’ya yeni bir so-
luk getirecek” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Öğr. Gör. Yunus Çağlak: 1966 Konya doğumluyum. İlkokul, 
Ortaokul, Lise ve Üniversitesite eğitimimi Konya’da tamamladım. 
Mezun olduktan sonra 7 yıl Trabzon’da Araştırma Görevlisi olarak 
çalıştım. 2000 yılında bu bölüme geçiş yaptım. O zamandan 
beri bu bölümde çalışmaktayım. 2014 yılından itibaren bölüm 
derslerim dışında, Osman Kürşad Çakır Hocam ile beraber Sosyal 
Sorumluluk Projelerimizi yürütmekteyiz.

Öğr. Gör. Osman Kürşat Çakır: 1962 Çorum doğumluyum. 
Babamın asker olması sebebiyle Erzurum, Malatya, Elazığ ve 
Ankara illerinde eğitimimi tamamladım. Mezun olduktan sonra, 

İzmir 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde göreve başlayıp, 
Araştırma Görevlisi olarak 3 yıl orada çalıştım. Daha sonra 
Konya’da 1987 yılında, Cinuçen Tanrıkorur tarafından türünün tek 
örneği olarak kurulmuş olan Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Müzik Bölümü‘ne 1989 yılında Öğretim Görevlisi olarak geçiş 
yaptım. Fakültemiz daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi’ ne 
bağlandı. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi’nde görevime devam etmekteyim. Derslerimiz 
dışında Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında farklı STK’lar ile 
çalışmalarımıza devam etmekteyim.
mahallesinde yaşamaktayım ve çiftlikle uğraşmaktayım.

Konya’da yaşayan Öksüz Ozan mahlaslı halk ozanı 
Ahmet Yıldırım’ın 1990 yılında şehit kardeşi için 
yazdığı şiir bestelendi. Yıldırım’ın kardeşi Jandar-
ma Onbaşı Adnan Yıldırım, 29 yıl önce Mardin’de 
bölücü terör örgütü PKK’lılarla girilen çatışmada 
şehit düştü.  Yıldırım, şehit kardeşinin cenazesini 
almak için Diyarbakır’a giderken Adana’da ver-
dikleri mola sırasında düşünürken eline geçirdiği 
bir kâğıda şiir yazdı. Bu şiir Cumhurbaşkanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlı-
ğı, İçişleri Bakanlığı, Konya Valiliği ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nin desteğiyle bestelendi. 
“Benden Toprak İstenir mi?” isimli şiirin bestesini 
NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim 
Dalı Öğretim Görevlileri Yunus Çağlak ve Osman 
Kürşat Çakır üstlendi. Bestenin tamamlanmasıyla 
klip yapılarak yayımlandı. Şimdi de klibin gelirinin 
Mehmetçik Vakfı’na bağışlanması planlanıyor. 
“Benden Toprak İstenir mi?” şiirinin nasıl ortaya 
çıktığı ve bestelenme fikriyle ilgili Ahmet Yıldırım, 
Yunus Çağlak, Osman Kürşat Çakır önemli açıkla-
malarda bulundu. 

Neden müzik bölümünü seçtiniz? Müzik bölümü-
nü seçmenizde etkili olan sebep neydi?
Öğr. Gör. Yunus Çağlak: Nedeni yok doğrusu. 
Bu aslında, çocukluğumdan beri içimde var olan 
müzik sevgisinin mevcudiyeti sebebiyle, müzik 
bölümünde öğrenim görmeme sebep oldu kısaca. 
İnsanın kendi içinde kaynayan bir volkan gibi mü-
zik, onu bastıramazsınız. Onun için insan müziği, 
müzik de insanı seçer diyebiliriz.
Öğr. Gör. Osman Kürşat Çakır: Müzik özel bir 
yapı. İsteseniz de istemeseniz de kulağınızdan 
girer, beğenirseniz kalbinize, yüreğinize, beyninize, 
ruhunuza hitap eder. Bu yapısı sebebiyle çocuk-
luktan itibaren müziğin etkisi ile yaşamış müzikle 
ilgili hayatını o şekilde yönlendirmiş ve sonuçta 
da müzik bölümünü okuyarak bu işi meslek olarak 
seçmiş oldum. 

Konya’nın müzikte yerini nasıl buluyorsunuz? 
Konya’nın müzikte geldiği nokta nedir?
Öğr. Gör. Osman Kürşat Çakır: Müzik faaliyet-
leri olabildiğince üst düzeyde. Yıllardır yapılan 
Mevlana İhtifali, 16 yıldır Konya’da gerçekleştirilen 
Uluslararası Mistik Müzik Festivali, Konya Aşıklar 
Bayramı etkinlikleri… Konya’nın müzikteki yerini 
anlatmaktadır. Burası bir üniversite şehri, beş 
üniversitemiz var. Birkaçında da müzik ile ilgili 
bölüm ve konservatuvarlar mevcut. Ayrıca Kültür 
Bakanlığı Tasavvuf Korosu şehrimizde faaliyet 
göstermektedir ve bu şehrin müzikle ilgili gelmiş 
olduğu yere büyük katkılar sunmaktadır.
Öğr. Gör. Yunus Çağlak: Festivaller, konserler 
bakımından epey fazla etkinlik yapılmakla birlikte, 
bunların sergilenmesi bakımından salon sayısı çok 
yetersiz durumda maalesef. Konser ve festivaller 
sadece SKM ve MKM de yapılabiliyor. Bu şehrin 
bu durumunu düşündüğümüzde, acil, büyük 
konser salonlarına ihtiyacı bulunmaktadır.

Size ilham kaynağı olan sanatçı, söz yazarı kim-
lerdir? Üstat olarak kabul ettikleriniz var mıdır?
Öğr. Gör. Yunus Çağlak: Aslında benim yok. Her 
sanatçının mutlaka dinlenebilir bir parçası çıka-
biliyor. Hiç beğenmediniz bir sanatçının bir eseri 
sizi etkileyebiliyor. Onun için şu sanatçı bu sanatçı 
diyemeyeceğim. Genelde Türkiye’nin aile yapısında 
çocuk üniversiteye gelince dışarıyı, hayatı görüyor. 
Dışarıyı görünce de aklına gelen ne varsa onu 
yapmaya çalışıyor. Tabi bu süreç içinde kendi etik 
değerleri ile bir bocalama sürecine giriyor. Kürşad 
hocamın dediği gibi eninde sonunda kendi öz ben-
liğine dönüyor,özünde mayasında Türklük olunca. 
İlham adlığım sanatçı diye kesin söyleyeceğim 
kimse yok. Her sanatçıdan bir şeyler alabiliyorsun. 
Şuna tabiyim diyeceğim bir akım ve Üstad da yok 
yani. Hakikaten değerli üstatlar var. 
Gençliğimizde Orhan Gencebay ile büyüdük, 
enstrüman çalmayı onun müziklerini dinleyerek 
öğrendik. Sonra Barış Manço. Hadi onun parçasını 
çalalım, şunun parçasını çalalım… yelpaze öyle 
bir genişliyor ki. Sonra bir bakıyorsun hepsi senin 
hocan olmuş. Ama aslında hiçbirini tanımıyorsun. 
Onlarda seni bilmiyor. Şu kişi bu kişi değil hepsi 
hocamız.
Öğr. Gör. Osman Kürşat Çakır: Bizler ülkenin 
müzikle ilgili olan her yapısını takip eden kişileriz. 
Yetiştirdiğimiz öğrencileri de bu yapıda yetiştir-
mekteyiz ve ayırt etmeksizin diye bir felsefemiz 

var. Sanat değeri ile ilgili kuşkusuz her türlü 
müziği, müziğin bestecisini yani Üstadını kendime 
örnek alarak müzikle ilgili hayatıma devam etmek-
teyim. O yüzden de şu kişi, bu şahıs diye özellikle 
belirteceğim kimse yok.

Şu anda yürüttüğünüz projeleriniz var mı? Proje-
leriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Geçen sene başladığımız kapsamlı müzik ve şiir 
içerikli bir projemiz var. Prof. Dr. Caner Arabacı’ 
nın sanat yönetmeliğini yaptığı, tarihi bakımın-
dan kronolojik yapıyı denetleyerek ana yapısını 
oluşturduğu, “Çanakkale” diye bir proje. 8 Mart’ ta 
sergilenmek üzere girişimlerimizi yaptık, çalışma-
lara başladık. Bu projemizin özel yanı şu. İlk defa 
seslendirilecek 5 tane sözlü parça ve üç tane de bu 
proje için yazılmış şiir, projede seslendirilecek.

Gençlere müzik ile ilgili tavsiyeleriniz nelerdir? 
Öğr. Gör. Osman Kürşat Çakır: Her dönemde 
müzikle ilgili bu bahsi geçen sanatlı, sanatsal yapı 
dışında farklı tür ve akımlar söz konusu olmuştur. 
Olmaya da devam edecektir. Güncel Popüler mü-
zikler diyebileceğimiz bu türlerin güncel olmaları 
dışında kalıcılıkları söz konusu olmadığı ve dönemi 
itibariyle dinleyici kitleleri oluştuğu için çok uzun 
soluklu olamamaktadırlar. Gençlerin müziği 
diyebileceğimiz bu müzikler, dinlenirler ve bir süre 
sonra unutulup giderler. Endişeye mahal yok bu 
yüzden. Sanatsal yanı olan müzikler bu genç kar-
deşlerimizin yaşları ilerlediğinde hayatlarına tekrar 
dönüş yapacaktır çünkü bu bir genetik özelliktir. 
Bu anlamda müzik öğretmenlerimiz ve ailelerimiz 
hassas davranıp sanat değeri yüksek müzikleri 
dinleterek, tanıtarak sanatlı müzikleri gündemde 
tutarlarsa kendi öz benliğine dönüş daha da kolay 
gerçekleşecektir.
Tabii ki gençlikleri gereği farklı güncel, popüler 
eserleri dinleyebilirler fakat, farklı müzik türlerin-
den sanatsal olanları ve kalıcı olanlarını da tespit 
ederek onlar hakkında da fikir sahibi olmaları iyi 
olacaktır. Kültürümüze, sanatımıza değer verme-
leri adına hem geleneksel türleri hem de evrensel 
anlamdaki doğru müzikleri dinlemeleri, uğraşa-
caklarsa da bu doğrulta hareket etmelerini tavsiye 
ederim.
Öğr. Gör. Yunus Çağlak: Müzik aslında estetik 
ameleliktir. Neden estetik? insanın ruhuna hitap 
eden, ama onu ortaya çıkarmak için de ameleden 
fazla çalışılması gereken bir olgu. Burada kast 
edilen amelelik hor görme manasında anlaşılmasın 
lütfen. Aşırı çalışma, fiziki bakımdan performans 
gösterme manasına. Şöyle ki; İki saatlik bir çello 
çalışması bir madencinin yer altında 5 saatlik 
çalışmasına bedel enerji harcatıyor. Tavsiyem, 
herkes iyi kötü bir tane enstrüman çalmaya çalış-
sın. Hangisini seviyorsanız, yapabildiğiniz kadar. 
Sonrasında kötü alışkanlıklara vb. bulaşılmamış ve 

kaliteli keyifli zaman geçirmemizi de sağlayan bir 
sanat dalı ile ilgilenilmiş olur.

Şehidimin Sesi 1 ‘Benden toprak istenir mi?’ 
parçasının hikayesinden bahsede bilir misiniz?
Ahmet Yıldırım: Tarih7 Mayıs 1990, Dayım ağır 
beyin kanaması geçirmiş, Konya Devlet Hastane-
si‘nde yatıyor. Ben de o gün başında refakatçiyim. 
Gece fenalaştı. Yoğun bakıma alacaklar ama 
yoğun bakımda yer olmadığı için kendi odasında 
sık sık kontrol edilmekte. Sabaha karşı durumu 
düzeldi, hasta uyudu, bende bir sedyenin üzerine 
uzandım. Ne kadar geçmiş bilemem, oradaki 
refakatçilerden biri telefonun var diye beni uyan-
dırdı. Uykudan kalkıp birden fırlayarak telefona 
gittim ve iki kelime konuştuğumu hatırlıyorum ki 
tansiyonum sıfırlamış, yüz üstü düşüp bayılmı-
şım. Uyandığımda hemşire kolumdan tansiyon 
aletini çıkarıyordu.  İsmimi sordu, cevap verince 
dinlenmemi söyleyerek oradan ayrıldı. Sanki bu 
olay beni daha da büyük bir kara haber alacağıma, 
duyacağıma hazırlıyordu. Vakit çok geçmeden 
acile gittim ve patlayan dudağıma dikiş attılar, iğne 
yaptılar. Refakatçi olarak yerime kardeşim Kenan 
geldi. Ben eve gittim. Saat sabah 09.00 civarı 
8 mayıs. Bu sefer evin telefonu çaldı. Telefonu 
kaldırdım çok derinden bir ses. Tam anlaşılmı-
yor, uğultulu ses dalgaları arasında gelip giden, 
kesik kesik ses dalgaları… En sonunda kendisini 
anlayamadığımı söyledim. O’ da İdil’i ara dedi. 
İdil’ i ara deyince, kardeşimin birlik telefonunu 
aradım. Adnan Yıldırım’ la görüşmek istiyorum, 
dedim. Santraldeki asker, nöbette olduğunu, yarım 
saat sonra geleceğini söyledi. Telefonu kapattım 
ama durumdan şüphelendim. On dakika sonra 
yine aradım. Bu sefer aynı asker, sizi bir yetkiliye 
bağlayayım dedi ve bağladı. Ben, o yetkiliye Adnan 
Yıldırım’ın ağabeyiyim, bir telefon aldım, bana 
İdil’i arayın dediler ama aradığımda kardeşimin 
nöbette olduğu söylendi, görevli arkadaş şimdi 
de size bağladı dedim. Komutan, bana kardeşiniz 
küçük bir trafik kazası geçirdi ve Diyarbakır Askeri 
Hastanesi’ne kaldırıldı dedi. Peki kendisine nasıl 
ulaşırız dediğimde, telefon numaramı aldı, ben size 
gerekli bilgiyi vereceğim dedi. Artık kendi yaramı 
unutmuş, sabırsızlıkla telefon bekliyorum. Bir türlü 
gelmedi, bir daha telefon açtım. Görevli arkadaş 
bu sefer başka birine bağladı, o komutan da bana 
kardeşimin, Diyarbakır Askeri Hastanesi’nde, gece 
sabaha doğru 04.00 civarlarında Şehit olduğunu 
söyledi. Cenazesini almak için abimle birlikte 
Diyarbakır‘a gitmek üzere yola çıktık. Otobüsümüz 
Adana otogarında mola verdi. Biran tefekküre 
daldım ve bin yıldır bir arada kardeşçe yaşayan 
insanları birbirine düşman etmeye kimsenin gücü 
yetmeyecek, biz birlik beraberliğimizi koruduğu-
muzda, ne Ermenisi, ne Yahudisi ne Yunanı ne 
Rusu bizi bizden ayıramayacak, Doğu’ da Büyük 

Ermenistan, Güneyde Büyük İsrail için bizden 
toprak alamayacaklardır. Bizim töremizde ancak 
öldükten sonra toprak onların olur, dünyada Türk 
ismi yaşadıkça kimse “benden toprak isteyemez” 
dedim ve bu dizeleri not etmek için yerde buldu-
ğum bir sigara kağıdını kullandım. Daha sonra 
cenazemizi, Diyarbakır Askeri Hastanesi’nden alıp 
Konya’ ya döndük. Şiirin yazılış öyküsü budur.

Şehidimin sesi 1 ‘Benden toprak istenir mi?’ 
şiirini besteleme fikri nasıl ortaya çıktı? Bahse-
debilir misiniz?
Öğr. Gör. Osman Kürşat Çakır: Uzun bir süredir, 
Şehitler, Gaziler ile ilgili farklı projeler yaptık. Her 
birisi çok beğenildi hatta tekrarları istenildi. Bu ça-
lışmalarımız sırasında yapılmadığını farkettiğim bir 
çalışmayı “Şehidim İçin Çal” benzeri bir çalışma 
ile yapmanın uygun olacağını düşünerek projeyi 
oluşturdum. Neyi besteleriz de böyle bir şey 
yapabiliriz? sorusunun cevabını Ahmet Yıldırım’ın 
(Öksüz Ozan) “Benden Toprak İstenir mi?” şiirinde 
bulduk. Ahmet Yıldırım ile görüştüğümüzde olum-
lu cevap alarak şiiri ne için yazdığını anlattı bizlere. 
Şiiri; dövünme, isyan etme değil de ne için şehit 
olduğumuzu anlatmak üzere 7 kıta olarak yazdığını 
söyledi. Şiir çok hoşumuza gitti. Öğr. Gör. Yunus 
Çağlak üç kıtasını Hicaz Makamında, ben de üç 
kıtasını Nikriz makamında besteledim. Bu bakım-
dan belki de ilk ve tek örnek iki bestecili bu parça 
ortaya çıktı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Zekeriya Mızrak, üniversite yönetimimiz 
ve Dekanımız Prof. Dr. Erdal Hamarta’nın destek-
leri ile ses kayıtlarını Şehit Aybüke Yalçın Sesli 
Kitap Kayıt stüdyosunda gerçekleştirdik. Konya 
Valimiz Cüneyit Orhan Toprak Bey’ le de görseller 
ve video montajında kullanacağımız videolar için 
izin alınmasında yardımcı olması ile ilgili görüştük. 
Sayın Valimiz bizi heyecanla duygulanarak dinledi, 
“Çocuklar sizin Yaşar Güler’le görüşmeniz lâzım” 
diyerek. Sayın Genelkurmay Başkanımız Orgeneral 
Yaşar Güler komutanımızdan randevumuzu ayar-
ladı. Ertesi gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler komutanımız, bizleri kabul edip eseri 
dinledi, duygulandı ve kamuya izinle gösterilebilir 
videoların iznini de vererek videoları edinmemiz-
de yardımcı oldu, Jandarma Genel Komutanını 
aradı, Emniyet Genel Müdürü ile de görüşmemi-
ze yardımcı olundu. O gün 2,5 saat içeresinde 
kullanmayı düşündüğümüz videolarla ilgili bütün 
izinleri almış olduk. Videoları bir hafta içerisinde 
teslim alarak kurgu ve montajını bitirip video klip 
çalışmasını sonlandırdık. 
Projeye başladığım andan itibaren şöyle düşün-
müştüm. Youtube’un abone oranında, tıklanma 
oranında, izlenme oranında ödemeleri var ve bunu 
bir YouTube kanalı sayesinde gerçekleştirebilirsek, 
bu gelirlerin Mehmetçik Vakfı hesabına ödenmesi-
ni sağlayabiliriz. Video Klip çalışmasını bitirdikten 
sonra çalışmamızı “Şehidimin Sesi 1” kanalına 
yükledik, sonra da Mehmetçik Vakfı’na bir dilekçe 
ile müracaatta bulunduk. Bu gelirlerin vakıf hesa-
bına yönlendirilmesi adına vakıftan cevap bekler 
durumdayız. Tabii ki cevap gelmeme durumunda 
veya olumsuz gelecek cevap durumunda bile bu 
amacımızı kamuya açık hesap numarasına yön-
lendireceğiz ki onaylanmış bir durum olursa daha 
da mantıklı olur düşüncesinde olduğumuz için 
müracaatımızın sonucunu bekler pozisyondayız. 
Bu röportajı okumuş bulunan sayın okuyucuları-
mızdan da özellikle ricamız şu olacaktır. Amacının 
belli olduğu bu çalışmanın yüklendiği YouTube 
kanalına abone olsunlar ve bu konuda bize yardım-
cı olsunlar lütfen. Kanalın abone sayısı ve takip 
sayısı artırıldıkça gelirler de o oranda yükselecek-
tir. Son olarak bu projenin başlangıcından itibaren  
yanımızda bulunan ve projemizin her safhasında 
birlikte hareket ettiğimiz Türkiye Harp Malülleri 
Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şu-
besi Başkanı Sayın Süleyman Eğe’ ye, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Rektör yardımcımız Prof. Dr. Zekeriya Mızrak’ 
a, Konya Valimiz Cüneyit Orhan Toprak’ a, N. Ü. 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Erdal Hamarta` ya, Genelkurmay Başkanı Orge-
neral Yaşar Güler ve Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Arif Çetin’ e, Kara, Hava, Deniz, Kuvvet-
leri komutanlarımıza, Emniyet Genel Müdürümüz’ 
e, eserin ortaya çıkmasında çalgıları ve sesleriyle 
katkıda bulunan müzisyen, sanatkar arkadaşlarımı-
za ve şiirimizin yazarı Ahmet Yıldırım’a, teşekkürle-
rimizi bir borç biliyoruz.

‘Benden toprak istenir mi?’
Öksüz Ozan mahlaslı halk ozanı Ahmet Yıldırım’ın 1990 yılında şehit kardeşi için yazdığı “Benden Toprak İstenir mi?” isimli şiir 

bestelenerek güzel bir eser ortaya çıkarıldı. Video kliple birlikte yayımlanan eserin gelirleri ise Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak

Osman Kürşat Çakır ve Yunus Çağlak Kimdir? 
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Konya’da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen “ecdat yadigarı” köprüler, zamana meydan oku-
yor. Ecdadın en güzel miraslarından olan bu köprüler, medeniyetimizin en güzel izleri olarak dikkat çekiyor 

Maziden atiye 
köprü oluyorlar

Konya’da Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinde inşa edilen “ecdat 
yadigarı” köprüler, zamana meydan 
okuyor. Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin 
yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahal-
lesi’ndeki Şeytan (Gavur) Köprüsü, 
kent merkezindeki Meram Köprüsü 
ile Beyşehir ilçesindeki Taşköprü ve 
Bada Köprüsü, Selçuklu ile Osmanlı 
dönemlerine ışık tutuyor.  Şeytan 
Köprüsü’nün, kullanılan malzeme 
ve yapım tekniği itibarıyla 16’ncı 
yüzyılda Osmanlı döneminde ya-
pıldığı tahmin ediliyor. Mahalleye 
gelen suyun vadiden geçmesine 
imkan sağlamak amacıyla su keme-
ri olarak inşa edilen yapının, daha 
sonra iki yamacı birbirine bağlama-
sıyla köprü vazifesi gördüğü belirti-
liyor.

Selçuklu döneminde 13’üncü 
yüzyılda Meram Çayı üzerinde yapı-
lan, yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 
5 metre genişliğindeki Meram Köp-
rüsü de halen kullanılıyor. Kesme 
taşlardan inşa edilen beş gözlü köp-
rünün her iki yanında, iri taş bloklar-
dan korkuluklar bulunuyor. 
OSMANLI’NIN İLK SULAMA PROJESİ

Konya Ovası’nı sulamak ama-
cıyla 1908-1914’te Osmanlı Devleti 
tarafından regülatör baraj sistemi 
olarak yaptırılan Taşköprü de önem-
li eserler arasında yer alıyor. Uzunlu-
ğu 40 metre, genişliği 6 metre olan 
yapının, 15 gözlü köprü üstü kemeri 
bulunuyor. 1997’de araç trafiğine 
kapatılan köprünün, Osmanlı’nın 
kurduğu ilk sulama projelerinden 
olduğu biliniyor. 

Beyşehir’in Karahisar Mahal-
lesi’nde bulunan, 80 metre uzun-
luğunda ve 5 metre genişliğindeki 
Bada Köprüsü ise 14’üncü yüzyıl 
Osmanlı eserleri arasında yer alı-
yor. Kesme taştan inşa edilen köp-

rü, Karayolları Genel Müdürlüğünce 
2014’te onarılarak turizme kazandı-
rıldı.

“ÜLKEMİZDE ÇOK ÖNEMLİ 
KÜLTÜR VARLIKLARI MEVCUT”
Konya Vakıflar Bölge Müdürü 

İbrahim Genç, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, tarihi köprülerin 
Anadolu medeniyetinin önemli bir 
parçası olduğunu söyledi. 

Anadolu’da Osmanlı ve Selçuk-

lu dönemlerine ait çok sayıda köprü 
bulunduğunu belirten Genç, şunları 
kaydetti:

“Özellikle Anadolu’nun İslam-
laşması ve Türkleşmesi sırasında, 
medeniyetimizin oluşturduğu tari-
hi kültürel varlıklarımızdan biri de 
köprülerimizdir. Bu köprüler me-
deniyetimizin ulaşımını sağlayan 
yollar üzerindeki çok önemli, nadide 
eserlerdir. Bunlar hem mimari hem 

sanatsal hem de mühendislik açı-
sından önemli tarihi yapılarımızdır. 
Ülkemizde çok önemli kültür var-
lıkları mevcut. Bunların her yönüyle 
korunması ve gelecek nesillere akta-
rılması önem arz ediyor. Karayolları 
Genel Müdürlüğümüz de çoğunluk-
la bu köprülerimizin bakım, onarım 
ve restorasyon çalışmalarını yapmış 
durumda.”
n AA

Yavaşlı’ya 5 yıldızlı 
otel gibi Köy Konağı

Yunak-Yavaşlı Mahallesine 
yapılan konak, tatil beldelerindeki 
otelleri aratmıyor. Devlet, millet, 
muhtar iş birliğiyle yaptırılıp açılışı 
gerçekleştirilen Yunak’ın Yavaş-
lı Mahallesi Köy Konağı, sıra dışı 
özellikler taşırken, 5 yıldızlı otel 
gibi köy konağı görünümünü ka-
zandı. Konya’nın Yunak ilçesine 
bağlı Yavaşlı Mahallesi’nde yapımı 
tamamlanan köy konağı, düzen-
lenen törenle hizmete açıldı. İç 
dizaynı ile beğeni toplayan konak, 
mahallenin sosyal ve kültürel ihti-
yaçlarına cevap verecek. Mahalle-
linin toplantı , sağlık hizmetleri ve 
konaklama gibi sosyal ve kültürel 
ihtiyaçlarına cevap verecek köy 
konağı içinde 50 kişilik kafeteryası 
, konuk evi , şark odası , 4 kişilik 
yatak odası , mutfak , banyo ve 
muhtarlık ofisi bulunuyor.İçerisin-
deki misafirlerine huzur ve rahatlık 
bulmak adına olanak sağlayacak 
olan mahalle sakinlerinin ortak evi 
köy konağı, mahallenin büyük bir 
eksikliğini giderecek.  Yaklaşık 100 
bin liraya mal olan köy konağı, ma-
hallelinin buluşma noktası olacak. 
Mahalleye çok güzel bir hizmet 
binasının yapıldığına şahit olduk-
larını ifade eden Ak Parti Konya 
Milletvekili Orhan Erdem, şunları 
söyledi: “Çok güzel bir hizmet bi-
nasının açılışı gerçekleştirdik. Yü-
reği de dahil olmak üzere katkıda 
bulunan herkesi tebrik ediyorum. 
Köylerde şehirlerimizde eserleri-
mizin açılışları devam ediyor. Bizi 
biz yapan değerlerden kopmamak 
adına buna benzer eserlerin çoğal-
ması gerekiyor. Biz devlet adına 
elimizden ne geliyorsa yapmaya 
hazırız. Bu güzel konağın hayırlı 
hizmetler vermesini temenni edi-
yorum” dedi. Yunak Belediye Baş-
kanı Abdullah Emre Demirhan ise 
“Gerçekten şuan burada mutluluk 
verici bir tablo ile karşı karşıyayız. 
Bugün Yavaşlı Mahallesi için özel 
ve önemli bir gün. Bu eserde he-
men hemen herkesin birer tuzu 
var, emeği geçen herkesten rab-

bim binlerce kez razı olsun. Tabi 
emeğin yanında bunun gönüllük 
işi ve maddi boyutu da var. Birlik 
ve beraberlik içinde böyle bir ese-
rin kazandırıldığı için herkesi takdir 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

 “HEP BİRLİKTE BAŞARDIK”
Mahalle Muhtarı Mesut Ayde-

mir açılış töreni sonrası Yunak Ha-
ber muhabirine yaptığı açıklamada 
; “ Uzun zamandır emek vererek 
yapımı ve restorasyonu biten köy 
konağı ile hizmet binamızın bu-
gün resmi açılışını yaptık.Bugü-
ne kadar bizlere her türlü desteği 
esirgemeyen başta sayın Vekilimiz 
Orhan Erdem Bey , belediye baş-
kanımız Abdullah Emre Demirhan 
beye ,belediye meclis üyelerimize, 
Yavaşlı halkına ve hayırseverler 
dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum.Amacımız bugüne kadar 
köyümüzün birlik ve beraberliğine 
katkı sağlayarak inşa etmekti. Çok 
şükür bunu hep birlikte başardık. 
Asıl sorumluluk bundan sonra 
başlıyor. Bundan sonra buralarda 
yapılacak olan toplantı , etkinlik 
ve sosyal faaliyetler gönüller arası 
dostluk ve kardeşliği pekiştirecek 
köprüler inşa etmek olacaktır. Bu 
mutlu günümüzde bizleri yalnız 
bırakmadığınız için köyüm ve şah-
sım adına teşekkürlerimi sunuyo-
rum.” dedi. Açılış törenine Ak Parti 
Konya Milletvekili Erdem’in yanı 
sıra Yunak Belediye Başkanı Ab-
dullah Emre Demirhan , Başkan 
Yardımcıları Bekir Coşkun , Hacı 
Erşan, Ak Parti Yunak İlçe Başkanı 
Tahir Kuru ,Ak Parti Yunak Beledi-
ye Meclis Üyesi Muhammet Altu-
ner , Ak Parti Yunak Gençlik Kol-
ları Başkanı Ekrem Varol , Yunak 
Meslek Yüksek Okulu Yaşatma 
Derneği Başkanı Fatih Yıldırımer 
, Yunak Muhtarlar Odası Başkanı 
Hasan Alphan ve davetliler katıl-
dı.Tören sonrası Yavaşlı Mahalle 
Muhtarı Mesut Aydemir tarafın-
dan katılımcılar onuruna akşam 
yemeği ikram edildi.
n HABER MERKEZİ

Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örneğiz
Tarım ve Orman Bakanlığı 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 
(ÇEM) Genel Müdürlüğü, küresel 
tehdit olan çölleşme ve erozyonla 
mücadele konusunda 100’e yakın 
ülkeden 800’ü aşkın uzmanla bil-
gi, birikim ve tecrübesini paylaştı.

İklim değişikliği, kuraklık, çöl-
leşme ve küresel ısınma, dünya-
nın ortak sorunları arasında gös-
teriliyor. Topraklarının yüzde 65’i 
kurak ve yarı kurak olan Türkiye 
ise bu sorunlardan en çok etkile-
nen ülkeler arasında yer alıyor. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, 
toprağı çölleşme ve erozyondan 
koruma konusundaki kararlılığını 
ise çalışmalarıyla ortaya koyuyor.

Bakanlık, Türkiye’nin presti-
jini artırmak ve toprağı korumak 
adına Birleşmiş Milletler nezdinde 
düzenlenen Dünya Çölleşme ile 
Mücadele Günü etkinliklerine de 
ev sahipliği yaptı.

Çölleşme ve Erozyonla Mü-
cadele Genel Müdürlüğünce ise 
çölleşme ve erozyonla mücadele 
konusunda bugüne kadar 100’e 
yakın ülkeden 800’ü aşkın uz-
mana eğitim verildi. Genel Mü-
dürlük, her yıl gerçekleştirilen 
Uluslararası Çölleşmeyle Mücade-
le Eğitimleri’nin 18’incisini Kon-
ya’da tamamlandı. Türkiye’nin 
çölleşme ve erozyona karşı bilgi, 
birikim ve tecrübelerinin aktarıl-

dığı eğitimlere, 5 Türk Cumhu-
riyeti ve 6 Balkan ülkesinden 23 
uzman katıldı.

Eğitim programı kapsamında 
katılımcılara, Karapınar’da kur-
tarılan erozyon sahası gezdirildi. 
Uzmanlar, sahadaki Gındam Yay-
lası ve Örnek Tepesi’nde gözlem 
yaptı.

Daha önce erozyona uğrayan 
ve kumlarla kaplı arazinin yapılan 
çalışmalarla ağaçlandırıldığını gö-
ren konuk uzmanlar, şaşkınlığını 
gizleyemedi.  
 “AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 
İNSANLIK İÇİN ÖRNEK OLMALI”

Sırbistan’da çölleşmeyle mü-
cadele görevinde bulunan uzman 

Sinisa Polovina, “Bizler için öğre-
tici bir çalışma oldu. Yapılan ağaç-
landırma çalışmaları insanlık için 
örnek olmalı.” dedi. Kazak Yana 
Krekova ise çalışmaları dikkatle 
incelediğini belirterek, “Eskiden 
burası erozyona uğramış ve kötü 
durumdaymış. Kumlar araziyi 
kaplamış. Şimdi ise ağaçlar var. 
Bitki örtüsü yerine gelmiş. Bu biz-
leri sevindirdi. Zaten yapılan çalış-
malar, buraya ne kadar önem ve-
rildiğini gösteriyor.” diye konuştu.

ÇEM Genel Müdürlüğü, eği-
timlerin yanında toprakların ko-
runmasına yönelik çalışmalarını 
da sürdürüyor.
n AA

Birleşmiş Milletler nezdinde düzenlenen Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinliklerine 
Türkiye ev sahipliği yaparken toplantıların sonuncusu Konya’da gerçekleştirildi.

Sille Mahallesi’ndeki Şeytan (Gavur) Köprüsü

Kent merkezindeki Meram Köprüsü

Beyşehir ilçesindeki Taşköprü ve Bada Köprüsü.
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Odun yüklü traktör 
dereye uçtu: 1 yaralı

Kontrolden çıkan TIR
şarampole indi: 1 yaralı

Seydişehir ilçesinde, traktö-
rün dereye uçması sonucu 1 kişi 
ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, 
Yarpuzlu mevkisinde M.G’nin 
idaresindeki odun yüklü traktör, 
sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesiyle dereye düştü. 
Çevredekilerin haber vermesiyle 

olay yerine gelen sağlık ekiplerin-
ce Seydişehir Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan sürücü, buradaki mü-
dahalenin ardından Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.  
Yaralının durumunun ağır olduğu 
belirtildi. n AA

Kulu ilçesi yakınlarında mey-
dana gelen trafik kazasında 1 kişi 
yaralandı. Edinilen bilgiye göre, yol 
yapım çalışmasında dolgu malze-
mesi, taş ve mucur taşıyan N.Y. 
(55) idaresindeki tır, sürücünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu şarampole indi. Şarampol-
de toprağa saplanarak duran tırın 

sürücüsü başından yaralanırken, 
kazayı görenlerin ihbarı üzerine 
kaza yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Yaralı sürücü, burada 
yapılan ilk müdahalenin ardından 
ambulansla Kulu Devlet Hastane-
sine kaldırılarak tedavi altına alın-
dı. Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı. n İHA

Çay ocağında otururken silahla vurularak ağır yaralanan Uğur Alan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 
olaydan 12 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri katil zanlısını kaçmaya çalışırken yakaladı

Silahlı saldırıdan 12 gün
sonra hayatını kaybetti

Çay ocağında Emre Samat (32) 
tarafından başından vurularak ağır 
yaralanan Uğur Alan (38), teda-
vi gördüğü hastanede olaydan 12 
gün sonra hayatını kaybetti. Olay, 
15 Ekim’de, Karatay ilçesi Aziziye 
Mahallesi Aziziye Caddesi’ndeki çay 
ocağında meydana geldi. Çay oca-
ğında oturan Uğur Alan başından, 
E.G. (17) ise sırtından kimliği belirsiz 
kişi tarafından tabancayla vurularak 
ağır yaralandı. İhbar üzerine olay ye-
rinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi 
sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevli-
lerince yapılan ilk müdahalelerinin 
ardından hastaneye kaldırılıp teda-
viye alındı. 2 yaralının hayati tehli-
kesinin sürdüğü bildirilirken, Asayiş 
Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiple-
ri, şüphelinin Emre Samat olduğunu 
tespit etti. Polis ekipleri, Ankara’ya 
kaçmaya hazırlandığı olan Samat’ı 
düzenledikleri operasyonla ruhsat-
sız tabancasıyla yakalayıp, gözaltına 
aldı. Polis, ayrıca olaya karıştıkları 

tespit edilen Oktay T. ve  Hüseyin Y. 
ile B.Y. isimli kadını da yakaladı.

KIZ ARKADAŞI İÇİN VURMUŞ 

Samat’ın, sorgusunda Uğur A.’yı 
kız arkadaşı B.Y. ile zorla ilişkiye gir-
diği iddiasıyla vurduğunu söylediği 

öğrenildi. Samat, ‘’Kız arkadaşım B., 
olay gecesi beni arayarak, Uğur’un 
kendisini ilişkiye zorladığı söyledi. 
Parasını da almış. Daha önce de 
yaptı. Yapmaması konusunda onu 
uyarmıştım. Silahımı alıp, dışarı çık-
tım. Uğur’un çay ocağında olduğunu 
öğrendim. Çay ocağına yaklaşarak, 
Uğur’un kafasına ateş ettim’’ dediği 
kaydedildi.

EV HAPSİ VERİLDİ
Sorgularının ardından adliyeye 

sevk edilen Samat çıkarıldığı mah-
kemece tutuklanırken, B.Y.  ile Ok-
tay T. ve Hüseyin Y.’ye elektronik 
kelepçe takılarak ev hapsi cezası 
verildi.
12 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralanan Uğur 
Alan, tedavi gördüğü hastanede 
12 gün süren yaşam mücadelesini 
bugün kaybetti. Alan, Hacı Veyis 
Camiinde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi.
n DHA

Emirgazi ilçesinde, Özlem K. 
(27), sevdiği İ.K. adlı kızı evinden 
kaçırmak istedi. Özlem K., buna en-
gel olmaya çalışan İ.K.’nin kuzeni 
Şenol K.’yi (43) tabancayla vurarak, 
karnından yaraladı. Çıkan arbedede 
dövülen Özlem K., jandarma ekip-
lerince gözaltına alındı. 

Yunak’ta oturan Özlem K., id-
diaya göre, İstanbul’da yaşayan, 
sevdiği B.E. adlı kız sayesinde bir 

süre önce İ.K.’nin ailesiyle tanıştı. 
Bir süre sonra B.E. ile arası bozulan 
Özlem K., İ.K. isimli kızı sevmeye 
başladı. Özlem K., Emirgazi’de otu-
ran İ.K.’yi evinden kaçırdı. 

İ.K.’nin kaçırılması üzerine 
araştırma başlatan aile bireyleri, 
Özlem K. ve kızlarının Beyşehir’de 
olduğunu öğrendi. 

Bunun üzerine ikilinin yanı-
na giden aile, dönmeye ikna ettiği 

kızları İ.K.’yi evlerine getirdi. Aile 
bireyleri, daha sonra jandarmaya 
gidip, 

Özlem K. hakkında şikayetçi 
oldu. Bunu öğrenen Özlem K. de 
Emirgazi’ye gidip, İ.K. ile yeniden 
kaçmak istedi. Aile, engel olmaya 
çalışınca yanında getirdiği, baba-
sına ait ruhsatsız tabancayı başına 
dayayan Özlem K., ‘’Kendimi vu-
rurum. İ.K.’yi bana vereceksiniz’’ 

dedi. Özlem K., bu sırada çıkan 
arbedede, ikiliye engel olmaya ça-
lışan, İ.K.’nin amcasının oğlu Şenol 
K.’ye 2 el ateş etti. 

Kanlar içinde kalan ve karnın-
dan yaralanan Şenol K., ihbarla ge-
len sağlık görevlilerince ambulans-
la hastaneye kaldırıldı. Arbedede 
dayak yiyen Özlem K. de jandarma 
ekiplerince gözaltına alındı.
n DHA

Kız kaçırmak istedi, engelleyen kuzenini vurdu

Musluk hırsızı çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı

Konya’da DEAŞ operasyonu: 
12 kişiye gözaltı kararı

3 cami ve bir okulun, şadırvan 
ile tuvalet musluklarını çaldığı tes-
pit edilen Şahin Ay (25), çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şu-
besi’ne bağlı Hırsızlık Büro Amir-
liği ekipleri, kent merkezindeki 
3 cami ve bir okulun şadırvan ile 
tuvalet musluklarının çalınmasıyla 
ilgili çalışma başlattı. Polis, görgü 
tanıklarının ifadesi ve çevrede-
ki güvenlik kameralarından yola 
çıkarak şüphelinin daha önce de 
poliste 3’ü aynı suçtan 4 suç kaydı 
bulunan Şahin Ay olduğunu tespit 
etti. Polis, yapılan operasyonla Ay’ı 
yakalayarak gözaltına aldı. Poliste-

ki sorgusunda suçlamaları kabul 
etmeyen Ay, adliyeye sevk edildiği 
sırada kendisini görüntüleyen ba-

sın mensuplarının üzerine tükür-
dü. Şahin Ay, çıkarıldığı mahke-
mece tutuklandı. n DHA

Konya’da terör örgütü DEAŞ 
üyesi olduğu iddia edilen 12 kişi 
hakkında yakalama kararı çıkartıl-
dı. Operasyon kapsamında 9 kişi 
gözaltına alınırken, 3 kişiyi arama 
çalışmaları sürüyor. Edinilen bil-
giye göre, Konya İl Emniyet Mü-
dürlüğü Terörle Mücadele (TEM) 
Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ 
ile bağlantılı olduğu belirlenen ve 
bu şahısların daha önceden çatış-
ma bölgesinde bulunan şahısları 
tespit etti. Belirlenen adreslere sa-
bah saatlerinde eş zamanlı yapılan 
baskınlarda 7 kişi gözaltına alın-
dı. Şüphelilerin evlerinde yapılan 
aramalarda bazı dokümanlara el 

konulduğu öğrenildi. Gözaltına alı-
nan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere 
Terörle Mücadele Şubesine götü-

rüldü. Adreslerinde bulunamayan 
3 kişiyi yakalamak için çalışmaların 
sürdüğü öğrenildi. n İHA
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Her yıl 17 milyon 
kişi inme geçiriyor

Yaralı atmaca
tedavi altına alındı 

Türk Nöroloji Derneği Başka-
nı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, “Son 
TÜİK raporuna göre, inme sebe-
biyle ölenlerin sayısı, tüm kazalar-
da hayatını kaybedenlerin iki katı.” 
dedi.

Öztürk, 29 Ekim Dünya İnme 
Günü dolayısıyla  yaptığı açıklama-
da, inme belirtilerinin kişiden kişi-
ye değişiklik gösterdiğini söyledi.

Aniden ortaya çıkabilen belir-
tilere dikkat edilmesi gerektiğini 
anlatan Öztürk, “Vücudun tek 
tarafında, yüz, kol veya bacakta 
hissizlik ve kuvvet kaybı, bilinç bu-
lanıklığı veya konuşma ile anlama-
da güçlük, yürüme güçlüğü, baş 
dönmesi, denge ve görme kaybı, 
şiddetli baş ağrısı belirtilerini his-
seden kişinin en yakın sağlık ku-
ruluşuna başvurması ya da 112’yi 
araması gerekiyor.” diye konuştu.

“BEŞ YÖNTEM İLAÇ TEDAVİSİ 
KADAR ETKİLİ”

Öztürk, inme riskinin azal-
tılmasında etkin koruyucu yön-
temlere ilişkin şu bilgileri verdi: 
“İnme hastalarının risk faktörlerini 
azaltacak yaşam tarzı değişiklikleri 
konusunda aydınlatılmaları ve bu 
konuda toplumun bütün organla-
rının uygun ortamı hazırlaması ve 
sürdürmesinin, ilaç tedavileri ka-

dar etkili olduğu kanıtlandı. Buna 
ilişkin beş yöntem ‘tansiyon, şe-
ker, kalp hastalıklarının kontrolü’, 
‘sigara kullanımının önlenmesi’, 
‘sağlıklı beslenme’, ‘fiziksel akti-
vite’ ve ‘kullanılan ilaçların doktor 
kontrolüyle alınması’ şeklinde.”

OKULLARA İNMEYLE 
MÜCADELE UYARISI

Öztürk, her yıl 17 milyon ki-
şinin inme geçirdiği düşünüldü-
ğünde, bu önemli sağlık sorunu 
hakkında bilinçlenmenin ve hasta-
lıkla mücadele etmeyi öğrenmenin 
önem taşıdığını vurguladı.

Okullardaki çocuklardan başla-
mak üzere topluma yeterince seb-
ze ve meyve içeren doğru beslen-
me alışkanlıklarının kazandırılması 
gerektiğini anlatan Öztürk, şunları 
kaydetti: “Son açıklanan TÜİK 
raporlarına göre, inme sebebiyle 
ölenlerin sayısı, tüm kazalarda ha-
yatını kaybedenlerden iki kat fazla. 
Fiziksel aktiviteyi artıracak ortam-
ların sağlanması, şeker ile kalp 
hastalıklarının düzenli kontrolü ve 
tedavisi ile obezitenin önlenmesi 
lazım. Sadece sağlık merkezlerinin 
değil, okullar, spor ve halk eğitim 
merkezlerinin de bu mücadeleye 
ortak olması lazım.”
n AA

Karapınar ilçesinde yaralı hal-
de bulunan atmaca tedavi altına 
alındı. 

Karapınar-Konya kara yolunun 
yan tarafındaki tarlada çalışan Ha-
san Pektaşlı isimli vatandaş yaralı 
halde bulduğu atmacayı yetkililere 
teslim etti.

Yaralı atmaca Ereğli Doğa Ko-
ruma ve Milli Parklar ekiplerince 
tedavisi yapıldıktan sonra doğaya 

salınacak. Atmacayı hareketsiz 
halde gördüğünü belirten Pektaş-
lı, “Tarlada çalışıyordum. O sırada 
uçamayan bir kuş gördüm. Yanına 
yaklaştığımda kanadında yara ol-
duğunu fark ettim. Büyük ihtimal 
elektrik tellerine dokunmuş. He-
men otomobile alıp Karapınar’a 
getirip yetkili kurumlara teslim et-
tim.” dedi.
n AA

Kültürün merkezi
Restorasyonunun ardından Konya’nın simge yapılarının arasına giren ve düzenlenen etkinliklerle şehrin kültür ve 

sanat hayatına önemli katkılar sunan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi sanatseverlerin buluşma adresi oldu

Uzun yıllar boyunca atıl bir şe-
kilde bekleyen Tantavi Han, Me-
ram Belediyesi tarafından gerçek-
leştirilen restorasyonun ardından 
Konya’nın Kültür ve Sanat hayatına 
hizmet etmeye başladı. 15 Tem-
muz tarihi gibi anlamlı bir günde 
açılışı gerçekleştirilen ve Kültür 
ve Sanat Merkezi olarak hizmet 
vermeye başlayan Tantavi Han, o 
günden bu yana birbirinden değerli 
birçok sergi ve söyleşiye ev sahip-
liği yaptı. 

2 Eylül günü Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın ile başlayan 
programlar, Destegül Güzel Sanat-
lar Merkezi tarafından gerçekleşti-
rilen ‘Klasik Türk-İslam Sanatları 
Sergisi, Ebru Gülbahçe Kurban’ın 
Sır Ebru Sergisi ve Bülent Parlak, 
İhsan Kabil, Hüseyin Kutlu, Sadık 
Yalsızuçanlar, Sedat Anar söyleşi-
leri ile devam etti. Tantavi Kültür 
ve Sanat Merkezi ayrıca,endüstri 
mirası bir yapıyı, nitelikli bir tasa-
rımla kent hayatına kazandırması, 
projenin kentle kurduğu güçlü bağ-
lantılar yoluyla mimari ve kentsel 
ölçekler arasında başarılı bir geçiş 
yapması, işlevlendirme önerisinin 
kentin gelecek mekânsal gelişim 
çerçevesini tamamlaması nedeniy-
le Tarihi Kentler Birliği Uygulama 
Ödülüne değer bulundu.

BAŞKAN KAVUŞ; “TARİHİ 
MİRASIMIZA HAKKIYLA SAHİP ÇIKIP 

ONU GELECEĞE AKTARMAYI EN 
ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZDEN 

BİRİ SAYDIK” 
Tantavi’nin, kısa süre içinde 

Konya’nın kültür ve sanatına sun-
duğu değerli katkının yanısıra şeh-
rinönemli ve dikkat çekici yapıları 
arasına girmeyi başardığını belirten 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, tarihi mirasa sahip çıkmış 
ve Konya sanat ve kültürüne katkı 
sunmuş olmanın haklı gururunu 
yaşadıklarını söyledi. Konya hafıza-
sında Tantavi Ambarı ismiyle bili-
nen yapının Kültür ve Sanat Merke-
zi adı altında şehrin kültür ve sanat 
hayatına yeni bir soluk ve yeni bir 
renk getirdiğini söyleyen Başkan 
Kavuş, “Milletleri millet yapan en 
önemli iki unsur; kültür ve sanattır. 
Kültürel mirasa sahip çıkmak, onu 
koruyarak ve geliştirerek geleceğe 
aktarmak en önemli görevlerimiz-
dir. Kültür ve medeniyetini unu-
tan, önemsemeyen ve dönüştüren 

toplumlar millet olma vasfını kay-
bedecek ve her türlü asimilasyona, 
baskıya ve sömürüye açık hale ge-
leceklerdir. İşte Meram Belediyesi 
olarak bizde bu noktada üzerimize 
düşeni her daim yapmaya hazırız. 
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi bu 
anlayışımızın bir tezahürü oldu. Bu 
tarihi yapıyı restore ederek bugüne 
ve geleceğe kazandırmak ve bura-
da sanatımızı yeniden ihya etmiş 
olmak bizim için ayrı bir mutluluk. 
Bu yöndeki çaba ve anlayışımız ve 
çalışmalarımız artarak devam ede-
cektir” diye konuştu. 

TANTAVİ KÜLTÜR VE SANAT 
MERKEZİ KONYA’NIN KÜLTÜR VE 

SANAT HAYATINA ÖNEMLİ 
KATKI SUNUYOR

Bodrum, zemin ve asma katıy-
la hizmet veren merkezin toplam 
alanı 1510 m2. Merkezin resto-
rasyon sürecine Konya Valiliği de 

destek verdi. 3 kat olarak hizmet 
verenTantavi Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde gerçekleştirilecek sempoz-
yumlar, konferanslar, müzayedeler, 
sergiler, teras katında oluşturulan 
kitap kafe ile Meram’ın ve Kon-
ya’nın kültürel ve sanatsal hayatına 
katkı sunuyor. 

TANTAVİ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ 
SÖYLEŞİLERLE MİSAFİRLERİNİ 

BEKLİYOR 
5 Ekim Cumartesi günü Bülent 

Parlak söyleşisi ile başlayan ‘Tanta-
vi Söyleşileri’nin planlanan söyleşi 
takvimi şöyle;  
-Feyza Şule Güngör (Sinema ve 
Felsefe) -02/11/2019
-Yıldız Ramazanoğlu-Mustafa Kara 
(Kandarsoğuğu-Gerçek ile büyü 
arasında sinema)-09/11/2019
-Ali Ayçil-16/11/2019
-Cihan Aktaş (Derviş Zaim) (Rüya) 
Şarkının Şiiri-23/11/2019

-Faruk Karaaslan-30/11/2019
-Necip Tosun (Ansızın Hayat) 
-07/12/2019
-Dursun Ali Töker (Şaban Sağlık) 
-14/12/2019
-Muammer Ulutürk (Fotoğrafna-
me)-21/12/2019
-Hüseyin Akın-28/12/2019
-Ahmet Kuş (Kahire ve Halep) 
-04/01/2020
-Ozan Sağdıç-18/01/2020
-Selçuk Küpçük-25/01/2020
-Hamit Yalçın-01/02/2020
-Hüseyin Atlansoy-08/02/2020
-Tuna Akçay-15/02/2020
-Ali Utku-22/02/2020
-Ahmet Sarı (Edebiyat ve nef-
ret)-07/03/2020
-Ahmet Murat Özel- Mahmut Fazıl 
Coşkun-21/03/2020
-Köksal Alver -04/04/2020
-Kurtuluş Kayalı-18/04/2020
n HABER MERKEZİ

Ceviz ağacından sandalyeler ilgi görüyor Büyükşehir’den yeni bir hat daha 
Karaman’ın Ermenek ilçesinde 

baba mesleği olan marangozluğu 
sürdüren Mustafa Küçüksu’nun 
biyolojik ömrünü tamamlamış 
ceviz ağaçlarından yaptığı sandal-
yeler ilgi görüyor. Küçüksu, atöl-
yesinde yaptığı sandalyeleri yurt 
geneline sattığını belirtti.

Taşeli Platosu’nda yer alan ve 
yaklaşık 30 bin nüfusa sahip Er-
menek, dağlık ve ormanlık alanda 
yer alıyor. Meyvecilik ve hayvancı-
lığın geçim kaynağı olduğu ilçede 
baba mesleğini sürdüren Mustafa 
Küçüksu, atölyesinde biyolojik öm-
rünü tamamlamış ceviz ağacından 
sandalye üretiyor. İlçede ceviz ağa-
cından ilk sandalye yapımına 1948 
yılında başlanıldığını anlatan Kü-
çüksu, bir sandalyenin 39 parça-
dan oluştuğunu ifade ederek şun-
ları kaydetti: ‘’Babam 1948 yılında 
marangoz kalfası iken, iş yerine bir 
yüzbaşı gelip, babamın ustasından 

ceviz ağacından sandalye yapma-
sını istemiş. Yapılacak sandalyenin 
de çizimlerini vermiş. Sandalyele-
ri, babam yapmış. Babam, ustanın 
yanında biraz çalıştıktan sonra 
1951 yılında kendi atölyesini açı-
yor ve yüzbaşıyla birlikte sandal-
ye yapıyor. O dönemde Ermenek 
sandalyesi diye bir marka haline 

gelmiş. Düğünlerde çeyizlerde 
mutlaka alınırmış. 1968-69 yılına 
kadar sandalye üretmişler, sonra 
üretim tamamen durmuş. Bizim 
elimizde kalıplar olunca tekrar 
yapmaya başladık. Biz yaptıktan 
sonra da ilgi görmeye başladı. Şu 
an siparişlere yetişemiyoruz.’’
n DHA

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
üniversite öğrencilerinden gelen 
talep üzerine Tramvay Eski Sana-
yi Durağı ile Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İla-
hiyat Fakültesi ve Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi arasında 
30 Ekim Çarşamba günü itibariy-
le otobüs seferleri başlatacaklarını 
belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
mevcut hatlara ilave olarak yeni 
bir otobüs hattını daha hizmete 
sunuyor.  Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
üniversite öğrencilerinin okulları-
na daha rahat ulaşım sağlayabil-
meleri amacıyla yeni bir otobüs 
hattını daha faaliyete geçirecekle-
rini ifade etti.  

Öğrencilerin taleplerine ka-
yıtsız kalmadıklarını kaydeden 
Başkan Altay, 30 Ekim Çarşamba 

gününden itibaren Tramvay Eski 
Sanayi Durağı ile Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 
İlahiyat Fakültesi ve Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi arasında 
110 hat numarası ile otobüs se-
ferlerinin başlayacağını belirterek, 

“Hemşehrilerimiz ve üniversite-
li gençlerimiz için hayırlı olsun” 
dedi. 

Hattın sefer saatlerine tarife 
panolarından ve atus.konya.bel.tr 
web adresinden ulaşılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Sergilerden söyleşilere ve konferanslara kadar birçok etkinliğin düzenlendiği merkez, önümüzdeki dönem takviminde de 
birçok değerli programa ev sahipliği yapacak.  
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SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

 

2020 Yılı Dökme LPG (Propan) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a 
bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2019/547154
1-İdarenin
a) Adresi   : Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Şems-i Tebrizi Mah. 
      Sultan Veled Cd. No:43/A 42030 Karatay/Konya 42030 
      KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323536690 - 3323536696
c) Elektronik Posta Adresi : konya@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 100.000 kg Dökme LPG (Propan)
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesisler 
     (Merkez ve İlçe Müdürlüklerine bağlı tesisler teknik 
     şartnamede belirtilmiştir.)
c) Teslim tarihi   : Dökümler 01.01.2020 - 31.12.2020 tarih aralığında 
      idarenin talebine istinaden yapılacaktır.
3- Yeterlik değerlendirilmesinin
a) Yapılacağı yer  : Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu - 
      Şemsitebrizi, Sultan Veled Cd. No:43, 42030 Karatay/Konya
b) Tarihi ve saati   : 21.11.2019 - 10:00
4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilmiş, ihale son başvuru 
tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, İthalat 
Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Dağıtım Lisansı veya Bayilik lisanslarından en az birini ihale teklif 
dosyalarında ibraz etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Birimi - 
Şemsitebrizi, Sultan Veled Cd. No:43, 42030 Karatay/Konya adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) 
takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

DÖKME LPG (PROPAN) SATIN ALINACAKTIR
KONYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1074466

İRŞAD Dayanışma 
Vakfımız evlerine belli 

sayıda erkek ve kız 
öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir
İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

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

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 
Karatay/KONYA
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Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığımı-
zın organize ettiği ve 
17-28 Ekim 2019 ta-
rihleri arasında yapılan 
Konya Kitap Günleri 
etkinliği sona erdi.

On günlük süre 
ne çabuk bitti anlaya-
madım. 24 yıl süre ile 
icra etmiş olduğum 
görevimden 2005 yı-
lında emekli olmuştum. Daha son-
raki zamanlarda yedi yıllık bir sürede 
dernekçilik faaliyetleri yürüttüm.  Bu 
süre içerinde, sanki bir devlet me-
muru gibi ama hiçbir maddi karşı-
lık beklemeksizin görev icra ettim. 
Her gün belli bir saatte görevimin 
başında oluyordum. Daha sonraları 
faal görevimi bırakıp yeniden emek-
lilik günlerime geri döndüm. Üç yıla 
yakın bir süredir de daha rahat bir 
ortamda yani sabah erken kalkma, 
akşam erken yatma, gündüzleri öyle 
planlı programlı bir şekilde davran-
mama gibi bir alışkanlık kazanmıştı 
hem beynim hem de bünyem.

İşte bu on günlük kitap günleri 
bana yeniden planlı bir yaşam tarzını 
kazandırıyordu. Ne yazık ki zaman 
göz açıp kapamadan geldi ve geçi-
verdi.

Selçukya Sanat Derneğimizin 
kitap sergi alanı görevlisi olmam 
hasebiyle bu on günlük sürede her 
gün saat 10.00’da Selçukya Kongre 
Merkezinde bulunmaya ve akşam 
saat 21.00’da kapanış saatinde de 
oradan ayrılmaya özen gösterdim. 

Bir sıkıntı yaşamadan görevimizi 
ifa edip yine plansız ve programsız 
hayatımıza geri döndük. Gerçekten 
bir rüyadan uyanmış gibiyim. Geçen 
haftaki yazımda da bahsetmiştim. 
Konya Büyükşehir Belediyemiz, 
kendisine yakışan bir etkinliğe imza 
attı. Kitap günlerine ait istatistiki bil-
gileri bir önceki yazımda vermeye 
çalışmıştım zaten. Bu yazımda daha 
ziyade teşekkürü hak edenlere bir-
kaç cümle ile hitap etmek istedim. 
Elbette en başta Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Uğur 
İbrahim Altay Bey’e teşekkür ediyo-
rum. Gelecek yıllarda bu etkinliğin 
kesintisiz olarak devam etmesi ama 
Konyalı yazar ve şairlerimize de bu 
yıla nazaran daha fazla yer ve görev 
verilmesini temenni ediyorum.  Yerli 
ya da yabancı kitapsever herkesin it-
tifakla birleştiği konuyu tek cümle ile 
ifade edecek olur isem eğer;  “Konya 
Kitap Günleri Etkinliği, kusursuz bir 
etkinlikti, emeği geçen herkes te-
şekkürü hak etmişti“ cümlesi yeterli 
olur sanırım. Ayrıca belediye ve diğer 
hizmet kuruluşlarının tüm yetkilileri-
ne ve diğer çalışanlarına teşekkür 
ediyorum. Selçukya Sanat Derneği, 

faaliyetlerine yeni başla-
yan bir dernek olmasına 
rağmen kitap günlerin-
de yerini aldı ve diyebi-
lirim ki emsalleri içinde 
göze batacak bir sem-
pati ile faaliyet sürdür-
dü. 40 yazar ve şairin 
Selçukya Sanat Derneği 
kitap sergisinde okuyu-
cularıyla buluştuğunu, 
tanıştığını ve kitaplarını 

imzaladığını söylemem gerekiyor. 
Bu vesile ile Dernek Başkanımız Av. 
Fatma Şeref Polat Hanımefendi’ye 
teşekkür ediyorum. 

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
şubemiz de yine biz Konyalı yazar 
ve şairlere bir büyük imkân sunarak 
kitap günlerinde okuyucularımızla 
buluşmamızı sağladı. Bu nedenle de 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube 
Başkanımız Prof. Dr. Hayri Erten 
Bey’e teşekkür ediyorum. Kitabı-
mın basım ve yayıncısı olan Çimke 
Yayınevi’nin şahsıma ve benim gibi 
onlarca şair ve yazara sergisinde yer 
verip okuyucularla buluşturduğu 
için teşekkür ediyorum.  Bizleri her 
sabah güler yüzlü bir şekilde “gü-
naydın, hoş geldiniz” diyerek kapıda 
karşılayan tüm görevlilere teşekkür 
ediyorum.

Bu kadar kalabalık bir ortamda 
çay, su ve diğer ihtiyaçların servis-
lerini hiç aksatmayan ve birbirinden 
güler yüzlü servis elemanı kızlarımı-
za, işlerini hiç aksatmadan bihakkın 
yapan temizlik görevlilerine teşekkür 
ediyorum. 

Bu kadar kalabalık içerisinde son 
günkü meşhur yazar ve şairlerimizin 
söyleşi saatlerinde yaşanan izdihamı 
saymazsak, hiçbir olayın meydana 
gelmemesi için çabalayan, beyefen-
dilikleriyle öne çıkan tüm kitap sergi 
bölüm görevlilerine ve SKM güvenlik 
görevlilerine teşekkür ediyorum. 

Bu on günlük süre zarfında akın 
akın SKM’ye gelerek Konya’mızın ki-
taba, kültüre ve bu tür etkinliklere ne 
kadar da fazla önem verdiğini bir kez 
daha ispatlayan Konyalılara teşekkür 
ediyorum. Hiç yorulmadan, salonla-
ra kaç kişi gelmiş olur ise olsun işin o 
kısmına bakmadan işlerini ciddiyetle 
yapan ve mükemmel sunumlar icra 
eden akademisyenlerimize, hocala-
rımıza ve kendi alanlarında işlerinin 
uzmanı olan tüm konuşmacılara 
teşekkür ediyorum.  Bu on günlük 
süre içinde on binlerce kişi ile mu-
hatap olur iken zaman zaman ses 
tonumun yükselmiş olabileceğini, 
bir takım konularda yanlış kararlar 
vermiş ve tespitler yapmış olabilece-
ğimi de düşünerek, muhataplarımın 
hepsinden özür diler, yeni etkinlikler-
de buluşmak üzere herkese; sevgi, 
saygı ve hürmetlerimi sunarım.

BIR RÜYADAN UYANMIŞ GIBIYIM

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde Beyşehir halkının beğenisine sunuldu. En çok beğeni 
alan çalışmalar ise tarihi Eşrefoğlu Camisi’nin Kapısı ve El Hamra Sarayı kapısının rölyef çalışması oldu

Eşrefoğlu Camisi’nin kapısı
Rölyef sanatıyla can buldu

Beyşehir ilçesinde, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kapsamında 
açılışı gerçekleştirilen “Cumhuri-
yet” konulu kağıt ve rölyef sergisi 
büyük beğeni topladı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim 
Merkezi işbirliğiyle Belediye Kültür 
ve Yaşam Merkezi’nde açılışı yapı-
lan sergide, el sanatları öğretmeni 
Hüsna Kesme ve kursiyerlerinin 
rölyef sanatına ait çalışmaları ilçe 
halkının beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan 
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özde-
mir, bu çalışmanın Türkiye Cum-
huriyeti’nin 96.kuruluş yıldönümü 
kutlamalarına rastlamasını da çok 
anlamlı bulduklarını belirterek, 
“Cumhuriyet, bizlerden her anlam-
da, özellikle sanat anlamında da 
ileri gitmemizi ve büyük işler yap-
mamızı bekliyor. 

İşte cumhuriyetimizin kuruluş 
yıldönümü anısına böylesine bir 
sergide, böylesine güzel çalışma-
ların vücuda getirilmesini de çok 
önemli ve anlamlı buluyorum. Ha-
yırlı olmasını diliyorum” dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Süleyman Siper de, Cumhuriyet 
Bayramı’nın 96.yıldönümünün 
kutlandığı bir günde Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
ile ebediyete intikal etmiş tüm şe-
hitlerimizin anısına küçük de olsa 
bir katkı sunabilmek amacıyla dü-

zenledikleri sergi programına katı-
lan herkese teşekkür etti. 

Halk Eğitim Merkezi El Sanat-
ları Öğretmeni Hüsna Kesme de, 
kurum bünyesinde iğne oyası, na-
kış ve rölyef gibi el sanatlarına dair 
kursiyerlere eğitim verdiklerini 
belirterek, “Biz kendi bakış açımı-
za göre boyutlandırma yapıyoruz. 
Hani bu birazcık da kendimizin 
göreceği ile kaynaklı bir çalışma. 
Rölyef, doğadan bütün şeyleri içine 

alabilir, bir yosunu, otu, bir ağacın 
dalını her şeyini malzeme olarak 
kullanabiliyoruz. 

Bütün materyalleri, hani mut-
fağımızdaki tuzu bile rölyefte kulla-
nabiliyoruz. Ben rölyefi çok severek 
yapıyorum. 

Rölyef çok ince bir sanat, yani 
bakıldığında normalde bir resim, 
resimler bizim elimize hazır geliyor 
ve biz bunları aşağı yukarı 8 veya 
12 tanesini birbirinin üzerine ko-

yarak, boyutlandırarak yapıyoruz. 
Resmin her kağıdını keserken ade-
ta içine giriyorsunuz, adeta yaşı-
yorsunuz” diye konuştu.  Benim en 
çok hoşuma giden tarihi Eşrefoğlu 
Camimizin kapısıdır. Aylarca ona 
uğraştım. İkinci olarak da, İspan-
ya’daki Elhamra Sarayı’nın kapısı-
dır. O sarayın her taşında Arapça 
olarak, ‘Allah’tan başka galip yok-
tur.’ yazısı yer alıyor.” 
n HABER MERKEZİ 

Birgül-Metin Bezirci çiftinin kızları Yasemin ile Uysal – Mustafa Sırça çiftinin oğulları 
Muhammet birlikte ömür boyu mutluluğa ‘evet’ dedi

Konya İHH tarafından hazırlanan 26 ton patates, soğan ve 25 ton havuçtan oluşan gıda 
yardımı, Suriye’nin İdlib kentine ulaştırılarak dağıtımına başlandı

Bezirci ve Sırça aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı

Konya İHH İdlib’e gıda 
yardımı gönderdi

Konya’nın tanınmış ailelerin-
den Birgül ve Metin Bezirci’nin kız-
ları Av. Yasemin Bezirci ile Uysal 
ve Mustafa Sırça’nın oğulları Polis 
Memuru Muhammet Sırça, Öncü 
Düğün salonundaki nikâh ve dü-
ğünle dünya evine girdiler.

Yasemin Bezirci ve Muhammet 
Sırça çiftinin nikâhını Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş kı-
yarken, nikâh şahitliğini de Konya 
İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın 
yaptı. 

Evlilik cüzdanını gelin Yasemin 
Bezirci’ye veren Konya İl Emniyet 
Müdürü Mustafa Aydın gelin ve 
damada mutluluklar dileyerek, her 
iki aileyi de hayırlı olsun dedi. Dü-
ğüne her iki ailenin yakınları, akra-

baları ve davetliler katıldı. Bezirci 
ve Sırça ailesi düğüne katılanlara 
geleneksel Konya etli pilavı ikram 
ettiler. Yenigün Gazetesi olarak 

genç çifte kurdukları yuvada ömür 
boyu mutlu olmalarını diler, Bezirci 
ve Sırça ailelerini tebrik ederiz. 
n HABER MERKEZİ

Konya İnsan Hak ve Hürriyet-
leri (İHH) İnsani Yardım Derneği 
Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan 
zor durumdaki Suriyeli ailelere gıda 
dağıtımı yaptı.

Konya’nın Altınekin ilçesi ve 
Beş ağıl köyü halkının destekleriyle 
hazırlanan TIR’lar geçtiğimiz gün-
lerde İdlip’e yardımları ulaştırmak 
üzere yola çıkmıştı. 

Yardım TIR’larının içerisinde 26 
ton patates, soğan ve 25 ton havuç 
İdlib’li ihtiyaç sahiplerine İHH İnsa-
ni Yardım Vakfının Reyhanlı Koor-
dinasyon Merkezi ekiplerce dağıtı-
mı gerçekleştirildi. 

Ülkede devam etmekte olan 
iç savaş ve maddi imkânsızlıklar 

nedeniyle temel ihtiyaç malzeme-
lerine ulaşmakta zorlanan kişilere 
ulaşan görevliler daha sonrasında 

ihtiyaç sahibi ailelere yardımları 
teslim etti. 
n HABER MERKEZİ
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Konya merkez ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
 Konya merkezde geçit törenini yapıldığı kutlamalarda Türk bayrakları açıldı, şehitler rahmetle yad edildi

Cumhuriyet’in 96. yıl kutlaması
Cumhuriyet Bayramı çerçeve-

sinde Konya merkezdeki kutlamalar 
Feritpaşa Caddesi üzerinde yoğun 
bir katılımla gerçekleşti. Program 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak 
ve Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kan Vekili Mustafa Uzbaş’ın resmi 
araç üzerinde vatandaşları selam-
lamasıyla başladı. Daha sonra say-
gı duruşunda bulunuldu ve İstiklal 
Marşı okundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı 
mesajının okunmasının ardından 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak 
günün anlam ve önemini ifade eden 
konuşmayı gerçekleştirdi. 

Vali Toprak, konuşmasında, 
“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve onun 
kahraman silah arkadaşlarını, kanla-
rıyla bu toprakları vatan yapan aziz 
şehitlerimizi ve ebediyete intikal 
eden kahraman gazilerimizi bir kez 
daha rahmet, minnet ve şükranla 
yad ediyorum. Aziz milletimizin, 
Konyalı kardeşlerimin ve hemşehri-
lerim, geleceğimizin teminatı sevgili 
çocuklarımızın, gençlerimizin Cum-
huriyet Bayramını içtenlikle kut-
luyor, hepinizi en kalbi duygularla 
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” 
ifadelerini kullandı. 

Konuşmanın ardından öğrenci-
lerin halk oyunları gösterisi izlendi. 
Program geçit töreniyle sona erdi. 
Törene, askeri ve mülki erkan, öğ-
renciler ve çok sayıda vatandaş ka-
tıldı.

ÇUMRA
Cumhuriyetin 96. yıl dönümü 

etkinlikleri kapsamında 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı  Çumra’da 
düzenlenen gösteriler ile coşkulu bir 
şekilde kutlandı.

Kutlama programı, Çumra Kay-
makamı Hüseyin Ece’nin makamın-
da tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Çumra Saliha Onbaşı Ortaoku-
lun da devam eden programa Çum-
ra Kaymakamı Hüseyin Ece, Çumra 
Belediye Başkanı Halit Oflaz, İlçe 
Garnizon Komutanı Halil İşler, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altun-
yaldız ve protokol üyeleri katıldı. Çe-
şitli etkinliklerin yer aldığı 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kutlama prog-
ramında sahneye çıkan öğrenciler, 
Cumhuriyet ve Atatürk konulu şiir 
okuma ve sergiledikleri dans göste-
rileri ile büyük alkış topladılar. Prog-
ram resmi geçit töreni ile son buldu.

BEYŞEHİR
Beyşehir ilçesinde, 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı düzenlenen 
törenle büyük bir coşkuyla kutlandı. 

Beyşehir Kaymakamlığı’nda ilçe 
protokolünün bayram tebriklerini 
kabul etmesinin ardından kutlama-
lar Beyşehir Belediyesi Kültür ve Ya-
şam Merkezi’nde devam etti. 

Burada Beyşehir Belediyesi 
Mehteran Takımı’nın gösterileri ve 

çaldığı marşların ardından “Cumhu-
riyet” konulu rölyef resim sergisinin 
açılışı gerçekleştirildi. 

Ardından Beyşehir Kaymakamı 
Yusuf Özdemir ve Belediye Başkan 
Vekili Nurullah Gök, ilçe halkının ve 
öğrencilerin bayramını tebrik etti. 

Kaymakam Özdemir tarafından 
günün anlam ve önemine ilişkin ya-
pılan konuşmanın ardından, öğren-
ciler tarafından 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı şiirleri okundu. 

Halk oyunu ekiplerinin sunduğu 
folklör gösterilerinin ardından Cum-
huriyet konulu video, oratorya, dra-
ma gösterileriyle buradaki bayram 
kutlamaları sona erdi. 

Kutlamalara, Beyşehir Kayma-
kamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Be-
lediye Başkan Vekili Nurullah Gök, 
Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı 
M.Arif Turfand, kurum amirleri, 
akademisyenler, siyasi parti ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar 
katıldı.

KULU
Kulu ilçesinde 29 Ekim Cum-

huriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü 
çeşitli etkinliklerle kutlandı.  Kulu 
Kaymakamlığında başlayan 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 
Kulu Anadolu İmam Hatip Lisesinde 
devam etti. Saygı duruşunda bulu-
nulması ve İstiklal Marşı’nın okun-
masının ardından günün önem ve 
anlamını belirten konuşmayı Kay-
makam Ali Edip Budan yaptı. Kay-
makam Budan, devleti kuranların 
manevi huzurunda şükran hislerini 

ifade etmek için toplandıklarını söy-
ledi. Büyük bir bayramı daha kut-
lamaktan duydukları memnuniyeti 
dile getiren Budan, “Türkiye Cum-
huriyeti yüce milletimizin özgürlük 
ve bağımsızlığının timsalidir. Zira 
tarih boyunca hep özgür ve bağım-
sız yaşayan bu milletin evlatları 600 
yılı aşkın bir süre dünya tarihinde 
parlak sayfalar yazdıran milletimizi 
dünyada sözü geçen bir millet ola-
rak yaşattı. Osmanlı İmparatorluğu 
1900’lü yılların başlarında yüz yıllar 
boyunca diğer devletlerin kendi-
ni hedef alan faaliyetleri karşısında 
zayıflamaya başlamıştı. Güzel yur-
dumuz ve milletimizin bu topraklar 
üzerine ‘ya istiklal ya ölüm’ parola-
sıyla düşman istilasından temizle-
mek için kutsal bir kurtuluş müca-
delesine başlandı. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde üstün gay-
ret ve önemle kurtuluş mücadelesi 
zaferle kazanılmıştı. Yeni ve modern 
bir Türk devletinin doğacağını hesap 
edememişlerdi. 96 yıl önce bu gün 
29 Ekim 1923’te yeni Türk devleti 
kuruluyordu. Biz bu günü en büyük 
coşkuyla bayram olarak kutluyoruz. 
Kulu halkımızda kendine özgü ka-
dirşinaslığı ile mutlaka bizleri ku-
caklayacaktır. Cumhuriyetin emanet 
edildiği siz değerli gençler bunları 
özellikle sizlere anlatıyorum. Çün-
kü yarının daha güzel Türkiye’sini 
sizler yöneteceksiniz. Geçmişini bil-
meyen geleceğine doğru yön vere-
mez. Özgürlüğün ve bağımsızlığın 
bir bedeli olduğunu unutmayın ve 
unutturmayın. Bu bedel geçmişte 

atalarımızın kanı ve canıdır. Burada 
geleceğimizin teminatı çocuklarımı-
za ve gençlerimize büyük görevler 
düşmektedir. Bunu için hepimizin 
çok çalışması gerekmektedir. Sevgili 
gençler sizler çok daha çalışmalısı-
nız. Sevgili öğretmenler çocukları-
mıza gençlerimize kardeşliği, hoş-
görü ve fedakarlığı öğretiniz. Onlara 
yüksek hedefler ve idealler gösterin 
bilgi kuvvetlidir. Lütfen kendinizi 
bilginizle geliştirin. Bu büyük hedef 
Atatürk’ün bize gösterdiği çağdaş 
uygarlık hedefidir” dedi. 

Programa, Kaymakam Ali Edip 
Budan, Belediye Başkanı Murat Ün-
ver ve protokol üyeleri katıldı. 

AKŞEHİR
Akşehir İlçesinde Cumhuriyet 

Bayramı’nın 96. yıl dönümü düzen-
lenen törenle kutlandı.  Kurtuluş Sa-
vaşı sırasında Batı Cephesi Kararga-
hı’na ev sahipliği yapan Akşehir’de 
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 
Cumhuriyet Meydanı’ndaki alanda 
yapıldı. Tören, Kaymakam Ahmet 
Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya ve Garnizon Komutanı 
Albay Tolga Yuvalı’nın meydanda-
ki halkın ve öğrencilerin bayramını 
kutlaması ile başladı. Daha sonra 
saygı duruşunda bulunuldu ve İs-
tiklal Marşı okundu. Günün anlam 
ve önemini belirten konuşmayı İlçe 
Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz 
yaptı.  Kaymakam Kurnaz’ın konuş-
masının ardından öğrenciler şiirler 
okudu. Okullar arasında yapılan 
yarışmalarda dereceye giren öğ-
rencilere protokol üyeleri ödüllerini 

verdi. Akşehir Atatürk Ortaokulu 
Halk Oyunları ekibinin gösterisinin 
ardından Akşehir Belediye Bandosu 
eşliğinde geçit töreninin yapılmasıy-
la birlikte program sona erdi.

YUNAK
Yunak ilçesinde 29 Ekim Cum-

huriyet Bayramı’nın 96. yıl dönü-
mü çeşitli etkinliklerle kutlandı.  29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. 
yıl dönümü Yunak Hükumet Konağı 
bahçesinde bulunan Atatürk büs-
tüne çelenk bırakılmasıyla başladı. 
Daha sonra Yunak ilçe meydanında 
kutlamalara devam edildi. Kutlama 
saygı duruşunda bulunulması ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem 
Akbulut ve Yunak Belediye Başka-
nı Abdullah Emre Demirhan halkı 
selamlayarak bayramlarını kutladı. 
Günün anlam ve önemini belirten 
konuşmaların ardından kutlamalar 
çeşitli etkinliklerle devam etti. İlçede 
düzenlenen yarışmalarda dereceye 
giren öğrencilere ödülleri protokol 
üyeleri tarafından verildi. Bandolu 
tören geçişinin ardından kutlamalar 
son buldu. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarına; Yunak Kaymakamı 
Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Be-
lediye Başkanı Abdullah Emre De-
mirhan, resmi kurum amirleri, okul 
müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HÜYÜK
Hüyük ilçesinde, 29 Ekim Cum-

huriyet Bayramı düzenlenen törenle 
kutlandı. 

İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğ-
lu’nun kaymakamlıkta bayram teb-
riklerini kabul etmesinin ardından 
kutlamalar, Durmuş Akkuş Anadolu 
Lisesinin bahçesinde gerçekleştirildi. 
İstiklal Marşı’nın okunması, saygı 
duruşunda bulunulması ve Kayma-
kam Dilara Şenoğlu ile Hüyük Be-
lediye Başkanı Mehmet Çiğdem’in 
halkın ve öğrencilerin bayramını 
kutlamasıyla törenler başladı. 

Günün anlam ve önemine ilişkin 
konuşmaların yapılması ve okunan 
şiirlerin adından öğrenci gruplarının 
hazırladığı bayram ve sportif göste-
riler ilgiyle izlendi. Tören esnasında, 
öğrencilerin Barış Pınarı Hareka-
tı’nda görev alan Mehmetçikler için 
hep birlikte asker selamı vermeleri 
de alkışlandı. Kutlamalar, yapılan 
geçit töreni ile sona erdi.  Törene, 
Kaymakam Dilara Şenoğlu, Belediye 
Başkanı Mehmet Çiğdem, Belediye 
Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal 
Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Teğ-
men Fırat Karaca, İlçe Emniyet Ami-
ri Komiser Yardımcısı Ömer Gün-
düz, kurum müdürleri, gaziler, siyasi 
parti ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenci-
ler katıldı.

YALIHÜYÜK
Kutlamalar Kaymakam Muham-

med Deniz Kılınç’ın makamda teb-
rikleri  kabulü ile başladı. Daha sonra 
Yalıhüyük Cumhuriyet  Meydanında 
Kaymakam  Muhammed Deniz Kı-
lınç ve Belediye Başkanı Hasan Ko-
çer, halkın ve öğrencilerin bayramı-
nı kutladı. Konuşmaların ardından 
öğrencilerin şiir okuması, gösteriler 
ve oyunlarla devam eden program, 
Cumhuriyet koreografisi ve tüm ka-
tılımcıların asker selamı vermesi ile 
sona erdi.

BOZKIR
Bozkır Anıt meydanında yapılan 

tören saygı duruşundan sonra İstik-
lal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Ardından İlçe Kaymakamı Oltan 
Bayraktar günün önemine yönelik 
bin konuşma yaptı.

Daha sonra Bozkır Merkez Cum-
huriyet İlkokulu öğrenciler tarafın-
dan şiirler okundu. 

Etkinlik şehitlik ziyareti ile sona 
erdi.

Akşam da kutlamalar kapsamın-
da fener alayı eşliğinde halk yürüyü-
şü gerçekleştirilecek.

KARAPINAR
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 

Karapınar’da coşkuyla kutlandı.
Atatürk Stadyumunda yapılan 

törenler saygı duruşunun ardından 
İstiklal Marşının okunması ile baş-
ladı.

 İlçe Kaymakamı Onur Kökçü 
burada yaptığı konuşmada şunları 
kaydetti:

“Cumhuriyetimiz binlerce yıllık 
devlet geleneğimizin, binlerce yıllık 
devlet tecrübe ve birikimimizin en 
son aldığı şekildir. Devletimiz asır-
larca tüm devlet ve milletlere örnek 
olmuş asil ve büyük bir devlettir. 
Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Ke-
mal Atatürk ve silah arkadaşlarını 
mihnet ve şükranla anıyoruz.”

Program geçit töreni ile sona 
erdi.

HALKAPINAR
Halkapınar Kaymakamı Yunus 

Emre Bozkurtoğlu, makamında 
Cumhuriyet Bayramı tebriklerini 
kabulünden sonra kutlamalar Hal-
kapınar Genlik Merkezi Kapalı Spor 
Salonunda devam etti.

Kaymakam Bozkurtoğlu’nun, 
günün anlam ve önemini belirten 
konuşmasının ardından, Halkapınar 
Arif Arık Çok Programlı Anadolu 
Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tara-
fından hazırlanan programda öğren-
ciler, şiirler okudu, tiyatro, oratoryo 
ve slayt gösterileri yaptı.

Cumhuriyet konulu şiir, kom-
pozisyon, resim yarışmalarında de-
receye giren öğrencilere ödüllerinin 
verilmesinin ardından tören, sona 
erdi.

Törene, Halkapınar Belediye 
Başkanı Mehmet Bakkal, kamu ku-
rumlarının müdürleri, siyasi parti 
temsilcileri, vatandaşlar, öğretmen 
ve öğrenciler katıldı. n AA-İHA
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Nesibe Aydın’da Cumhuriyet koşusu Gençlik Eğitim Cumhuriyet’i kutladı

Nesibe Aydın Konya Okulla-
rı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarına “Geleneksel Cum-
huriyet Koşusu” ile başladı. Okul 
Kampüsü çevresinde gerçekleş-
tirilen “Cumhuriyet Koşu” yöne-
ticiler, öğretmenler, Öğrenciler 
ve velilere katıldı. Nesibe Aydın 
Konya Okullarında, 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramının 96. Yıl dönü-

mü etkinlikleri okul çevresinde 
düzenlenen “Cumhuriyet koşuşu” 
ile start aldı. Her yıl geleneksel 
olarak organize edilen “Cumhuri-
yet Koşusu”na okul yönetimi, tüm 
öğretmenler, öğrenciler ve veliler 
katıldı. Cumhuriyet Koşusu”na 
katılan öğretmen ve öğrenciler bi-
rinci olmak için değil, Cumhuriyet 
için koştular. İlkokuldan, lise kade-

mesine kadar yüzlerce öğrencinin 
ter döktüğü yarışın en güzel anları 
ise Konya Kampüsünde yaşandı. 
Cumhuriyet için koşan arkadaşla-
rını, bitiş çizgisinde hep bir ağız-
dan söyledikleri 10’uncu Yıl Marşı 
ve İzmir marşı ile karşılayan öğ-
rencilerin coşku dolu anları görül-
meye değerdi.
n HABER MERKEZİ

Cumhuriyet’in ilanının 96. yı-
lında 29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mı Özel Gençlik İlkokulu/Ortaoku-
lunda coşkuyla kutlandı. 

Okulumuz öğrenci ve öğret-
menleri tarafından hazırlanan 
programda günün anlam ve öne-
mini belirten konuşma, Sosyal 
Bilgiler Öğretmeni Muhammed 

Mustafa Nokta tarafından yapıl-
dı. Okul korosunun seslendirdiği 
şarkılar ve öğrencilerin okuduğu 
şiirler programa renk kattı. Ayrıca 
Cumhuriyet ve Cumhuriyet tari-
hini ele alan “Cumhuriyet’le Bir 
Kelime Bir İşlem” yarışması öğ-
rencilerde büyük bir ilgi ve merak 
uyandırdı. Yarışmada öğrencilere 

Cumhuriyet’le ilgili tarihi işlemler 
ve yine Cumhuriyet’le ilgili kelime 
ve kavramların yer aldığı sorular 
soruldu. Öğretmen, öğrenci ve 
velilerin de katıldığı kutlama prog-
ramı yarışmada dereceye giren 
öğrencilerin ödüllendirilmesiyle 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ

‘Cumhuriyet’i sonsuza 
kadar koruyacağız’

Öncelikli alanımız
eğitim olmalıdır

Memur-Sen Konya İl Temsil-
cisi, Eğitim Bir-Sen Konya Şube 
Başkanı Nazif Karlıer, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 
bir mesaj yayımladı. Karlıer, me-
sajında şu ifadelere yer verdi: “Hür 
doğup hür yaşamaya hayatı paha-
sına ant içmiş milletimiz, emper-
yalizmin en zalim, en zorba işgal 
ve saldırılarını, tek bayrak altında 
tek bir ülkü ve ilke için birleşerek 
püskürtmüş, eşsiz tarihî şahlanışı-
nı 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’le 
taçlandırmıştır. Milletimiz, 96 yıl 
önce, yaşlısı, genci, çocuğu, kadını 
ile yediden yetmişe, bütün dünya-
ya, istiklal ve istikbaline darbe vu-
rulamayacağının dersini vermiştir. 
Zor şartlarda emperyalist devlet-
lere karşı verilen İstiklal Harbi’nin 
neticesi olan Cumhuriyet, millî ira-
de kararlılığının en somut zaferidir. 
Devlet de millet de asli kimlik ve 
karakterini bağımsızlıktan, özgür 
iradeye bağlılıktan alır, almaktadır. 
Özgür olmayan irade yok hükmün-
dedir. İradesi olmayan özgürlük 
ise koca bir yalandır. Cumhuriyet, 
kayıtsız şartsız cumhurun, yani 
milletin egemen olması sebebiyle 
önemli ve anlamlıdır. Bu yüzden, 
Milli iradenin kazanımlarını, artan 
iman, heyecan ve yorulmak bilmez 
gayretle bugünden yarınlara taşı-
mak, içeriden ve dışarıdan her tür-
lü saldırıya karşı canımız pahasına 
korumak kadar önemlidir. Özgür-
lük ve iradenin mahiyetine de etki 
eden dünyanın yeni gerçekliği, var 

olma biçimi ve başarma yollarını 
değiştiren bir mücadele dönemini 
başlatmıştır. O nedenle, bugün, 
en öldürücü silahları kullanarak 
maddi manevi varlığımızı işgal ve 
talan etmek isteyen küresel em-
peryalizme karşı dünkünden daha 
donanımlı, daha kararlı olmaya 
mecburuz. Bugün umudu çoğal-
tıp canlı tutan bilinçle asla ihmal 
edilemeyecek öncelikli alanlarımız 
eğitim, bilim ve teknoloji olmalıdır. 
Millet olarak yarınki dünyaya, me-
deniyet değerlerimizi insanlığın or-
tak değerleri ve küresel imkânlarla 
bütünleştirerek hazırlanmalıyız. 
Bu noktada, yüksek verim ve kaza-
nımlarla başarmak mecburiyetin-
de olduğumuz eğitim davamız, va-
roluş ve gelecek iddiamızın temeli, 
teminatıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak, 
özgürlüklerin, kardeşliğin ve huzur 
ikliminin hâkim olduğu nice yıllar 
diliyoruz.” n HABER MERKEZİ

Tedem Özel Eğitim Kurum-
ları Kurucularından Ömer Cücük, 
Cumhuriyet Bayramının 96. Yıl 
dönümü nedeniyle bir kutlama 
mesajı yayımlayarak milletimizin 
Türkiye Cumhuriyetini birlik ve 
beraberlik içinde sonsuza kadar 
koruyacağını ifade etti. 

Türk milletinin Cumhuriyet 
Bayramını kutlayan Ömer Cücük, 
“Türkiye Cumhuriyeti, bağımsız-
lığına düşkün, onurlu yaşamaktan 
başka seçeneği olmayan aziz mil-
letimizin eseridir. Aynı zamanda 
Milli Mücadele’nin taçlanmış hali-
dir. Özel Tedem Eğitim Kurumları 
olarak yetiştirdiğimiz çocuklarımız, 
ülkemiz için şehit olanları asla 
unutmayacaktır. Cumhuriyetimiz-
le birlikte kazanımlarına, memle-
ketine sonsuza kadar sahip çıka-
caktır.  Bizler Cumhuriyetimizin 
kurucusu Atatürk’ü, silah arka-
daşlarını ve tüm şehitlerimizi her 
gün minnet ve şükran ile anarken, 
onları asla unutmayacağız. Atamız 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
çizdiği çağdaş uygarlık yolunda 
ödün vermeden ilerleyerek ge-
lecek nesillere güçlü bir Türkiye 
bırakmanın çabası içinde olacağız. 
Bu mutlu ve onurlu günde Cum-
huriyetimizin 96. yılına ulaşması-
nın sevincini milletimizle birlikte 
yaşıyoruz.” dedi.

TÜRK MİLLETİ SONSUZA 
KADAR CUMHURİYETİMİZE 

SAHİP ÇIKACAKTIR
Ülkemiz birlik ve beraberlik 

içinde cumhuriyetimize sonsuza 
kadar sahip çıkacağına dikkat çe-
ken Ömer Cücük, “Cumhuriye-

timizin Kurucusu, büyük devlet 
adamı, hiç kuşkusuz son yüzyılın 
en büyük dehası Mustafa Kemal 
Atatürk: ‘Benim en büyük eserim 
Cumhuriyet’ demiştir. Atatürk’e 
göre çağdaşlaşmak her şeyden 
önce bir yaşam davası, bir var olma 
mücadelesidir. En büyük arzusu 
ise fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür 
bir nesil yetiştirmektir. Bu doğrul-
tuda Cumhuriyet ile demokratik, 
eşitlikçi, insan haklarına dayalı bir 
yaşamı, kadın-erkek ayrımı gözet-
meksizin hepimize sunarak arma-
ğan etmiştir. Hiç şüphesiz milleti-
miz, Türkiye Cumhuriyetini birlik 
ve beraberlik içinde sonsuza kadar 
koruyarak sahip çıkacaktır. Bun-
dan hiç kimsenin şüphe ve endişe-
si olmamalıdır. Başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere kuru-
cu kahramanları rahmetle, hür-
metle, minnetle anıyorum. Vatan 
uğruna canlarını seve seve veren 
kahraman şehitlerimize Cenab-ı 
Allah’tan rahmet dileyerek Cum-
huriyet Bayramını kutluyorum.” 
dedi. n HABER MERKEZİ 

Çevre dostu olan 8 yaşındaki Gümüşhaneli Zeynep Oral’ın “Onların evleri çöp dolsun da görsünler” feryadı-
na Konya kulak verdi. Konya’da üretim yapan bir firma minik Zeynep’e çöp ve şişe toplama aparatı gönderdi

Zeynep’in feryadına
Konya kulak verdi

Gümüşhane’nin tarihi Süley-
maniye Mahallesinde çöp toplayan 
8 yaşındaki Zeynep Oral’ın ‘Onla-
rın evleri çöp dolsun da görsünler’ 
feryadına Konya’dan karşılık geldi. 
Konya’da üretim yapan bir firma 
minik Zeynep’e çöp ve şişe toplama 
aparatı gönderdi. 

TEMA Vakfı Gümüşhane tem-
silcisi babası Yusuf Oral’la birlikte 
Minik Zeynep’in feryadının hem 
sosyal medya hem yerel hem de 
ulusal basında yer almasının ar-
dından yol kenarında boş içki şişe-
leri topladıkları tarihi Süleymaniye 
mahallesinde Gümüşhane Beledi-
yesince kamyon dolusu çöp toplan-
mıştı. 

Baba kızın bu anlamlı hareke-
tinin ardından çöp toplama aparatı 
üreten Konya firması baba kıza ula-
şarak ürettikleri aparatlardan 2 adet 
hediye etmek istediklerini söyledi. 

TEMA Vakfı Gümüşhane Tem-
silcisi Yusuf Oral, iki kızı ve yeğen-
leri ile hediye olarak gönderilen şişe 
toplama aparatıyla birlikte Torul 
ilçesine bağlı İnkılap köyünde doğa-
ya bırakılan plastik şişeleri ve çöp-
leri topladı. 

Etkinlikle ilgili bilgi veren TEMA 
Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf 
Oral, “Çöp toplamaya devam ediyo-
ruz çünkü dünyada 7.kıtadan bah-
sediliyor ve bu 7.kıta okyanuslara 
biriken çöp yığınları. Bu durum ön-
celikle kişilerden kaynaklı dünyanın 
problemi. Artık bireysel olarak sıfır 

atığı benimsemek ve en önemlisi de 
dünyamızda biriken çöpleri temiz-
lememiz gerekiyor” dedi. 

Oral’ın 4 yaşındaki küçük kızı 
Sıla ise topladığı şişelerden birisi-
nin içerisinde su bulunduğunu fark 
edince şişesini babasının açmasını 
isteyerek karıncaların da o suya ihti-
yacı olduğunu belirterek boş şişenin 
içindeki suyu yere döktü. İnsanlığa 
‘Temiz bir dünya istiyorum’ mesajı 
veren Oral, dünyayı insanların kir-
lettiğini belirterek çöpleri çöp kutu-
larına atmaları gerektiğini söyledi. 

Oral’ın Büyük kızı 8 yaşındaki 
Zeynep ise doğaya çöp atanların bu 
dünyada yaşamak istemediklerini 
belirterek, “Diyeceğim ki onların 
da dünyası çöple dolsun ama burası 
bizim de dünyamız” ifadelerini kul-
landı. 

Oralın 11 yaşındaki yeğeni 
Ahmet Can ise çevreye çöp atan 
insanlara “Onların da evleri kirlen-
sin” mesajı verdi. 

Gümüşhane’nin eski yerleşim 
yeri olan ve Türk, Rum ve Ermeni-
lerin yüzyıllarca bir arada yaşadığı 

tarihi Süleymaniye Mahallesinde 
şehir manzarasının göründüğü yol 
kenarı boş içki şişeleriyle adeta çöp-
lüğe dönmüş, TEMA Vakfı İl Tem-
silcisi Yusuf Oral ve 8 yaşındaki kızı 
Zeynep Oral, gezmeye gittikleri Sü-
leymaniye Mahallesinde alkol kul-
lanan şahısların yol kenarında içip 
yamaca attıkları boş içki şişelerini 
ve kutularını toplamış ardından Be-
lediye Başkanlığı temizlik ekipleri 
kamyonlar dolusu şişe, plastik po-
şet ve çöp toplamıştı.
n İHA

Birlikte kutladılar
Cumhuriyet Bayramı’nın 96. 

Yıldönümü kutlamaları çerçevesin-
de Atatürk Anıtta bir araya gelen 
CHP, ADD, Eğitim-İş, ÇYDD ve 
Türkiye Emekliler Derneği başkan-
ları ve üyeleri anıta çelenk sunarak, 
saygı duruşundan sonra İstiklal 
Marşını okudular.

Atatürk Anıtındaki Cumhuriyet 
Bayramı kutlama programına CHP 
Konya İl Başkanı Barış Bektaş, CHP 
Bir önceki dönem Milletvekili Hüs-
nü Bozkurt, İlçe Başkanları, ADD 
Konya Şube Başkanı Sinan Düzenli, 
Eğitim–İş Konya Şube Başkanı Öz-
gür Ulaş Yiğit, ÇYDD Konya Şube 
Başkanı Fatma Sibel Ünsal, Türkiye 
Emekliler Derneği Konya Şube Baş-
kanı Gülhan Çağlar ve vatandaşlar 
katıldı.  

CUMHURİYETİMİZE TÜRK 
MİLLETİ SONSUZA KADAR 

SAHİP ÇIKACAKTIR
 Atatürk Anıtında konuşan CHP 

Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Türk 

Milletinin Bayramını kutlayarak, 
“Onurlu bireyler olarak milletimiz-
le birlikte Cumhuriyet bayramımızı 
kutluyoruz. Bizlere bugünleri arma-
ğan eden başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve 
tüm şehitlerimizi minnetle buradan 
anıyoruz. Atatürk ve silah arkadaş-
ları cumhuriyeti kurmayı başarmış 
büyük bir kadrodur. Küçümsenme-
sini asla kabul etmiyoruz. Bu kadro-
ların ruhu Kuvay-i Milliye ruhudur. 
Bu ruh sayesinde cumhuriyetimiz 
ilerledi. Cumhuriyet aynı zamanda 
bir kadın dayanışması ve sahiplen-
mesidir. Cumhuriyetimiz ve dev-
rimlerinden asla geri dönüş olma-
yacaktır. Karşı devrim hiçbir zaman 
bunu başaramayacaktır. Türk Mil-
leti ve gençliği sonsuza kadar sahip 
çıkmaya devam edecektir. Bundan 
hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın. 
Cumhuriyetimizin 96. Yıldönümü 
ve Cumhuriyet Bayramımızı kutlu-
yorum” dedi. n HABER MERKEZİ

‘Bilinç kazandırdı’
Yöntem Eğitim Kurumları Yö-

netim Kurulu adına Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle kutlama mesajı 
yayımlayan Özel Yöntem Eğitim 
Kurumları yönetim kurulu üyesi 
ve Türkçe Öğretmeni Özgür Pazar-
cı, Cumhuriyet’in bize ulus olma, 
dünya milletlerinin onurlu bir üyesi 
olma bilincini kazandırdığını söyle-
di. Özgür Pazarcı mesajının deva-
mında şunları dile getirdi: “19 Ma-
yıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a 
çıkarak Milli Mücadele’yi başlatıp 
29 Ekim 1923 tarihinde de “Türk 
milletinin karakterine ve âdetlerine 
en uygun olan idare, Cumhuriyet 
idaresidir.” diyerek ilan ettiği Cum-
huriyet, Türk milletine bırakılmış 
en büyük miras ve vazgeçilmez bir 
değerdir. Cumhuriyet’te egemen-
lik kayıtsız şartsız milletindir. Halk, 
kendi kendisini yönetme yetkisini 
temsilcileri aracılığıyla kullanır. Bu 
yönetimde yurttaşların seçme ve 
seçilme hakkı vardır. Devlet yöne-

timi; sınıfların, kişilerin ailelerin, bir 
zümrenin eline bırakılamaz, mille-
tin bütün bireyleri yönetime katı-
labilir ve söz sahibi olabilir. Çünkü 
cumhuriyet yönetiminde bütün 
vatandaşlar eşit haklara sahiptir. 
Cumhuriyetin en büyük erdemi, 
Türk toplumunu ulus olma bilinci-
ne kavuşturması ve bireyi yurttaş 
konumuna yükseltmesidir. Ulusu-
muz, Cumhuriyetle birlikte ulusal 
bir devletin onurlu, özgürce düşü-
nebilen ve eşit haklara sahip yurt-
taşları haline gelmiş, devletin tek ve 
gerçek sahibi olmuştur. Atatürk’ün 
hedef olarak gösterdiği çağdaş 
uygar ülke olma yolunda laik, de-
mokratik Cumhuriyet rejimi ile kat 
ettiğimiz mesafe küçümsenecek 
gibi değildir. Cumhuriyet bize ulus 
olma, dünya milletlerinin onurlu bir 
üyesi olma bilincini kazandırmıştır. 
Bu vesileyle Cumhuriyet’imizin 96. 
yılını kutluyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 



30 EKİM 201912 HABER

“Ey iman edenler! Zannın bir-
çoğundan kaçının. Çünkü bazı zan 
(vardır ki) günahtır. Bazınız da bazı-
nızı arkasından çekiştirmesin (gıybet 
etmesin). Sizden herhangi biriniz ölü 
kardeşinin etini yemekten hoşlanır 
mı? İşte bundan (ölü eti yemekten) 
tiksindiniz. Allah’tan korkun. Çünkü 
Allah tevbeleri kabul edendir, çok 
esirgeyendir.” (HUCURAT SURESİ 
– 12. AYET)  Bir kimse, bir din kar-
deşinin diyanetine, ahlakına, şahsiye-
tine, izzet-i nefsine, aile efradına vs. 
ait bir halini onun gıyabında, açıktan 
açığa veya dolaylı olarak söylemiş 
olsa, onu arkadan çekiştirmiş olsa 
bu hal gıybet olur. Gıybet, dinimizde 
haramdır, İslam ahlakına aykırıdır. 
Birçok fitnelere sebeptir. Bundan son 
derece sakınmak, hatta kaçınmak ge-
rekir. Peygamberimiz (SAV), gıybeti 
şöyle tarif etmiştir: “Gıybet: Kardeşini 

kerih göreceği (hoşlanmayacağı) bir 
şeyle yâd etmendir. (Onu arkasından 
hoşlanmayacağı bir tarzda konuş-
man ve çekiştirmendir.   Dinimizde 
büyük günahlardan biri de gıybettir. 
Bir kimsenin gıyabında onun ayıpları-
nı söylemek, anlatmak veya herhangi 
bir işaretle izah etmek gıybettir. Gıybet 
edilen şahsın işittiğinde hoşlanmaya-
cağı bir şeyi başkasına anlatmak ta 
gıybettir. Anlatılan şey o şahsın ister 
ahlakında, ister işlerinde, ister sözle-
rinde ister dini ve ahlaki yaşayışında, 
ister giyim kuşamında olsun, aley-
hinde konuşulan kimse bunu duydu-
ğunda hoşlanmaz, üstelik üzülürse bu 
gıybettir. İslam dini toplum hayatında 
ve insanların bir arada yaşamalarına 
büyük önem verdiği için suizan, te-
cessüs ve gıybet gibi insan hayatını 
bozacak, içtimai yaşayışı altüst ede-
cek, beşeri münasebetleri bozacak 

şeylerin tümünü haram 
kılmıştır. Bu husus ko-
numuzun başında oku-
duğumuz ayetle sabit 
bir ilahi müeyyidedir. Bu 
ayette gıybetin ölü etini 
yemek kadar çirkin bir iş 
olduğu anlatılmaktadır.

Ebu Hüreyre (RA) 
şöyle rivayet ediyor:

“Peygamberimiz 
(SAV): “Gıybet nedir 
bilir misiniz?” diye sordu. Orada bu-
lunan ashap: “Allah ve Rasülü daha 
iyi bilir.” dediler. Bunun üzerine Hz 
Peygamber (SAV): “Kardeşini hoş-
lanmayacağı bir vasıfla zikir ve tavsif 
etmendir.” diye tarif buyurdu. Bunun 
üzerine yine orada bulunan sahabe-

ler: “Kardeşimde dedi-
ğim vasıflar ne buyurur-
sunuz?” dediklerinde, Hz 
Peygamber (SAV): “Eğer 
dediğin sıfat kardeşin-
de varsa, işte o zaman 
gıybet olur. Yoksa ona 
bühtan ve iftira etmiş 
olursun.” buyurdular.   
Ayet ve hadislerden an-
laşıldığı üzere gıybet, 
kötü zan gibi şeyler İslam 

dininde haram kılınmıştır. Bunları ya-
panlar İslam nazarında fena duruma 
düşmüş olurlar. Esefle diyelim ki, son 
zamanlarda birbirinin ayıplarını araş-
tırmak suretiyle; saatlerce kahvehane 
köşelerinde dedikodu yapanlara, din 
kardeşini çekiştirip aleyhinde konu-

şanlara sık sık rastlıyoruz. Sadece 
kahve köşelerinde değil, farkında 
olunmadan evlerimizde bile dedi-
kodu yapılmaktadır. O halde kişinin 
duyduğu zaman hoşlanmayacağı bir 
hususu gıyabında konuşmak gıybet 
değil midir? Hangimiz bunu kendi-
mizden uzak tutmaya gayret göste-
riyoruz? Allah’ın emrini çiğnemenin 
cezasını hiç düşünmüyoruz. Gıybet 
eden zavallı insanlar bilmiyorlar ki, 
dünya kanunlarından birini çiğneyen 
nasıl cezalandırılıyorsa, Allah’ın emir-
lerini çiğneyerek dedikodu yapanlar, 
onu bunu çekiştirip gıybet edenler de 
ilahi adalet gereği cezalandırılacaklar-
dır. Zira insanın konuştuğu her söz 
tespit edilmektedirler. Nitekim Allah, 
Kur’an’da şöyle buyuruyor:  “Hatırla 
ki (insanın) hem sağında hem so-
lunda oturan, onun amellerini tespit 
etmekte olan iki (melek) vardır. O bir 

söz atmaya dursun, mutlaka yanında 
bir gözcü vardır.” (KAF SURESİ – 17–
18. AYETLER)  Demek ki, bir kişi bir 
söz söylediği zaman onu tespit eden 
melekler vardır. Onlar sözün iyisini de 
tespit eder, kötüsünü de. İyi bir söz 
bizim menfaatimize, kötü sözlerin tes-
piti de zararımızadır. Allah cümlemizi 
kötü sözden, yalan ve iftiradan, gıybet 
ve çekiştirme hastalığından korusun. 
Lisanına sahip ve malik olan hayırlı 
kullarından eylesin…  İbrahim Ethem 
(KS) hazretleri bir topluluğa evinde 
ziyafet vermişti. Davetliler sofraya 
oturur oturmaz hemen birini çekiştir-
meye başladılar. Bu durum karşısında 
İbrahim Ethem (KS) şöyle dedi: “Biz-
den önceki Müslümanlar, etten önce 
ekmek yerlerdi. Siz ise ekmekten 
önce et yemeye başladınız.”

KAYNAK : MÜMİNLERE VAAZ VE 
İRŞAT   MEHMET ALTUNKAYA

GIYBET

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir ve Yeni-
gün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan, Konya 
Numune Hastanesi Kardiyolo-
ji Bölümünde tedavi görmekte 
olan Anadolu’da Bugün Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni ve Kon-
ya Gazeteciler Cemiyeti Başkan 
Vekili Mustafa Ekmekçioğlu’nu 
ziyaret etti. 

Yetkililerden bilgi alan Kon-
ya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Sefa Özdemir ve Yenigün Ga-
zetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan, Ekmekçioğlu’na 
geçmiş olsun dileklerinde bulu-
narak, acil şifalar diledi.
n HABER MERKEZİ

Konya Bilim Merkezi 
Devfest’e ev sahipliği yaptı

Ülkü Ocakları’ndan, 
Başkan Altay’a ziyaret

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Türkiye’nin 
TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi 
olan Konya Bilim Merkezi’nde dü-
zenlenen ve Konya’nın en büyük 
teknoloji konferanslarından olan 
Google Developer Groups DevFest 
Konya’19 etkinliğinde teknoloji 
meraklıları bir araya geldi.

Konya Bilim Merkezi, Google 
Developer Groups (GDG) DevFest 
Konya’19 etkinliğine ev sahipliği 
yaptı.  Güncel Google teknoloji-
leri ve yeni teknolojiler hakkında 
konuşmaların yapıldığı ve tüm 
dünyadaki GDG’ler tarafından her 
sene belirli tarihlerde gerçekleş-
tirilen DevFest etkinlikleri, bu yıl 
Konya Bilim Merkezi’nin ev sahip-
liğinde gerçekleştirildi. 

Etkinlikte uzman bilişimciler 
tarafından teknoloji ve inovasyon 

konularında yapılan sunumlar, bi-
lim ve teknoloji meraklıları tarafın-
dan yoğun ilgi gördü. 300’e yakın 
katılımcının yer aldığı programda 
konuşan GDG Konya Organiza-
törü Dilan Balcı, festivalin ama-
cının dünyadaki bilişim alanında 
uzmanlaşmış kişilerden alınan 
bilgilerin teknoloji meraklılarına 
aktarılması olduğunu ifade ederek, 
Konya Bilim Merkezi’nin sağlamış 
olduğu destekten dolayı teşekkür 
etti. 

Katılımcıların güncel teknoloji 
konularında bilgi sahibi olduğu fes-
tivalde bilişim ve teknoloji uzman-
ları; Fırat Oltulu, Sercan Yusuf, 
Hasan Hüseyin Uçkun, Yusuf Sarı-
göz, Aysun Demirdöğen, Yiğit Can 
Şener, Erol Kaftanoğlu teknoloji ve 
inovasyon konularında sunumlar 
gerçekleştirdi. n HABER MERKEZİ

Konya Ülkü Ocakları Başka-
nı Yusuf Kasım Akta ve yönetim 
kurulu üyeleri, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’a nezaket ziyaretinde bulundu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfı Konya Başkanı Yusuf Kasım 
Akta, Yönetim kurlu üyelerinden 
oluşan bir heyet Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ı makamında ziyaret ettiler. 
Ziyarette Ülkü Ocakları Başkanı 
Yusuf Kasım Akta, Ülkü Ocakla-
rı Eğitim ve Kültür Vakfı Konya İl 
Başkanlığı’nın eğitim, kültür ve 
sosyal faaliyetleri hakkında bilgi 

aktardı. Ziyaretten dolayı mem-
nuniyetini dile getiren Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya’ya en iyi hiz-
meti verme adına çalıştıklarını dile 
getirirken, ziyaretten dolayı Konya 
Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Ka-
sım Akta ve yönetimine teşekkür 
etti.

Ziyaret, günün adına Konya 
Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Ka-
sım Akta’nın Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a özel bir tablo hediye etmesi 
ve çektirilen toplu fotoğraflarla son 
buldu. n HABER MERKEZİ 

Veysel Türk, doktora öğrencisi olarak geldiği Avusturya’da yaklaşık 40 yıldır 
başta Türk gençleri olmak üzere buradaki gurbetçilere din eğitimi veriyor

Gurbetteki 40 yılını 
din eğitimine adadı

Din öğretmeni ve yazar Vey-
sel Türk, yaklaşık 40 yıldır hayatını 
sürdürdüğü Avusturya’da ilerleyen 
yaşına rağmen başta gençler olmak 
üzere Türk toplumunun manevi de-
ğerlerden uzaklaşmaması için çaba-
lamaya devam ediyor. 

Avusturya’ya 1982’de doktora 
öğrencisi olarak gelen Türk, 40 yıla 
yaklaşan gurbet hayatında karşı-
laştığı sıkıntılar, eğitimci kimliği ve 
Türk kökenli gençlerin yurt dışında 
karşı karşıya kaldığı zorlukları an-
lattı. Gaziantep’te 1956’da doğan 
Türk, İzmir İlahiyat Fakültesinden 
1980’de mezun oldu. 

Türk, 80 ihtilali sonrası eğitim 
hayatını yurt dışında sürdürmek 
amacıyla Avusturya’nın başkenti Vi-
yana’ya gitti. 

Türklerin 1970’li yılların baş-
larında gelmeye başladığı Avus-
turya’ya evli bir doktora öğrencisi 
olarak adım atan Türk, ailesiyle ya-
bancısı olduğu bu ülkede tutunmak 
için ciddi zorluklara göğüs gerdi.

“SOYADIM TÜRK DİYE 
AYRIMCILIĞA UĞRADIM”

Türk, geçim sıkıntısının yanı sıra 
ayrımcılığa da uğradığını aktararak 
“O dönemde sakallı olduğum için 
dindar kimliğimiz ortadaydı ve özel-
likle soyadım Türk olduğu için ciddi 
sıkıntılar yaşadım. Örneğin iş alaca-
ğız, sıraya giriyoruz, beni en son ça-
ğırıyorlar. Bana sıra gelinceye kadar 
iş bitiyordu. Soyadımdan ötürü Türk 
olduğumu daha net anlıyorlardı. 
Ben (işverenler tarafından) hiç tercih 
edilmiyordum.” diye konuştu.

Viyana’da o dönem yalnızca iki 
küçük mescidin bulunduğunu, Müs-
lümanlara ait kuruluşların bugünkü 
gibi yaygın olmadığını anlatan Türk, 
Wiener Neustadt şehrinde yeni ku-
rulan bir mescitte imamlık yaparak 
ailesini geçindirmeye çalıştığını be-
lirtti. 

Türk, bir yandan ailesi ve okul 
serüveni diğer yandan camide ço-
cuk ve yetişkinlere yönelik dini eği-
tim çalışmaları nedeniyle doktora 
eğitimine ara vermek durumunda 
kaldığını söyledi.

Avusturya’da oturum iznini al-
dıktan sonra gelir düzeyi daha yük-
sek işlerde çalışma imkanı olmasına 
rağmen din öğretmeni olarak görev 

yapmayı sürdürdüğünü kaydeden 
Türk, gurbette yaşayan Türklerin 
manevi sorunlarına çözüm sunabil-
mek için çeşitli faaliyetlerde bulun-
duğunu ve seminerler verdiğini dile 
getirdi. 

“AVUSTURYA, CAMİLERİMİZE 
TEŞEKKÜR ETMELİ” 

Türk, ülkedeki dini cemaatlerin 
gençlere yönelik çalışmalarının öne-
mine işaret ederek “Avusturya dev-
leti, teşkilatlarımıza, camilerimize 
teşekkür etmeli. Camilerimize ge-
len ve burada okuyan çocuklarımız, 
helali, haramı biliyor. Bir başkası-
nın hakkına girmemeyi öğreniyor.” 
dedi.  Ülke genelinde çeşitli dernek 
ve kuruluşların Türk kökenli vatan-
daşlara yönelik çok önemli faaliyet-
leri olmasına rağmen bu çalışmala-
rın yeterli olmadığına vurgu yapan 

Türk, gençlerin iki kültür arasında 
bocaladığına dikkati çekti. 

Türk, Avusturyalı gibi yaşama-
nın Türk toplumunu mutlu etme-
diğinin altını çizerek “Gençler evin 
içinde belirli örf ve adetlerle yetişi-
yor, dışarı çıkınca buna zıt hareket-
ler, arkadaşlarının davranış şekilleri 
var. Özellikle anne babanın desteği 
ve takibi yok ise dini cemaatlere ka-
tılmamışlar ise kısa sürede bu toplu-
mun gençlerine beziyorlar.” ifadele-
rini kullandı. 

“BENİ ÖĞRENCİLERİME 
SORMUŞLAR”

Yaklaşık 40 yıldır hem sivil top-
lum kuruluşları bünyesinde hem de 
din öğretmeni olarak devlet okul-
larında gençlere dinin hakikatleri-
ni anlatmaya çalıştığını kaydeden 
Türk, bu esnada da rahatsız edici 

bazı durumlarla karşılaştığını söyle-
di.

Türk, “Bazı ikiyüzlü tutumlarla 
karşılaştık. Yüzümüze gülüp arka-
mızdan ‘bu ne yapıyor ne ediyor’ 
diye öğrencilere sorduklarını öğren-
ciler gelip bize anlattılar. Bazen gelip 
kapıdan bizi dinlediklerini gördük. 
Hatta bir keresinde kapıyı açtım, 
arkadan dinlemenize gerek yok, her 
şeyimiz açık gelin buradan dinleyin 
dedim.” diye konuştu. 

AVUSTURYA’DA OSMANLI 
İZLERİNİ SÜRDÜ

Türk, Avusturya’da, İkinci Viya-
na Kuşatması sonrasında Osmanlı 
ve Türklerle alakalı tespit ettikleri 75 
mekanı anlatan “Avusturya’da Os-
manlı İzleri isimli” bir kitap yazdığını 
da dile getirdi.  Bundan önce Avus-
turya’ya gelen ilk neslin din hizmeti 
veren kuruluşlar bünyesinde yaptığı 
çalışmalara ilişkin de bir kitap kale-
me aldığını ifade eden Türk, sözle-
rini şöyle tamamladı: “Buraya gelen 
ilk insanlarımız taşın altına ellerini 
koymuş, paralarını ve zamanlarını 
vererek bu ümmetin imanını kur-
tarmak, ibadetlerini rahatça yapa-
bilmek için bu çalışmaları yapmışlar. 
Biz de bu kitabı hazırlarken, ahde 
vefa adına, o faaliyetleri yapanların 
çalışmaları unutulmasın, gelecek 
nesiller onların hatıralarını okusun, 
‘onlar nasıl bir çalışma yapmışlar, 
biz ne tür faaliyetler yapabiliriz’ diye 
sorduklarında kendilerine bir yol 
çizmeleri için böyle bir eser kaleme 
aldık.” n AA

Ekmekcioğlu’na geçmiş olsun ziyareti

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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Terör örgütü DEAŞ’a karşı ka-
rarlı mücadelesini sürdüren Türki-
ye, yurt içi ve dışında düzenlenen 
operasyonlarla örgüte büyük darbe 
vururken teröristlerin planladığı 
çok sayıda eylem engellendi. 

Güvenlik güçlerince terör örgü-
tü DEAŞ ile mücadele kapsamında 
2016 yılından bugüne düzenlenen 
4 bin 536 operasyonda gözaltına 
alınan 13 bin 696 şüpheliden 4 bin 
517’si tutuklandı.

Terör örgütleriyle mücadelesini 
sürdüren güvenlik güçlerince 30 
ilde 64 noktada terör ve istihbarat 
birimlerinden uzmanları bünye-
sinde bulunduran “risk analiz bi-
rimleri” oluşturularak terör örgütü 
DEAŞ, El Kaide ve yabancı terörist 
savaşçılara ağır darbe indirildi. 

Bu birimlerin bünyesinde görev 
yapan uzman terör ve istihbarat 

görevlilerince terör örgütlerine yö-
nelik tüm gelişmeler, örgüt men-
suplarının yurt içi ve dışındaki faali-
yetleri düzenli olarak takip ediliyor.

75 BİN 480 YABANCI 
UYRUKLUYA GİRİŞ YASAĞI

Başka ülkelerin istihbarat bi-
rimleri ile koordinasyon ve ileti-
şim halinde faaliyetlerini sürdüren 
güvenlik birimlerinin çalışmaları 

kapsamında çatışma bölgelerine 
geçecekleri belirlenen 75 bin 480 
yabancı uyruklu kişiye Türkiye’ye 
giriş yasağı konuldu. Polis, jandar-
ma, MİT ve hudut birliklerince bu 
kişilerin sınırlarda takibi yapılarak 
illegal olarak ülkeye girişlerinin 
engellenmesi için ortak çalışmalar 
yürütülüyor.

2016’DAN BU YANA 13 BİN 

696 KİŞİ YAKALANDI
Güvenlik güçlerince yurt içinde 

terör örgütüne yönelik çalışmalar 
kapsamında 2016’da 783, 2017’de 
bin 391, 2018’de bin 327, 2019 yı-
lında da 15 Ekim itibarıyla bin 35 
olmak üzere 4 bin 536 operasyon 
düzenlendi, teröristlerin planladığı 
çok sayıda eylem engellendi. Ope-
rasyonlarda gözaltına alınan 13 
bin 696 zanlıdan 4 bin 517’si tu-
tuklandı. Aynı dönemde yürütülen 
operasyonlarda etkisiz hale getiri-
len teröristlerin sayısı bin 18 olarak 
kayıtlara geçti. Bunların arasında 
yaralı yakalananlarla güvenlik güç-
lerine teslim olan teröristlerin de 
bulunduğu öğrenildi. Yakalanan 
terör örgütü üyelerinden halen bin 
174 DEAŞ ve 115 El Kaide men-
subu, cezaevlerinde tutuklu ve hü-
kümlü olarak bulunuyor. n AA

Kerbela’da kanlı gece: 
20 kişi hayatını kaybetti

Afganistan’da Taliban 
saldırısı: 21 kişi öldü!

Irak’ın güneyindeki Kerbela 
kentinde güvenlik güçlerinin pro-
testocuları dağıtmak için açtığı 
ateş sonucu sonucu 20 kişi haya-
tını kaybetti. Olayın ardından Bağ-
dat’ta sokağa çıkmanın yasaklan-
ması ise halkı sokağa döktü.

Irak’ta işsizlik, kamu hizmet-
lerinin yetersizliği gibi nedenlerle 
başlayan gösteriler, hükümetin 
aldığı sokağa çıkma yasağı, uyarı-
ları ve reform vaatlerine rağmen 4. 
gününde de devam ediyor. Şii nü-
fusunun yoğun olduğu ülkenin gü-
neyindeki Kerbela kentinde valilik 
binası önünde toplanan protesto-
culara güvenlik güçlerinin rastgele 
ateş açması sonucu en az 20 kişi-
nin öldüğü belirtildi. Bazı gösterici-
ler, güvenlik güçlerinin gösterileri 
dağıtmak için açtığı ateş anını ve 
Kerbela hastanesinde bulunan ce-
setlerin görüntülerini paylaştı.

Zikar kentinde ise valilik bi-
nası önünde toplanan kalabalıkla 
güvenlik güçleri arasında yaşanan 
çatışmada 7 kişi yaralandı.
BAĞDAT’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 

KARARI HALKI SOKAĞA DÖKTÜ
Bağdat’ta protestocuların top-

landığı Tahrir Meydanı’nda gece 
boyunca uygulanan sokağa çıkma 
yasağına rağmen yüz binlerce kişi 

toplandı. Hükümet konakları ve 
yabancı misyonların bulunduğu 
Yeşil Bölge’ye ulaşmak için Cum-
huriyet Köprüsü karşısında topla-
nan kalabalık, bölgede bulunan bi-
naların çatılarına çıktı. Cumhuriyet 
Köprüsü karşısındaki Türk lokan-
tasının çatısına çıkan protestocu-
lar, karşı yakadaki güvenlik güçle-
rini vurmak için mancınık kullandı. 
Göstericiler ile güvenlik güçleri 
arasında ateş hattı niteliği taşıyan 
Cumhuriyet Köprüsü, adeta savaş 
meydanlarını andırdı.

Bağdat’ta dün güvenlik güç-
leriyle protestocular arasında ya-
şanan şiddet olaylarında 5 kişi 
hayatını kaybederken 112 kişi ya-
ralandı. Ölenlerin arasında üniver-
siteli bir genç kızın da bulunduğu 
öğrenildi. Tıp fakültesi öğrencisi 
Nur Mervan, başına isabet eden 
biber gazı bombası nedeniyle olay 
yerinde hayatını kaybetti.

Irak’ta 4. gününe giren pro-
testo gösterilerine ilişkin açıklama 
yapan Irak İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliği, hükümet karşıtı pro-
testo gösterilerinde hayatını kay-
bedenlerin sayısının 74’e çıktığını 
duyurmuştu. Ancak Irak basınında 
ölü sayısının 100’e yakın olduğu 
bildiriliyor. n İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, “Barış Pınarı Harekatı’yla Suriye sınırımız boyunca 
kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak, kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik” dedi

‘Koridoru dağıtarak,
kararlılığımızı gösterdik’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan başkanlığındaki dev-
let erkanı, Cumhuriyet’in ilanının 
96’ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtka-
bir’i ziyaret etti.

Erdoğan’a, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı 
temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı kabi-
nesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, 
kuvvet komutanları ile diğer devlet 
erkanı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve be-
raberindekiler, Aslanlı Yol’dan geçe-
rek, Atatürk’ün mozolesine geldi. Er-
doğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan 
çelengi Atatürk’ün mozolesine bırak-
masının ardından, saygı duruşunda 
bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve berabe-
rindekiler, Misak-ı Milli kulesine geç-
ti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada 
Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları 
yazdı: “Aziz Atatürk, bugün millet 
olarak büyük bir heyecanla Cum-
huriyet’imizin 96’ncı yıl dönümünü 
kutluyoruz. Bu gurur günümüzde za-
tıalinizi ve İstiklal Harbimizin bütün 
kahramanlarını, vatanımız uğruna 
kan veren aziz şehitlerimizi rahmetle 
yad ediyor, gazilerimize şükranları-
mızı sunuyoruz. 

Bağımsızlığımıza ve milli be-
kamıza yönelik saldırıların arttığı 
bir dönemde, Kurtuluş Savaşımızı 
zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt 
içinde ve yurt dışında mücadelemizi 
kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim’de 
başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi 
başarılara imza attığımız Barış Pınarı 
Harekatı’yla Suriye sınırımız boyunca 
kurulmak istenen terör koridorunu 
dağıtarak, kararlılığımızı bir kez daha 
tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad 
olsun.”

Garnizonda görevli subay ve ast-
subayların yanı sıra öğrencilerin de 
yer aldığı törenin bitiminde, Anıtka-
bir vatandaşların ziyaretine açıldı.

ERDOĞAN 29 EKİM CUMHURİYET 
BAYRAMI TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıt-

kabir’deki törenin ardından Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’ne geçti. Külliye-
nin ana bina girişinde düzenlenen 
törende, TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, AK Parti TBMM Grup 
Başkanı Naci Bostancı, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sa-
yıştay Başkanı Ahmet Seyit Ahmet 
Baş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 
aralarında bulunduğu Cumhurbaş-
kanlığı Kabinesi üyeleri ve MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdo-
ğan’a tebriklerini iletti.

Törende, Genelkurmay Başkanı 

Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuv-
vetleri Komutanı Orgeneral Ümit 
Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuv-
vetleri Komutanı Orgeneral Hasan 
Küçükakyüz, korgeneral ve korami-
raller, tümgeneral ve tümamiraller, 
tuğgeneral ve tuğamiraller, TBMM 
Başkanvekilleri ve üyeleri, TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali Kum-
buzoğlu, yüksek yargı organlarının 
üyeleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başka-
nı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağ-
bal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri 
Başkanı Uğur Ünal, Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı Sadi Güven, Tür-
kiye Barolar Birliği Başkanı Metin 
Feyzioğlu, Emniyet Genel Müdürü 
Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip 
Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş ile bürokrat-
lar da Erdoğan’a tebriklerini sundu. 
Yabancı misyon şefleri ile Rusya’nın 
Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, 
ABD’nin Ankara Büyükelçisi David 
Michael Satterfield’ın da aralarında 
yer aldığı bazı ülkelerin büyükelçileri 
de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 
Erdoğan’ı kutladı. Erdoğan, Satter-
field ve Yerhov ile tebrik sırasında bir 
süre sohbet etti. n AA

Taliban’ın Afganistan’ın Cüz-
can vilayetinde düzenlediği saldırı-
da 20 güvenlik görevlisi ve bir sivil 
hayatını kaybetti. Afganistan’da 
Akça İlçe Kaymakamı Gulam Sahi 
Subhani, basına yaptığı açıklama-
da, Taliban militanlarının, Akça 
merkezindeki Balahisar Kalesi’ne 
saldırdığını söyledi. Saldırıda 20 
güvenlik görevlisiyle bir sivilin ha-

yatını kaybettiğini ifade eden Sub-
hani, beş polisin de yaralandığını 
söyledi. Taliban 5 güvenlik görevli-
sini esir aldı Subhani, saldırı sonu-
cu kalenin kontrolünün Taliban’ın 
eline geçtiğini ve militanların beş 
güvenlik görevlisini esir aldığını 
kaydetti. Taliban’dan yapılan açık-
lamada ise saldırıda 27 askerin öl-
düğü iddia edildi. n AA

Türkiye’nin DEAŞ ile mücadele bilançosu

Bin bir zorlukla yaptılar, adını ‘Barış Pınarı’ koydular

Sivas Çukurbelen köyü sakin-
leri kilit taşlarından 250 metre-
karelik Türk bayrağı yaptı. Köye 
hakim bir tepeye bin bir zorlukla 
bayrağı yapan köylüler, ortaya çı-
kan eseri Barış Pınarı Harekatına 
armağan etti.

Sivas’ta Çukurbelen köyü sa-
kinlerinden Talat Akgül; köye dev 
Türk bayrağı yapmaya karar ver-
di. Akgül, bayrağı yapabilmek için 
köy sakinlerinden de yardım aldı. 
Bayrağın yapılacağı hakim tepeye 
yakın bir noktaya kadar önce yol 

yapıldı. Ardından tonlarca kilit taşı 
tepeye taşındı. Arazi traktörlerle 
düzleştirildi. Binlerce kilit taşı bir-
leştirilip yasal ölçülere uygun ola-
rak Türk Bayrağı çizilerek boyandı. 
Ortaya çıkan eser Barış Pınarı Ha-
rekatına armağan edildi.

Bayrağın yapımına öncü olan 
köyün ileri gelenlerinden Talat 
Akgül, yaptıkları Türk bayrağını 
Barış Pınarı Harekatına armağan 
ettiklerini belirterek, “Bizim mil-
letin bayrak sevgisi dünyada hiç 
bir şeyle mukayese edilmeyecek 

kadar çok. Amerikalılar donlarına 
bayrak işletiyorlar. Bizde bayrak 
ya semada olur ya da hakim bir te-
pede olur. Karar verdik arkadaşım 
Baki Hafızoğlu ile beraber şuraya 
bir bayrak yapalım dedik” dedi.

NORMAL BAYRAK ÖLÇÜLERİ İLE 
BİREBİR YAPTILAR

Akgül, Türk Bayrağını normal 
ölçülerle birebir yaptıklarını söy-
leyerek, “Önce küçük düşündük. 
Daha sonra 150 metrekarelik bir 
bayrak düşündük. Belediyeye ki-
lit taşlarından almak için gittik. 

Bize 150 metrekarelik taş verdi-
ler. Küçük oluyor dedik vazgeçtik. 
Türkün bayrağı büyük olsun dedik 
250 metrekareye çıkardık. 30 ton 
malzemeyi oraya çıkarmak çok 
zordu. Arazi de çok dik. Köylüler 
traktörleri ile yardım ettiler. Bay-
rağı yerine indirebilmek için de 3 
traktörü aşağı uçmasın diye birbi-
rine bağladık. Bu bayrağı Barış Pı-
narı Harekatına armağan ettik. Bu 
bayrak normal ölçülerle birebirdir. 
12 metreye 18 metredir” şeklinde 
konuştu. n İHA
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Gençlerbirliği’nde Mustafa 
Kaplan’la yollar ayrıldı

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, aldığı karar sonrasında 
Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yolları ayırdığını açık-
ladı. Gençlerbirliği bu sezon Kaplan yönetiminde çıktığı 9 
maçta 6 puan toplamıştı.

Gençlerbirliği’nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi. 
Sezon başında Ankaragücü ile yollarını ayırarak Gençler-
birliği’ne imza atan Kaplan, geride kalan 9 haftalık per-
formans sonrasında yönetim kurulu kararıyla görevinden 
alındı. Gençlerbirliği’nin resmi internet sitesinden yapılan 
açıklamada Mustafa Kaplan’a teşekkür edilirken, “Yöne-
tim kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörü-
müz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 
Mustafa Kaplan ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde 
başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Bu sezon Mustafa 
Kaplan yönetiminde 9 maça çıkan Gençlerbirliği, bu karşı-
laşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alırken 12 
gol atıp kalesinde 14 gol gördü. Son olarak Denizlispor’a 
sahasında 2-0 mağlup olan Ankara ekibi, ligde 17. sırada 
bulunuyor. n AA

Medipol Başakşehir 
yenilmezliğini 7 maça çıkardı

Sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Ba-
şakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkarmış 
oldu. Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir, sahasında 
Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, 
bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maç yaptı. Ligdeki son 
mağlubiyetini ikinci haftada deplasmanda Fenerbahçe’ye 
karşı 2-1’lik skorla alan Okan Buruk’un öğrencileri, söz ko-
nusu karşılaşmadan sonra oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 
3 beraberlik elde etti. Medipol Başakşehir’in sahasında 
Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada takı-
mının ikinci golünü atan Martin Skrtel, ligdeki gol sayısını 
ikiye çıkardı. Slovak futbolcu, geçtiğimiz hafta Göztepe 
maçındaki golüyle turuncu-lacivertlilere üç puanı getir-
mişti. Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir, sahasında 
Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlile-
rin golleri Edin Visca ve Martin Skrtel’den geldi. İstanbul 
ekibinin başarılı stoperi Skrtel, geçtiğimiz hafta oynanan 
Göztepe maçının ardından bordo-mavililere karşı da ağları 
havalandırmıştı. Slovak futbolcu, ligdeki gol sayısını da iki 
yaptı. n İHA

Alexander Sörloth 
seriye bağladı

Trabzonspor’un Norveçli forveti Alexander Sörloth, 
son dört haftada attığı gollerle takımına önemli katkı 
sağladı. Bordo - mavili takımda gol sayısını 8’e çıkaran 
Sörloth’un, rakip fileleri sarstığı maçlarda Karadeniz ekibi 
sahadan mağlup ayrılmadı. Trabzonspor’un, Premier Lig 
ekiplerinden Crystal Palace’dan iki yıllığına kiralık olarak 
kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, bordo - mavili kulüp-
te kariyerinin en verimli günlerini geçiriyor. Golcü oyuncu 
Medipol Başakşehir ile oynanan maçta takımına beraber-
liği getiren golü kaydederken son dört haftayı ise boş geç-
medi. Süper Lig’de 6, Avrupa’da ise 2 kez fileleri sarsan 
oyuncu, gol sayısını ise 8 çıkardı. Sörloth, Trabzonspor’un 
Süper Lig’de oynadığı son dört maç olan; Beşiktaş, Çaykur 
Rizespor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir mücadele-
lerinde rakip kaleye birer gol attı. n İHA

Göztepe’de Tamer Tuna şoku yaşanıyor
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 
başkan Mehmet Sepil’in açıklamalarının 
ardından, 1 maçla camiadan gerekli güveni 
kazanamayacağını düşündüğünü ifade 
ederek teknik direktörlük görevinden istifa 
ettiğini açıkladı. Süper Lig ekiplerinden 
Göztepe’nin teknik direktörü Tamer Tuna, 
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in dünkü 
açıklamalarının takım üzerinde kötü bir etki 
oluşturacağını düşündüğü için görevinden 
istifa ettiğini açıkladı. Yaptığı açıklamada, 
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in 
dün yaptığı açıklamaların ardından 
kendisiyle bir görüşme yaptıklarını anlatan 
Tamer Tuna, “Göztepe son 2 maçta 
istediği başarıyı maalesef gösteremedi. İlk 
2 haftanın ardından yakalamış olduğumuz 
çıkışı devam ettiremedik” şeklinde 
konuştu.

“AÇIKLAMANIN TAKIM ÜZERİNDE 
OLUMSUZ ETKİ OLUŞTURACAĞINI 

DÜŞÜNÜYORUM”
Futbolda her saniye zafer yaşanmadığını 
ifade eden Tuna, “Futbolda bazen 
başarısız görünen dönemler olabiliyor. 
Geçen sene yakaladığınız başarıyı 
sağlayamayabiliyorsunuz. Göztepe’nin 
hem yönetimsel anlamda hem de takım 

anlamında başarılı olmasını isteyen 
biriyim. Bu zorlu mücadele döneminde 
en fazla desteği ve güveni bana gösteren 
muhteşem taraftar ve Göztepe camiası 
oldu. Dünkü açıklamalar sonrası bu güven 
ve desteğin takım üzerinde kötü bir etki 
oluşturacağını düşünüyorum. Bu dönemde 
bu açıklamalardan uzak durulması 
gerekirken olumsuz bir açıklama yapılması 
istifa kararını almamda etkili oldu” diye 
konuştu.

“BAŞKANIN AÇIKLAMASI SONRASI 
AYRILMA KARARI ALDIM”

Tuna, güven ve destek bekledikleri 
dönemde bu açıklamaların ardından 
güvenin 1 maçla kazanılmasının zor 
olduğunu düşündüğü için istifa kararı 
aldığını açıklayarak, “Başkanın yaptığı 
açıklama sonrasında ayrılma kararını 
aldım. Benimle ilgili mesele. Bu duruşu 
gösterdim. Teknik ekibime güveniyorum. 
Bundan dolayı istifa kararını aldım” 
ifadelerini kullandı.
Tamer Tuna, açıklamasında, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıl dönümünü 
de tebrik ederek, “Cumhuriyet çocuğu 
olmaktan her zaman gurur duyuyorum” 
açıklamasını yaptı. n İHA

Rıza Çalımbay: Kupa 
maçları sürprizlere gebe
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da deplasmanda Başkent Akademi Futbol Kulübü’ne konuk olacak olan D.G. Sivasspor, bu 
karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi açıklama yapan Rıza Çalımbay, “Sürprize hazır maçlar 

oynanıyor. Bizim maçlarımızın hepsi tempolu, gollü ve gayet iyi geçiyor. Aynı şekilde devam edeceğiz” dedi
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik 

Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sür-
dü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları 
ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması 
yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla 
idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden 
Serhiy Rybalka katılmazken, Muammer Yıldırım, Cofie 
ve Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı. Antrenman ön-
cesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik 
Direktör Rıza Çalımbay, 2-1 galip geldikleri Antalyaspor 
maçını ve Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Başkent 
Akademi Futbol Kulübü ile oynayacakları maça ilişkin 
konuştu.

“KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ”
Çalımbay, Antalya maçında oyundan hiç kopmadık-

larını ifade ederek, “Sürprize hazır maçlar oynanıyor. 
Kimin kimi yendiği de belli olmuyor ve kritik kritik so-
nuçlar alınıyor. Antalya maçına herkes farklı gözle bak-
tı. Biz zaten Antalya’yı biliyorduk. İyi bir kadrosu oldu-
ğunu da biliyorduk. Çok zor geçti maç. Oyun disiplinini 
bozmadık. Çok güzel de pozisyonlar yakaladık. Hatala-
rımız da oldu ama kazanmayı bildik. O yüzden bizim için 
Galatasaray maçından daha önemli bir maçtı bu maç. 
Kazandığımız için mutluyuz” dedi.

“KUPA MAÇIMIZ VAR”
Ligde kritik maçların olduğunu söyleyen Çalımbay, 

“Şimdi tabii ki lig bitmiyor daha kritik maçlar var. Per-
şembe günü bir kupa maçı oynayacağız. Ona da yüzde 
90 oynayan takımın kadrosunu çıkaracağız eksiklerimiz-
den dolayı. Daha sonra oradan Denizli’ye geçeceğiz. 
Denizlispor maçından puan ya da puanlarla ayrılmamız 
gerekiyor. Bunu da yapabilecek güçteyiz. Önemli olan 
oynadığımız futbolun biraz daha üzerine çıkarsak oradan 
da istediğimiz şekilde döneceğiz” ifadesini kullandı.

“OYUNCULAR FORM YAKALAYAMADI”
Çalımbay son olarak, ligdeki birçok takımın henüz 

hazır olmadığını belirterek, “Henüz takımlar yüzde yüz 
hazır değiller. Halen eksikleri olanlar var, Avrupa ku-
palarında oynayanlar var. Milli maçımızın heyecanını 
yaşayanlar var. Bunların hepsi bittikten sonra zaten lig 
oturacak. Ondan sonra her şey daha çok meydana çı-

kacak. Onun için şu anda alınan bütün puanlar, içeride 
olsun, dışarıda olsun çok çok önemli. Bana göre bizim 
gibi takımlar transferleri geç yaptı. Yayıncı kuruluş-
la ilgili bazı sıkıntılardan dolayı. O hallolduktan sonra 

transfere başladık ama oyuncular sonradan katıldı ve 
form yakalayamadı. Bizim maçlarımızın hepsi tempolu 
geçiyor, gollü geçiyor ve gayet iyi geçiyor. Aynı şekilde 
devam edeceğiz” diye konuştu.n İHA

Kocaman: Ya futbolcu ya da antrenör bu bedeli bir şekilde ödemeli
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 

Eyüpspor karşısında tur adına hiçbir çaba 
gösteremediklerini altını çizerek, bu mağlubiyetin 
bedelini ya futbolcular ya da antrenörün bir şekilde 
ödemesi gerektiğini ifade etti. Ziraat Türkiye Kupası 
4. Tur eleme maçında Konyaspor, deplasmanda 
karşı karşıya geldiği Eyüpspor’a 1-0’lık skorla 
mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi. 
Mücadelenin ardından Konyaspor Teknik Direktörü 
Aykut Kocaman basın toplantısında açıklamalarda 
bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutlayarak sözlerine başlayan Kocaman, 
“Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyorum. Herkes 
için kutlu olsun. Bizim adımıza günün en pozitif 
noktası burasıydı” şeklinde konuştu.

“YA FUTBOLCULAR YA DA ANTRENÖR BU 
DURUMUN BEDELİNİ ÖDER”

Deneyimli teknik direktör, Eyüpspor’u 
galibiyetten dolayı tebrik ederek, “Eyüpspor’u 

canla başla mücadele ettiği için canı gönülden 
kutluyorum. Konyaspor bugün 120 dakikada 150 
kilometreye yakın koştu. Ortalama mesafe olarak 
bu maç için yüksek bir mesafe ancak hemen hemen 
aynı durumda direnen bir Eyüpspor vardı. Maçı 
sürekli uzatmayı başaran en sonunda da istediğini 
elde eden bir takım vardı. A dan Z’ye hak ettiklerini 
söyleyebilirim. Kupa hedeflerimizden biriydi. 
Kupayı önemsiyorum. Ya topu çok hızlandırmamız 
gerekiyordu ya da kuvvetli driplinglerle topu 
hızlandırmamız gerekiyordu. İkisini de yapamadık. 
Tehdit edici olmayan bir oyun oynadık. Maçın 
tümünde turu geçebilecek hiçbir şey yapamadık. 
Futbolda her şeyin bir bedeli var. Konyaspor 
adına üzgünüm. Bu bedel bir şekilde ödenmeli. 
Beklediğimiz bir şey değildi. Başarısızlığın da bir 
bedeli var. Genel olarak ciddi sıkıntılı bir durum. 
Ya oyuncular ya da antrenör bunun bedelini bir 
şekilde öder” diye konuştu.
 n İHA

Gaziantep 
sürdürülebilir 

başarı hedefliyor
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı 

Mehmet Büyükekşi, iyi yolda olduklarını 
ve rakiplerin çekindiği bir takım haline 
geldiklerini bildirdi. Büyükekşi, yaptığı 
yazılı açıklamada, göreve yaklaşık 45 
gün önce geldiklerini hatırlatarak, ne ka-
dar önemli bir görevi devraldıklarının bi-
linciyle hareket ettiklerini belirtti. Geride 
kalan süreçte Gaziantep’i en iyi şekilde 
temsil etmenin çabasını verdiklerini an-
latan Büyükekşi, “Gaziantep şehri için, 
takım için neler yapabiliriz gayesiyle çalı-
şıyoruz ve bu projelerin kısa vadeli olma-
sını istemiyoruz. Her alanda olduğu gibi 
en büyük amacımız sürdürülebilir başarı-
yı yakalamaktır.” ifadelerini kullandı.
n AA



Konyaspor Akademisi’nin zirve keyfi

Elit Akademi liginde haftanın karşılaşmaları tamamla-
nırken İttifak Holding Konyaspor mücadele ettiği gruplarda 
liderlik koltuğunun sahibi oldu. Son dönemlerde aldıkları 
başarılı sonuçlar ile dikkatleri üzerine çeken Konyaspor 
Akademisi, bu hafta oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak 
4 kategoride liderlik koltuğuna oturdu.

Konyaspor Akademisi’nden konuyla ilgili yapılan açık-
lamada, “Elit Akademi U14 liginde deplasmanda Gençler-

birliği karşısında 3-1 kazanan takımımız 17 puan ile grubu-
nun lideri konumunda bulunuyor.

Elit Akademi U15 liginde deplasmanda Gençlerbirliği 
karşısında 4-0 kazanana İttifak Holding Konyaspor’umuz 
yine 17 puan ile grubunun lideri.

Elit Akademi U16 liginde konuk ettiği Gençlerbirliği 
karşısında 3-1 kazanan İttifak Holding Konyaspor’umuz 7. 
hafta sonunda 19 puan ile grubunun lideri durumunda bu-

lunuyor. Elit Akademi U17 liginde deplasmanda oynadığı 
müsabakada 8. hafta müsabakasında Fenerbahçe karşı-
sında 2-1 kazanan İttifak Holding Konyaspor’umuz 17 puan 
ile grubunun lideri.

Elit Akademi U19 liginde Fenerbahçe’ye konuk olan ve 
sahadan 2-1 galip ayrılan İttifak Holding Konyaspor’umuz 
ise 15 puan ile 4. sırada yer aldı” ifadelerine yer verildi. 
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.A. ALANYASPOR 9 5 3 1 19 11 8 18
2.FENERBAHÇE 9 5 2 2 18 9 9 17
3.YENİ MALATYASPOR 9 5 1 3 22 10 12 16
4.TRABZONSPOR 9 4 4 1 19 12 7 16
5.SİVASSPOR 9 4 3 2 16 11 5 15
6.M. BAŞAKŞEHİR FK 9 4 3 2 16 12 4 15
7.GALATASARAY 9 3 4 2 9 9 0 13
8.BEŞİKTAŞ 9 3 3 3 11 12 -1 12
9.İ. H. KONYASPOR 9 3 3 3 11 13 -2 12
10.GAZİANTEP FK 9 3 3 3 14 18 -4 12
11.KASIMPAŞA 9 3 2 4 12 13 -1 11
12.Y. DENİZLİSPOR 9 3 2 4 9 10 -1 11
13.Ç. RİZESPOR 9 3 2 4 10 16 -6 11
14.ANTALYASPOR 9 3 2 4 10 17 -7 11
15.GÖZTEPE 9 2 3 4 8 11 -3 9
16.ANKARAGÜCÜ 9 2 3 4 6 13 -7 9
17.GENÇLERBİRLİĞİ 9 1 3 5 12 14 -2 6
18.İ. M. KAYSERİSPOR 9 0 4 5 8 19 -11 4

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Yayıncı kuruluş 

rezaleti!
Türkiye Kupası 4. Turu kapsamında dün 8 karşılaşma oynandı. 6 maçı yayın programına alan Ziraat Türkiye 
Kupası yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya Grubu, Eyüp Spor – İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk 
90 dakikasında 3’te 1’inden daha az bir süre verdi. Bu duruma Konyasporlu futbolseverler ateş püskürdü

Türkiye Kupası 4. Tur maçlarının ilk 
gününde yayın rezaleti yaşandı. 8 maçın 
olduğu Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda 
yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya Grubu, 6 
karşılaşmayı canlı yayınlayacağını duyur-
du. 

Ancak 6 karşılaşmanın tamamı A Spor 
kanalından yayınlanmaya çalışılınca ortaya 
büyük bir rezalet çıktı. 

Turkuvaz Grubu’nun birçok kanalı ol-
masına rağmen aynı anda oynanan maçlar 
tek kanal üzerinden yayınlandı. Ayrıca Kon-
yaspor maçının başladığı sırada reklama 
gidilmesi izleyenleri çileden çıkardı.

AYNI KANALDA 6 MAÇ
A Spor’un yayın listesinde bulunan kar-

şılaşmalar dönüşümlü olarak yayınlandı. 
Aynı anda oynanan maçlar aynı ekranda 
verildi. Dün oynanan maçlarda program şu 
şekildeydi; 13:00 1074 Çankırıspor - Çaykur 
Rizespor, 13:45 Niğde Anadolu FK – Antal-
yaspor, 14:30 | Eyüpspor – İttifak Holding 
Konyaspor, 16:30 Altay – Görelespor, 
18:30 Adanaspor – Diyarbekirspor, 20:30, 
Aytemiz Alanyaspor – İnegölspor. 4. Tur 
maçlarından Altınordu – Amed Sportif ve 
Hekimoğlu Trabzon – Menemenspor maç-
ları yayınlanmadı. 

MAÇ BAŞLADI REKLAMA GEÇİLDİ
Günün ilk yayınında Çankırıspor – Ri-

zespor maçı canlı olarak başladı. Saat 
13.45’te Niğde Anadolu – Antalyaspor ma-
çının başlaması ile değişimli olarak yayın 
yapıldı. Bir maç canlı olarak verilirken, 
diğeri küçük bir kutucuk ile ekranın sağ kö-
şesinden takip edildi. 

Birçok kanalı bulunan Turkuvaz Medya 
Grubu’nun bu şekilde yayın yapması eleşti-
rilere neden oldu. 

Konyaspor maçının başlaması ile de 
büyük bir rezalet yaşandı. Karşılaşmanın 
2.dakikasında Niğde Anadolu – Antal-

yaspor maçının devre arası görüntülerine 
geçilirken, maçın devam ettiği sırada rek-
lam arasına gidildi. Bu durum Konyaspor 
taraftarını çileden çıkarırken, sosyal medya 
üzerinden tepki yağdı. 

BU YAŞANANLAR İLK DEĞİL
Uzun süredir Ziraat Türkiye Kupası 

maçlarının yayın haklarını elinde bulundu-
ran Turkuvaz Medya Grubu’nun bu tutumu 
daha önce de yaşanmıştı. A Spor, Kon-
yaspor’un maçların Konya Şekerspor logo-
su kullanarak skandala imza atmıştı.
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Seyfi Atamer’den 
bir madalya daha 

Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şubesi Spor Ku-
lübü’nün başarılı atletlerinden Seyfi Atamer, hafta sonun-
da, İstanbul Zeytinburnu’nda yapılan Uluslararası Cum-
huriyet Yol Koşusunda 3. olarak bronz madalya ve kupa 
aldı. 2 bine yakın atletin katıldığı yarışmalarda, kendi yaş 
grubunda 150 atletle mücadele eden Seyfi Atamer, 10 ki-
lometrelik yarışta 3. olarak bronz gümüş madalya ve kupa 
kazandı. Yarışmada bu etabı 100’e yakın atlet tamamladı. 
Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın başlattığı ‘Koşabi-
liyorken Koş’ projesi doğrultusunda çalışmalarına aralık-
sız olarak devam eden başarılı atlet Seyfi Atamer, koşmayı 
hiçbir zaman bırakmayacağını belirterek, kendisine destek 
veren yeni Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, 
TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, TSYD genel 
merkez yönetim kurulu üyesi Recep Çınar’a teşekkür etti.
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Cumhuriyet Kupası’na 
Taşkent damgası 

Bisiklet Konya İl Temsilciliği ile Bisiklet Sporunu Kal-
kındırma Derneği işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Ku-
pası Kriteryum yarışlarında Taşkentspor Kulübü Bisiklet 
Takımı sporcuları başarılı yarışlar çıkartarak Cumhuriyet 
Kupası bisiklet yarışlarına damga vurdu.  Bisiklet İl Tem-
silciliği’nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Cum-
huriyet Kupası Kriteryum bisiklet yarışları Şefikcan Cad-
desi’nde gerçekleştirildi. Yıldızlar A ve B kategorilerinden 
yapılan yarışlarda Yıldızlar A kategorisinde 25 sporcu, B 
kategorisinde ise 28 sporcu olmak üzere 53 sporcu kıya-
sıya bir mücadele verdi. Cumhuriyet Kupası Bisiklet yarı-
şında Yıldızlar A kategorisinde Taşkentsporlu bisikletçiler 
tüm rakiplerini geride bırakarak kürsüde yerlerini alarak 
yarışmalarda önemli bir başarı elde etti. Derece giren 
Taşkentsporlu bisikletçiler ve dereceleri şöyle; Yıldızlar A 
kategorisinde 1. Ahmet Maral (Taşkentspor), 2. Muham-
met Çevik (Taşkentspor) 3. Ali Osman Çelik (Taşkentspor).
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Malatya maçının 20. Saniyesi başla-
yan kabus bu hafta da devam etti ve çok 
ağır bir yenilgiyle sahadan ayrıldık.  Bu 
yaşadığımız ilk yenilgi değil ama oyun-
cularımızın dağınıklığını görünce içimiz-
deki kırgınlık daha da büyüdü.

    Aykut hocanın maça Mücahitle 
başlamasını rakibi kendi sahasında 
tutarak orta saha ve defans yükünü ha-
fifletme adına bir adım olarak değerlen-
dirmiştim ama Fenerbahçe’nin agresif 
oyunu bizim oyun dengemizi altüst etti. 
İşte tam burada da oyuncularımızın da-
ğınıklığı devreye girdi. 

Mücahit, Skubic, Ömer Ali, Jevtovic 
ve Miya oyuna ağırlıkları koyamadıkları 

için orta saha ve özellikle sağ kanadımız 
resmen yıkıldı, bu yıkıma uzaktan şut-
larda etkisiz kalan Ertuğrul da eklenince 
bu skor kaçınılmaz oldu.

   Çok büyük beklentiler içinde 
olacağımız haftalarda maalesef bu iki 
yenilgi fazlasıyla hayal kırıklığı yarattı ve 
bizlere beklentilerimizi tekrar gözden ge-
çirmemiz gerektiğini hatırlattı.

   Benim değinmek istediğim asıl 
konu başka;

   Aykut hoca sistem adamı ve futbol 
kurgusu da elindeki malzemeye göre 
şekillenebiliyor. 

Geçen yıl daha defansif bir anlayışla 
sahaya çıkıyorken bu yıl ileriye dönük ve 

daha çok gol arayan bir 
kimliğimiz oldu. Bu kimli-
ği sonuçlarda göremesek 
de istatistikler her şeyi 
ortaya koyuyor

    Ofansif oynayan 
takımlar ya teknik bece-
risi yüksek oyuncularla 
sonuca gider yada agre-
sif oyunla rakibi yıldırarak 
istediğini alır, maalesef 
bizim oyuncularda son 
maçta ikisini de göremedik.

Tamam teknik beceri 
bir yere kadar ama saha da 
agresif olmanıza kim engel 
olabilir?

   Üzerinizdeki bu yıl-
gınlığın sebebi ne?

   Savaşmadan nasıl 
kazanacağız?

   Maaşlar, tesisler, 
imkanlar noktasında eksi-
ğimiz yok yönetim üzerine 
düşeni fazlasıyla yapıyor, 

teknik kadro tabiri caizse oyuncularla 

yatıp kalkıyor, Taraftar deseniz hep ya-
nınızda, yenilseniz dahi desteğini esir-
gemiyor.

  Sizlerden tek beklenen çıkıp sa-
vaşmanız.

  Siz sahada o agresif tavrı koyma-
yınca yenilgilerin yıkımı taraftarda daha 
fazla oluyor, yenilgiyi kabullenmiş tavır 
biz taraftarları derinden yaralıyor.

   Çok geriye gitmeyelim Malatya 
maçında Serkan’ın pozisyonunda Jaho-
vic’i hatırlayın. Adam daha 20. Saniyede 
hakeme koşuyor dışarıda topu aldı diye, 
ben geçen sezon burada oynadım bu 
taraftar beni çok sevdi demiyor direkt 
hakeme gidiyor. İstanbul takımlarını 

izleyin, rakip sarı kart görür belki diye 
en basit faulde bile üç oyuncu hakemin 
etrafını çeviriyor.

  Fener bahçe maçında Mücahit in 
pozisyonu mesela. Belki Birkaç oyuncu-
muz ısrarcı olsa hakem VAR a soracak 
ama yok maalesef. Sahada hır gür olsun 
demiyorum, Oyunu çirkinleştirmeden 
legal çerçevede hakkımızı sahada sonu-
na kadar kovalayın

Velhasıl,
Çirkeflikle(!) hak arama arasında 

çok kalın bir çizgi var. Hem sahada hem 
tribünde hakkımızı sonuna kadar savun-
malıyız.

Kalın sağlıcakla…

MÜCADELE ŞART!

spor@konyayenigun.com
UFUK DİŞBUDAK



5 maçtır gol atamayan  
Eyüpspor, Konyaspor’a attı

Konyaspor, geçen sezon 
Kahramanmaraş’a elenmişti

Süper Lig ekibi Konyaspor, 
Türkiye Kupası 4. Tur maçın-
da TFF 2. Kırmızı Grup ekibi 
Eyüpspor’a konuk oldu. Yeşil 
beyazlı takım uzatma dakikala-
rında yediği gol ile karşılaşma-
dan 1-0 yenik ayrıldı ve Türkiye 
Kupası’ndan elendi. Aynı zaman 
Konyaspor, kendi liginde 5 maç-
tır gol atamayan Eyüpspor’dan 
gol yiyerek büyük bir rezalete 
imza attı. TFF 2. Lig’de istediği 
sonuçları alamayan Eyüpspor, 
oynadığı son 6 lig maçından 
galibiyet alamamış ve sadece 
1 gol atabilmişti. İstanbul ekibi 
oynadığı 10 maçta 2 galibiyet 2 
beraberlik alarak 8 puanla 15.sı-
rada yer alıyor. n SPOR SERVİSİ

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda TFF 2. Lig 
ekibi Eyüpspor’a 1-0 yenilen ve kupadan elenen 
Konyaspor, bu hazin sonu ilk kez yaşamıyor. Yeşil 
beyazlı takım, geçtiğimiz sezon yine 4. Tur maçında 
TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor ile deplas-
manda karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 3-0 

yenik ayrılmıştı. Bu sonuçla Konyaspor kupadan 
elenerek büyük bir üzüntü yaşadı. Önceki senelerde 
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final oynayan ve kupa 
şampiyonluğu yaşayan Konyaspor’un bu şekilde ku-
padan elenmesi taraftarların büyük tepkisini çekti.  
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BİRAZ UTANIN!
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, 

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında TFF 2. Lig Kırmızı 
Grup’ta kötü günler geçiren Eyüpspor’a konuk oldu. 
Yedek ağırlık bir kadro ile sahaya çıkan Konyaspor, 
90 dakika boyunca etkisiz bir görüntü ortaya koydu. 
Maçın normal süresinde gol sesi çıkmayınca uzatma 
dakikalarına gidildi. 

Yeşil beyazlı takım ilk uzatma bölümünün 
13.dakikasında Harun Özcan’ın golü ile geriye 
düşerek büyük bir şok yaşadı. Konyaspor, ikinci 
uzatma devresinde de gol atamayınca kupadan 
elendi. Konya ekibi, geçtiğimiz sezon da 2. Lig ekibi 
Kahramanmaraşspor’a yenilerek kupaya veda etmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın 12. dakikasında İttifak Holding Konyaspor’un 

kullandığı köşe vuruşunda Diagne arka direkte bomboş 
ve müsait pozisyonda topla buluştu ancak çok kötü bir 
vuruşla topu üstten auta gönderdi.

Maçın 17. dakikasında Bajic’in sert şutu üst direkten 
döndü.

Maçın 25. dakikasında gelişen İttifak Holding 
Konyaspor atağında Bajic kaleci ile karşı karşıya kaldı 
vuruşunu yaptı ancak kaleci topu çelmeyi başardı.

Maçın 45. dakikasında gelişen Eyüpspor atağında 
Eren Taşkın çalımlarla ceza sahasına girdi kaleci ile 
karşı karşıya kaldı vuruşunu yaptı ancak Ertuğrul soluna 
uzanarak gole izin vermedi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI
Maçın 56. dakikasında gelişen Eyüpspor atağında 

Harun kafayla önüne aldığı topla kaleci Ertuğrul ile karşı 
karşıya kaldı. Topu kalecinin üzerinden aşıran Harun 
Selim’in müdahalesiyle topu ağlarla buluşturamadı.

Bu dakikadan sonra eşitlik bozulmadı ve maç 
uzatmaya gitti.

Uzatmaların 103. dakikasında Eyüpspor yakaladığı 
kontra atakla golü buldu. Harun Özcan aldığı pasla Selim 
ve Diagne’nin arasından geçerek düzgün bir vuruşla 
topu filelerle buluşturdu 1-0. uzatmaların ilk yarısı 1-0 
ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Eyüpspor 
ikinci yarıda skoru 2-0’a getirme şansını yakaladı ancak 
Eren’in topu üst direkte patladı. Karşılaşma 1-0 sona 
erdi ve Konyaspor kupaya veda etti. 
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Ligde iki haftadır puan alamayan İttifak Holding Konyaspor, bir şok da Ziraat Türkiye Kupası’nda yaşadı. 
4. Tur maçında TFF 2. Lig takımı Eyüpspor’a konuk olan yeşil beyazlılar, beş maçtır gol atamayan 

rakibine uzatma dakikalarda yediği gol ile yenildi ve Türkiye Kupası’ndan elendi

RPS
STAD: Esenler Stadyumu.
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Baran 
Eraslan, Bersan Duran.
EYÜPSPOR: Alp Tutar, Berzan Akkaya 
(114’ Sercan), Egemen Zengin, Berkan 
Burak Turan, Harun Özcan, Ömer Ak-
bel, Muhammet Yeşil, Erkut Tekinsoy 
(70’ Mahsun Çapkan), Eren Taşkın, 
Volkan Kesim (83’ Ali Aydın), Ahmed 
Emir Tekçam.

İ.H. KONYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, 

Volkan Fındıklı (46’ Shengelia), Fallou 
Dıagne, Selim Ay, Riad Bajic  (85’ Fa-
rouk Miya), Ali Çamdalı, Amir Hadzi-
ahmetovic, Savaş Polat (58’ Ömer Ali), 
Ali Yaşar, Ferhat Öztorun (105’ Mücahit 
Can), Erdon Daci.
SARI KARTLAR: Muhammet Yeşil, 
Berkan Turan, Berzan Akkaya, Mahsun 
Çapkan, Eren Taşkın (Eyüpspor). Vol-
kan Fındıklı, Ali Çamdalı, Erdon Daci, 
Shengelia, Ferhat Öztorun (Konyaspor).
GOL: ‘103 Harun Özcan (Eyüpspor).

1-0


