
‘Ezan dinmeyecek!’

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası vesilesiyle Ereğli’de hizmet veren, emekli olan din görev-
lileri ve aileleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Özgüven, 

“Bizler birlik ve beraberlik içerisinde oldukça bu ülkede ne ezanlar 
dinecek ne de bayraklar inecek” dedi. n SAYFA 2’DE

Kalkındıran keşif!

Seydişehir ilçesine bağlı, daha önce köy statüsünde olan Madenli 
Mahallesi’nde 1960 yılında bir çobanın keçilerini otlatırken 

tesadüfen bulduğu alüminyum madeni, bölgenin kalkınmasında 
büyük rol oynadı. 1969’da kurulan fabrika, uzun yıllar Türkiye’nin 
alüminyum ihtiyacının önemli bölümünü karşıladı. n SAYFA 7’DE

‘Değerli’ bir yatırım

Selçuklu Belediyesi tarafından ‘Eğitime destek’ kapsamında yapımı tamamlanan 4 anaokulun 
açılışı yapıldı. “Eğitime yapılan yatırımı önemsiyoruz” diyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, gençlere yatırımın geleceğe yatırım olduğunu söyledi. Açılışı yapılan anaokulla-
rına önemli değerlerden olan sevgi, saygı, hoşgörü isimlerinin verilmesi dikkatlerden kaçmadı. 

n SAYFA 5’TE

Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Karatay Bilim Sanat ve Eğitim 
Merkezi’nin temeli düzenlenen program ile atıldı. Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli Karatay’da göreve geldiği 2004 yılı ve günümüz arasındaki büyük değişime 

dikkat çekti. Yatırımın 7 Milyon TL’ye mal olacağını belirten Hançerli, merkezin 
2019 Mart ayında açılacağını söyledi.  n SAYFA 12’DE

Bilim ve sanat için!

04 AK Parti Karatay 
aşure ikram etti 14 Memak’tan kan 

bağışına destek 11 3 günde 100 binin
üzerinde ziyaretçi CENNET ÇUKURU’NUN 

GİZEMİ ÇÖZÜLECEK 

Tarihe ışık tutacak araştırma 

Tarihçi Muhammet Ali 
Orak, Musalla Mezarlı-
ğı’nda bulunan ve gizemi-
ni halen koruyan Cennet 
Çukuru ile ilgili araştırma 
yapıyor. Cennet Çuku-
ru’nun gizemi çözülünce 
tarihe ışık tutacak.

n HABERİ SAYFA 13’TE

‘Esnafımızın 
yanındayız’

‘Kutlu yürüyüş 
devam ediyor’

Gevraki Hanı
yıkılmasın!

Ters yola girdi 
ortalık karıştı!

Şehir ekonomisinin temel 
direğinin esnaf olduğuna 
dikkat çeken Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Meram 
Belediyesi’nin esnafın her daim 
yanında olduğunu ve olmaya 
devam edeceğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

AK Parti 
Selçuklu 
Teşkilatı’nda 
daha önce 
görev yapmış, 
ilçe başkanları, 
yönetim kurulu 
üyeleri ve 
meclis üye-
leri düzenlenen “Ahde Vefa” 
programında bir araya geldi. 
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
AK Parti’nin kutlu yürüyüşünün 
sürdüğünü söyledi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya Demir ve Emsali Sanat-
karlar Odası Başkanı Mehmet 
Yüksel Kurt tarihi Gevraki 
Hanı içerisinde bulunan sıcak 
demirci esnaflarını ziyaret etti. 
Kurt, “Gevraki Hanını yıkmak 
yerine restore edilerek esnafla-
rımıza yeniden kazandırılması-
nı istiyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Aydınlıkevler Altgeçidi’ne 
ters yoldan giren bir aracı fark 
edip ona çarpmamak için fren 
yapan araçlar birbirine girdi. 10 
aracın karıştığı zincirleme trafik 
kazası sonrası yol uzun süre 
trafiğe kapalı kaldı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA
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Anadolu mücevher! 
‘Şehirler yaşayan organizmalardır’ anlayışıyla yola çıkarak “Konya Şehrengizi”, 

“Karaman Şehrengizi”, “Eskişehir Şehrengizi”, “Kahramanmaraş Şehrengizi” eserleriyle 
4 şehrin ruhuna inen Dr. Kamil Uğurlu, şehirlerin kültürel zenginliğini ortaya koydu

ORTAK PAYDA 
TÜRK KÜLTÜRÜ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Uğurlu, “Şehrengiz” adı altında ortaya 
koyduğu 4 eserinde geçen şehirlerin hiç 
birinin diğerinden ayrı bir önemi olmadı-
ğını, her birinin farklı bir güzellikte oldu-
ğunu söyledi. Her şehrin farklılıkları olsa 
da temelinde “Türk kültürü”nde buluş-
tuklarının altını çizen Uğurlu, “Ne var ki 
bir ana çizgi var; o ana çizgi değişmiyor. 
Türk kültürü” dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

4 FARKLI ŞEHRİN
DERİNLİĞİNE İNDİ

Başbakanlık Eski Müşaviri, Karaman Eski Bele-
diye Başkanı Dr. Kamil Uğurlu, ‘Şehren-
gizler’ kitaplarıyla 4 farklı şehri derinle-
mesine ele aldı. Birçok tarihçi tarafından 
benimsenen “Kültürlerin coğrafi şartlara 
ya da bölgesel dinamiklere göre değiş-
tiği” anlayışını yazdığı kitaplar sayesinde 
yıkan Uğurlu, yazdığı 4 şehirdeki ortak 
paydanın da Orta Asya’dan gelen Türk 
kültürü olduğunu ortaya koydu.

NEÜ bilimsel başarılara koşuyor KTO Karatay’dan ‘sosyal’ başarı
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Özgür 
Dündar, “Üniversite olarak iki 
yıldan beri proje yarışmalarına 
katılıyoruz.  Arkadaşlarımız 
sürekli olarak düzenlenen ya-
rışmalara katılım sağlıyorlar” 
dedi. Dündar, önümüzdeki 
günlerde yapılacak TÜBİ-
TAK destekli yarışmadan 
da ödülle dönmek 
istediklerini kaydetti.
n HABERİ SAYFA 14’TE

Türkiye’nin sosyal medya 
marka endeksi SocialBran-

ds, 1-30 Eylül döneminin en 
başarılı markalarını açıkladı. 

31 bin 178 hesabın ve 1 milyon 
424 bin 659 iletinin incelendiği 

raporda en başarılı 100 marka 
arasında yerini alan KTO Karatay 

Üniversitesi Eylül ayında da 
Ağustos ayında olduğu gibi başarını 

sürdürdü. Böylece KTO Karatay Üni-
versitesi her alanda başarılı olduğunu 

ortaya koymuş oldu.
n HABERİ SAYFA 11’DE
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Ereğli Belediyesi’nin organizas-
yonuyla gerçekleşen Türk Yıldızları 
gösteri programına vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi. Bu muhteşem 
gösteriyi kaçırmak istemeyen On 
Binler akın akın Atatürk Kültür 
Parkı’na geldi.

20 dakika süren unutulmaz 
gösterinin ardından binlerce Ereğ-
lili vatandaş Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven’e program için te-
şekkürlerini ilettiler. Ereğli’de ilk 
defa gerçekleşen gösteri hakkında 
değerlendirmelerde bulunan Baş-
kan Özgüven: “Hemşehrilerimizin 

bu muhteşem gösteriyi izlemek 
için akın akın gelmeleri bizler için 
mutluluk verici durumdur. Türk 
Yıldızlarımız dünyada adını duyur-
muş, yaptıkları nefes kesen gös-
terilerle milletimizin kalbinde yer 
edinmiştir. Bu kahramanlarımızı 
Ereğli’mizde misafir etmekten, 
vatandaşlarımızla buluşturmaktan 
dolayı çok mutluyuz. Bu progra-
mın düzenlenmesinde başta Hava 
Kuvvetleri Komutanlarımıza, Türk 
Yıldızları Filo Komutanlığımıza, 
buralara gelerek bu coşkuyu bi-
zimle yaşayan siz değerli hemşeh-

rilerimize ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Ereğli Bele-
diyesi olarak sosyal programlarla, 
çeşitli kültürel faaliyetlerle sizlerle 
bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bir 
yandan yol yapıyoruz, bir yandan 
asfalt yapıyoruz ama bu faaliyetle-
rin de önemli olduğunu biliyoruz. 
Bu anlamda önümüzdeki hafta da 
2.’ni düzenleyeceğimiz Kitap Fu-
arı ile ünlü yazarlarımızla birlikte 
olacağız. 12.10.2018 Cuma günü 
açacağımız Kitap Fuarımıza tüm 
hemşehrilerimizi bekliyoruz. Ay-
rıca Birliğimizi ve beraberliğimizi 

simgelemek açısından bu yoğun 
katılımlarınız bir mesaj niteliğinde-
dir. Biliyorsunuz geçtiğimiz günler-
de 8 kahramanımızı şehit verdik, 
bu vesileyle onları ve tüm şehitleri-
mizi rahmetle, minnetle, şükranla 
yad ediyor, ailelerine ve milletimi-
ze baş sağlığı diliyorum” ifadelerini 
kullandı.  Nefes kesen gösteri izle-
yicilerin takdirini topladı ve büyük 
bir coşkuyla takip edildi. Program, 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven 
ve Türk Yıldızları Filo Komutanı 
Hv. Plt. Bnb. Esra Özatay’ın karşı-
lıklı hediye takdimi ile son buldu.

Ereğlili gençlerden 
örnek uygulama

‘Fırsatçılara asla 
taviz vermeyeceğiz’

Ereğli Belediyesi’nin düzenle-
diği ve on binlerin katıldığı Türk 
Yıldızlar Gösteri programının ar-
dından alandaki çöpleri toplayan 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ereğli Kampüsü öğrencileri gö-
renlerin takdirini topladı.  Duyar-
lılıkları ve örnek davranışlarından 
dolayı gençleri tebrik eden Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Gençlerimizi böyle anlamlı ve 
duyarlı bir uygulama yaparken 
görmek bizleri çok mutlu ediyor. 
İnşallah tüm gençlerimiz ve va-
tandaşlarımız bu duyarlılığı gös-
terirler. Gençlerimiz bizim gelece-
ğimiz, onları bu tür uygulamalarla 
görmek geleceğimizin emin el-

lerde olacağı hissini bize veriyor. 
Yaşadığımız çevreyi koruyup, te-
miz tutmak hepimizin görevidir. 
Belediye olarak elbette Temizlik 
hizmetlerimizi eksiksiz olarak ger-
çekleştiriyoruz. Ancak en güzel 
temizliğin kirletmemek olduğu 
bilincini kazanmak ve tüm vatan-
daşlarımızın bu noktada duyarlı 
olmaları çok önemlidir” ifadelerini 
kullandı. Öğrencileri tebrik eden 
Özgüven: “Güzel bir programın 
ardından böyle anlamlı bir davra-
nışı görmek mutluluğumuza mut-
luluk kattı. Bu duyarlılığı gösteren 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ereğli Kampüsü öğrencilerimizi 
tek tek tebrik ediyorum” dedi.

Ereğli Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü Ekipleri Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘stoklara 
ve stokçulara fırsat vermeyecek-
siniz’ talimatı üzerine harekete 
geçerek denetimlerini hızlandırdı. 
Fırsatçılara kesinlikle imkan ver-
meyeceğiz diyen Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven: “Son zamanlarda 
dış güçlerin dolar oyunlarını fırsat 
bilerek usulsüz fiyat artışlarına 
karşı Zabıta Müdürlüğü Ekiple-
rimiz denetimlerini sürdürüyor. 
Oyunları bozmak için Cumhur-
başkanımız başta olmak üzere 
hükümetimizle, bakanlıklarımızla, 
kurum ve kuruluşlarımızla canla 
başla çalışıyoruz. Bunun yanında 
bu durumdan yararlanmak iste-
yenlere de taviz vermeyeceğiz. 
Belediyemizce rutin olarak ger-
çekleştirdiğimiz denetimlerimizde 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi 
fırsatçılığa imkan vermiyoruz, ver-
meyeceğiz. Etiketleri tek tek ince-
leyen ekiplerimiz gerek gördüğü 
noktalarda uyarılar yapıyor, cezai 
müeyyideleri uyguluyorlar. Bu 
noktada alışılmadık, görülmedik 
şekilde ürünlerde fiyat farkları var-
sa vatandaşlarımızın Zabıta Mü-
dürlüğümüze bildirmelerini rica 
ediyoruz” ifadelerin kullandı.  Öz-
güven: “Vatandaşlarımızın hakla-
rını korumak ve en iyi hizmetler-
den yararlanmalarını sağlamak 
bizlerin görevidir. Bu anlamda Be-
lediye olarak tüm çalışanlarımızla 
titizlikle hizmetlerimizi sürdürü-
yoruz. Bundan sonraki süreçte de 
gayretle, sevgiyle, samimiyetle 
gece gündüz çalışmalarımıza de-
vam edeceğiz” dedi.

Din görevlileri ve aileleri ile biraraya gelen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Bizler birlik 
ve beraberlik içerisinde oldukça bu ülkede ne ezanlar dinecek ne de bayraklar inecek” dedi 

‘Ezan dinmeyecek 
bayrak inmeyecek!’

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Camiler ve Din Görevli-
leri Haftası vesilesiyle Belediye’nin 
düzenlediği programda Ereğli’de 
hizmet veren, emekli olan din gö-
revlileri ve aileleriyle bir araya geldi. 

Programın açılış konuşmasını 
yapmak üzere kürsüye gelen İlçe 
Müftüsü Celal Malkoç: “Her yıl bir 
tema ile Camiler ve Din Görevlileri 
haftamızı kutluyoruz. Bu yılın tema-
sını da ‘Camilere adanmış ömürler’ 
olarak belirledik. Faal olarak çalışan 
meslektaşlarımızın yanında emekli 
olan din adamlarımızı da unutmu-
yoruz. 

Bugün de burada olmamıza ve-
sile olan ve bu programı tertipleyen 
Belediye Başkanımıza ve ekibine 
şahsım, meslektaşlarım adına te-
şekkür ediyorum” dedi. Daha son-
ra kürsüye gelen Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven: “Bu programlar, 
toplantılar sizlerle buluşmamıza 
güzel bir vesile oluyor. Dolaysıyla 
bu günlerin önemi büyüktür. Sizler 
her zaman toplumun önünde bir yol 
gösterici olarak önemli bir görevi ifa 
ediyorsunuz. Son zamanlarda bu 
haftaların daha aktif kullanılması 
ve icraatların yapılmasıyla birlikte 
din görevlilerimizin de önemi bir 
kez daha artıyor. Din görevlilerimiz 
mütevazi bir gönül ruhuyla görev-
lerini yerine getiriyorlar. Din görev-
lilerimizin ve mahallelerimizdeki 
camilerimizin daha fazla ön plana 
çıkmasını istiyoruz. Geçtiğimiz gün-
lerde Sayın Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan da bunun 
altını çizerek ifade etti. Camileri-
miz sadece namazların kılındığı yer 
değil, namaz vakitlerin dışında da 
camilerimizin bir gül bahçesi misali 
sevginin, saygının ve muhabbetin 
yoğun olduğu, güzel fikirlerin orta-
ya çıktığı mekanlar olmalıdır. Bizler 
de bu noktada Belediye olarak her 
türlü desteği vermeye hazırız. Ay-
rıca Belediye Başkanı olarak şunu 
gözlemliyor ve sizlerle paylaşmak 
istiyorum; din adamlarımız gerçek-
ten gayretli bir şekilde geliyorlar, 
gidiyorlar ve hep bir parçanın çö-
zümü olarak karşımıza çıkıyorlar. 

Bu çok önemli bir şey sorun varsa, 
bizlerin üzerine yüklemek yerine 
çözüm üretme konusunda fikirler 
beyan ediyorlar. Göreve geldiğimiz-
den bu yana camilerimize ve dini 
yayma, öğretme noktasında hizmet 
veren kuran kurslarımıza destek ol-
maya gayret gösteriyoruz. Her türlü 
ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz.” 
İfadelerini kullandı. Özgüven: “İçin-
de bulunduğumuz dönem itibariyle 
ülkemiz üzerine içimizdeki hainler 
hem de dışarıdaki düşmanlar işbirli-
ğiyle oyunlar oynanıyor. Bu oyun 15 
Temmuz’da oynandı, bu oyun şuan 
da döviz üzerinden oynanıyor. Kur-

tuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da 
bunlara cevabı verildi, bugün de bu 
oyunların cevabı verilecektir. Bizler 
birlik ve beraberlik içerisinde olduk-
ça bu ülkede ne ezanlar dinecek, 
ne de bayraklar inecek, buna Al-
lah(cc)’ın izniyle hiçbir Kudret sahip 
olamayacaktır. Bu duygu ve düşün-
celerle hepinizi saygıyla selamlıyor, 
Camiler ve Din Görevlileri Hafta-
sı’nı kutluyorum” dedi. Programın 
ardından İlçe Müftülüğü tarafından 
düzenlen Belediye Kültür Merke-
zi’ndeki konferansa katılan Başkan 
Özgüven, emekli olan din adamları-
na plaket takdiminde bulundu.

Türk Yıldızları Ereğli’de nefesleri kesti

Ereğli Belediyesi sosyal beledi-
yecilik kapsamında çalışmalarına 
devam ediyor. Bu doğrultuda ha-
nımlar Kıraathanelerinin bir yenisi 
daha hanımların hizmetine açıldı.

Hanımlara kıraathane



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 29 Muharrem 1440  -  Rûmî: 26 Eylül 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:25 06:45 12:43 15:56 18:29 19:45
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   11 °C   25 °C

Karaman             11 °C 23 °C 

Aksaray               12 °C  24 °C

Ankara                 10 °C 27 °C
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Öğrenci ve veliler aşure etkinliğinde buluştu

Mustafa Karaciğan İlkokulu, 
geleneksel hale getirdiği aşure 
etkinliklerinden 4.’sünü gerçek-
leştirdi. Okul bahçesine kurulan 
kazanlarda okul veli işbirliğiyle 
kaynatılan aşure yaklaşık 2 bin 
kişiye ikram edildi. 

Aşure etkinliğine Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, AK Parti Selçuklu ilçe yö-
neticileri Adnan Bahçeçi, Hüseyin 
Vural ve Nedim Selek ile çevre 
okulların yöneticileri de katıldı. 
Dualarla kazanların açılması ile 

başlayan aşure dağıtım töreninde 
Vali İhsan Dede İmam Hatip Or-
taokulu öğrencileri ilahi konseri 
verdi. Ardından yaz Kur’an kursu 
öğrencileri, öğretmenleri Çiler Öz 
yönetiminde halk oyunları göste-
risi sergiledi. 

Törenin ardından Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, Mustafa Karaciğan 
İlkokulu Okul Aile Birliği’nin öğ-
rencilere hediye olarak aldığı 15 
Temmuz’da Bir Ömer isimli hi-
kaye kitabını öğrencilere dağıttı. 

Öğrenciler ve okul öğretmenleri 
ile sohbet eden Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
okul idaresine ve öğretmenlerine 
bu tür birlik ve beraberliği sağla-
yan etkinlikleri için teşekkür etti. 
Mustafa Karaciğan İlkokulu Mü-

dürü Kamil Serin de, okul ve aile 
işbirliğinin çok önemli olduğunu 
belirterek, okulda öğrenci ve ve-
lileri ile bir bütün olduklarını hep 
birlikte çok güzel işler başardıkla-
rını anlattı.
n HABER MERKEZİ

‘Şehirler yaşayan organizmalardır’ anlayışıyla yola çıkarak “Konya Şehrengizi”, “Karaman Şehrengizi”, 
“Eskişehir Şehrengizi”, “Kahramanmaraş Şehrengizi” ismiyle 4 şehrin ruhunu ortaya koyan Dr. Kamil Uğurlu, 
şehirlerin farklılıklarına rağmen ortak paydalarının Orta Asya’dan gelen “Türk kültürü” olduğuna dikkat çekti 

Ortak payda; Türk kültürü
İlk bakışta caddelerinin, so-

kaklarının, parklarının, binalarının 
görüldüğü şehirlerin ruhu da bu-
lunuyor. Kültürel birikimler sonucu 
oluşan şehirlerin bu ruhu, derin-
lemesine yapılan araştırmalar ve 
analizler sonucu keşfedilebiliyor. Bu 
noktada önemli çalışmalara imza 
atan Başbakanlık Eski Müşaviri, 
Karaman Eski Belediye Başkanı Dr. 
Kamil Uğurlu, ‘Şehrengizler’ 

kitaplarıyla 4 farklı şehri de-
rinlemesine ortaya koydu. “Şehir 
canlı organizmadır” anlayışını be-
nimseyen Uğurlu’nun “Konya Şeh-
rengizi” ile başladığı bu serüven 
sırasıyla, “Karaman Şehrengizi”, 
“Eskişehir Şehrengizi”, “Kahra-
manmaraş Şehrengizi” ile devam 
etti. Yazdığı bu 4 kitapla söz konusu 
şehirlerin ruhunu ele alarak en ince 
detaylarıyla ortaya koyan Uğurlu, 
önemli bir gerçeği gözler önüne 
serdi. Birçok tarihçi tarafından be-
nimsenen “Kültürlerin coğrafi şart-
lara ya da bölgesel dinamiklere göre 
değiştiği” anlayışını yazdığı kitaplar 
sayesinde yıkan Uğurlu, yazdığı 4 
şehirdeki ortak paydanın da Orta 
Asya’dan gelen Türk kültürü oldu-
ğunu ortaya koydu. Ayrıca Uğurlu, 
Şehrengizlere bir yenisini daha ek-
leyerek “beşlemeyi” düşünüyor. 

ŞEHRENGİZLER ŞEHRİN RUHUNU 
ARAYAN ÇALIŞMALAR 

Kaleme aldığı “Konya Şeh-
rengizi”, “Karaman Şehrengizi”, 
“Eskişehir Şehrengizi”, “Kahra-
manmaraş Şehrengizi” ile ilgili 
önemli açıklamalarda bulunan 
Dr. Kamil Uğurlu, kendisinin bir 
şehirci, mimar olduğunu hatırlat-
tı. Mimarların sadece ev, dükkan, 
mağaza projeleri hazırlayan teknik 
bir eleman olmadığına dikkat çe-
ken Uğurlu, mimarın hayatı imar 
eden bir insan olduğunun altını 
çizdi. Bu anlayışla yola çıkarak, şe-
hirleri devamlı ele aldığını belirten 
Uğurlu, şöyle devam etti, “Şehir 
sadece maddi varlıklardan oluşan 
bir mecmua değildir. Onun bir 
subjektif boyutu vardır. Şehir canlı 
organizmadır. Şehirlerin ruhunun 
keşfedilmesi lazım. Aksi takdir-
de bir şehri görmek ona yüzeysel 
bakmak anlamına gelir. Caddeleri, 
kaldırımları, binaları görürsünüz, 

parkları görürsünüz ama şehir on-
dan ibaret değildir. Şehrin 3. bir 
boyutu yani ruhu vardır. İşte bu 
Şehrengizler, şehrin ruhunu ara-
maya çıkan çalışmalardır. Dolayısı 
ile önce Konya’dan işe başladım. 
Konya’yı çok uzun süre yaşadığım 
bu şehrin ruhunu keşfetmek üzere 
yazmaya başladım. Ortaya bir şey-
ler çıktı ve konuyu bir kitap olarak 
kamuoyuna sundum çok ilgi gör-
dü. Onun gördüğü ilgi bize bir il-
tifat oldu. İltifat marifeti doğurur, 
bu nedenle asıl memleketim olan 
Karaman’ı da yazdım. Karaman 
daha çok ilgi gördü. Arkasından 
oğlumun tahsili nedeniyle 3 buçuk 
sene Eskişehir’de kalmak duru-
munda kaldık. Orada da Eskişehir’i 
yazdım. Arkasından öteden beri 
kültürüne hayranlık duyduğum 
bir merkez olan Kahramanmaraş’ı 
yazdım. Kahramanmaraş’ın derin-
liği, yapısı fevkalade etkiliyordu 
beni. Gittim oradan ev kiraladım, 
oturdum, önce masa başı çalışması 
yaptım. Kahramanmaraş’la alakalı 
250 kitabı ders çalışır gibi okudum. 
Sonra Kahramanmaraş Şehren-
gizi’ni yazdım. Kahramanmaraş 
Şehrengizi en son yazdığım kitap 
olduğu için diğerlerine nazaran 
daha geniş bir kitap oldu. Şimdi 
kısmet olursa bunları beşleyeceğiz, 
eskilerin deyişiyle hamseleyeceğiz. 
Bu kapsamda Divriği’ni programa 
aldık. Kastamonulular’dan da bir 
talep var. Bizim şehrimizi de öğ-
ren, bizim şehrimizi de gör ve bizi 
de yaz diyorlar. Bu nedenle Divriği 
olabilir, Kastamonu olabilir, Kü-
tahya olabilir. 5. kitap konusunda 
henüz bir karar vermedim.”

ŞEHİRLERDE KALDI, 
ARAŞTIRMALAR YAPTI 

Kaleme aldığı eserleri özellikle 
de Konya ve Karaman dışındaki şe-
hirleri ele alan diğer kitapları yazar-
ken nasıl bir yol izlediğini anlatan 
Uğurlu, eserlerinin oluşturulma-
sında en büyük yardımcısının 
eşi olduğunu söyledi. Yazdığı 
şehirlere bizzat giderek, yaşa-
yarak, araştırarak, okuyarak yak-
laştığını ve sonucunda eserlerin 
ortaya çıktığını dile getiren Uğurlu, 
kitapların oluşum aşamalarını şöy-
le anlattı, “Bu şehirlere hep eşimle 

birlikte gidiyoruz. Ben tek gitmiş 
olsam sadece erkek cenahıyla haşır 
neşir olmam gerekiyor. Ama onun-
la gidince hanımlar tarafından da 
bilgi almak mümkün oluyor. Eşim 
hanımlardan materyal topluyor ben 
erkeklerden. Dolayısı ile çalışma-
mızı müşterekleştirdiğimiz zaman 
ortaya düzgün bir şey çıkıyor. Eski-
şehir’e daha önceden İstanbul’a gi-
derken oradan geçerdik. Bu gidişler 
esnasında Cumhuriyet’ten sonra 
oluşan, yerden bitme bir şehir gibi 
gelirdi. Eskişehir’e hiç sempati duy-
mazdım. Fakat ne zaman ki Eskişe-
hir’de kısa da olsa bir süre kalma 
durumu haiz oldu, orada kalışlarımı 
artırdım. Başbakanlık Müşavi-
ri iken oğlumu ve eşimi 
Eskişehir’de kirala-
dığım bir evde mu-
hafaza ettim, ben 
hafta sonları Eski-
şehir’e gittim-gel-
dim. Bu durum 
3 buçuk devam 
etti. Orada bir 
a r k a d a ş ı m 
rehberim oldu 
ve Eskişehir’i 
keşfetmem 
için bana ışık 
oldu. Günler 
boyu, geceler 
boyu Eskişe-
hir’in dehliz-
lerine girdim. 
Girdikçe hay-
ran oldum. 

Eskişehir’in meğer ne kadar kül-
tür dehlizleri varmış! Onların için-
de büyük bir hayranlıkla dolaştım. 
Daha önce bilinen yanlışları tespit 
ettim. Heyecanım arttı, yazış gü-

cüm arttı. Kahramanmaraş’a da 
yine yanlış bilinen bir meseleyle 
girdik. Kahramanmaraş bir mücev-
her sandığı. İçine girince kaybol-
dum. Enteresan bir subjektivitesi 

var. Sadece yemek, sözlü kültürde 
değil, Kahramanmaraş’ta yazılı ol-
mayan ve birçok kişinin bilmediği 
şeyler keşfettim. Orada uzun uzun 
dolaştım gezdim, Kahramanma-

raş’la alakalı 300-350 sayfalık bir 
eser ortaya çıktı. Ve bunu çok şeffaf 
bir şekilde ortaya koydum. Kitabı 
yazdıktan sonra, baskıya verme-
den, taslağını Kahramanmaraş’ın 
kültürünü bilen, orada söz sahibi 
olan kişilere gönderdim. Onların 
okumasını istedim. Dedim ki; Ben 
Kahramanmaraş’la alakalı bunla-
rı gördüm, duydum, hissettim ve 
yazdım. Bunların içinde yanıldığım, 
yanlış bildiğim yerler nereler? Eksik 
bıraktığım yerler nereler? Onların 
hepsi gönderdiğim taslakları oku-
dular tahsis ettiler ve onayladılar. 

Eksiklik, fazlalık yoktur dedi-
ler ve baskıya verdim. 

Böyle de rahat 
ve şeffaf ça-

lışıyorum.”

PAYDALARI TÜRK KÜLTÜRÜ 
“Şehrengiz” adı altında ortaya 

koyduğu 4 eserinde geçen şehir-
lerin hiç birinin diğerinden ayrı 
bir önemi olmadığını, her birinin 

farklı bir güzellikte olduğunu be-
lirten Uğurlu, önemli bir unsura 
da dikkat çekti. Her şehrin fark-
lılıkları olsa da temelinde “Türk 
kültürü”nde buluştuklarının altını 
çizen Uğurlu, “Bütün şehirlerin 
farklı güzelliği var. Bir tanesi nar 
ise bir tanesi ayva. Hepsinin ken-
dine has lezzetleri var. Ne var ki 
bir ana çizgi var; o ana çizgi de-
ğişmiyor. Orta Asya’dan, Moğo-
listan’dan başlayan bir ana çizgi 
var: Türk kültürü. Hepsinin or-
tak noktası oraya dayanıyor. Bir 
tanesine bir aşı yapılmış Maraş 
olmuş çok güzel bir meyve teşek-
kül etmiş, Kastamonu’ya bir aşı 
yapılmış orada da farklı lezzette 
bir meyve teşekkül etmiş. Ama 
o ana çizgi çok bariz bir şekilde 
aynı. Bunun üzerinde dünyada-
ki düşünürler özellikle şehir ko-
nusuna kafa yoranlar bu konuyu 
tartışmalı buluyorlardı. Asya’daki 
Türk kültürü farklıdır, Bosna’da-
ki farklıdır, Anadolu’daki, Ru-
meli’deki Türk kültürü farklıdır 

diyorlardı. Hepsi o coğrafya-
nın o iklimin şartlarına 

göre şekil, değişiklik 
alan birtakım kültürler 
teşekkül eder, bir kül-
türün devamlılığı söz 
konusu değil derlerdi. 
Bu teorinin yanlışlığı or-
taya konmuş oldu. Ben 
Orhun Abideleri ile ilgili 
çalışma yaparken Orta 
Asya bölgesinde de çalış-
tım. O esnada kırdaki bir 
çadırda tek kelime Türkçe 
bilmeyen sadece Moğolca 
bilen bir gelinin ağzından 
ekmek yaparken bir ke-
lime duydum. Bu bizim 
annelerimizin ağzından 
duyduğumuz hamuru sıyı-
ran ‘unsıyıran’ kelimesine 
benzer bir kelime duydum. 
Eminim o kelime Viyana’da 
da oradaki Türkler arasında 
da geçmektedir. Bu çalış-
mayı yaparken bu tespiti de 

yaptık. Türk kültürü bir düz çizgi-
dir, devam eder. Ne var ki her farlı 
yerde farklı şekiller alır ama esas 
devam eder” ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Dr. Kamil Uğurlu

Sırasıyla “Konya Şehrengizi”, “Karaman Şehrengizi”, “Eskişehir Şehrengizi”, “Kahramanmaraş Şehrengizi” kitaplarını kaleme alan Dr. Kamil Uğurlu, “Şehrengiz”lerin çıkış noktasını ve içerikleriyle ilgili önemli detayları paylaştı.
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Şehir ekonomisinin temel direğinin esnaf olduğuna dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
Meram Belediyesi’nin esnafın her daim yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi

‘Şehir ekonomisinin
temel direği esnaftır’

Meram esnafı, Konya Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı 
Muharrem Karabacak ile Konya İn-
şaatçılar ve İnşaat Malzemeleri Sa-
tıcıları Odası Başkanı Ali Yazar ön-
cülüğünde Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru’yu ziyaret etti. Ziyarette 
esnafın şehrin ekonomisinin temel 
direği olduğunu hatırlatan Başkan 
Fatma Toru, “Esnafımızın yaşadığı 
sıkıntılarda bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonrada  hep yanların-
dayız” diye konuştu.  

Meram esnafı, Konya Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı 
Muharrem Karabacak ve Konya İn-
şaatçılar Ve İnşaat Malzemeleri Sa-
tıcıları Odası Başkanı Ali Yazar ön-
cülüğünde Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru’yu ziyaret etti. 

‘BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ 
BUNDAN SONRADA YANINIZDAYIZ’

Esnaflar ziyarette, özellikle yeni 
kurulan sanayi bölgesindeki yer 
tahsislerinde yaşadıkları sıkıntıları 
Başkan Toru’ya aktardılar. Bu iste-
ğe karşın Başkan Fatma Toru, be-
lediyenin inisiyatifinin tamamıyla 
dışında bir konu olmasına rağmen 
esnaflara bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da yardım ve öncü-
lük edeceklerini söyledi. Esnafların 
şehrin ekonomisine, istihdamına 
büyük katkı sağladığını belirten 
Toru, “Esnaflarımız ve odalarımızla 
sürekli istişare içindeyiz. Yaşanan 
her türlü sorunu değerlendiriyor, 
çözüm yolları arıyoruz. Bu şekildeki 
uygulamalar neticesinde esnafımız 
Meram’ın yönetimine katılmış olu-
yor. Yer tahsisi noktasında odalar 
arasında yaşanan sıkıntıları çözmek 
içinde bugüne kadar nasıl yardım-
cı olduysak yine oluruz. Meram’ın 
Yeni Sanayi Bölgesinde bazı meslek 
guruplarına öncelik verilmesi gerek-
tiğine inanıyorum. Çünkü o noktada 
çok daha sıkışık meslekler var” diye 
konuştu. 

‘ESNAFIN YOLUNU AÇMAK
 İÇİN ÇABALAYACAĞIMIZDAN 

ŞÜPHENİZ OLMASIN’
Sıkıntı yaşayan esnaf ve meslek 

guruplarının aralarında koordinas-
yonu sağlayarak kooperatifleşmesi 
gerektiğinin altını çizen Toru; “Me-
ram esnafı haklarının korunacağın-
dan en ufak bir şüphesi olmasın. 
Ama esnafın bir araya gelerek, ara-
larında istişare ile sorunları çözmeye 
çalışmasından daha doğal ve doğru 
bir şey olamaz. Yer tahsisinde en 

küçük bir mağduriyet oluşmama-
sı gerek. Onlar şehrin ekonomisini 
canlandırırken, bizimde onların yo-
lunu açmamız ve çalışmalarımızı bu 
yönde şekillendirmemizden daha 
doğal bir şey olamaz” dedi. 

BAŞKAN TORU BUGÜNE KADAR 
VERDİĞİ HER SÖZÜ YERİNE GETİRDİ 

Daha sonra söz alan Konya 

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Bir-
liği KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak ise Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru’ya sadece bu 
konuda değil, esnafın her türlü sı-
kıntısına titizlikle eğildiği için te-
şekkür etti. Bugüne kadar hiçbir 
şekilde bir iletişim sıkıntısı yaşa-
madıklarını belirten Karabacak, 

“Başkanımız Fatma Toru, kapısını 
her çaldığımızda iyi niyetle yaklaş-
tılar bize. Daha önce defalarca bir 
araya geldik, verdiği her sözü yeri-
ne getirdi. Kentsel dönüşüm nok-
tasında çok zor olmasına rağmen 
tarihi işler başardı. Bu noktada her 
güçlüğü aştı. Sizlerin bu TOKİ ve 
Hazine Arazileri noktasında yaşa-
dığınız sorun için de elinden geleni 
yapacağından şüphemiz yok. Çün-
kü bu sanayi alanı kurulunca daha 
huzurlu daha hijyenik bir ortamda 
çalışacaksınız” diye konuştu. Daha 
sonra söz alan İnşaatçılar Ve İnşaat 
Malzemeleri Satıcıları Odası Baş-
kanı Ali Yazar da yaşanan sorunları 
özetledi. Konuşmaların ardından 
esnaflar yaşadıkları sorunları Me-
ram Belediye Başkanı Fatma To-
ru’ya anlattılar ve onun çözüm 
önerilerini dinlediler.
n HABER MERKEZİ

İŞKUR, destekler konusunda
mobilyacıları bilgilendirdi

AK Parti Karatay Kadın
Kolları aşure ikram etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından kamuoyuna 
duyurulan ve Türkiye ekonomisi-
nin büyümesine ivme kazandırma-
sı düşünülen Milli İstihdam Sefer-
berliği’nin ikinci fazı kapsamında 
ilave istihdam teşvikleri esnafa an-
latılıyor. Bu kapsamda İŞKUR Kon-
ya İl Müdürü Emrah Keleş, Konya 
Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası üyelerine destekleri anlattı. 
Oda Başkanı Mehmet Günbaş’ın 
yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve 
oda üyelerinin katıldığı toplantıda 

İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, 
“İşverenlerimizin devletin kendi-
lerine sunduğu imkan ve teşvik-
lerden yararlanmaları için İŞKUR 
olarak her türlü hizmeti sunmaya 
devam edeceğiz” dedi. 

Toplantı, sunumların yapıl-
masının ardından soru ve cevap 
bölümü ile sona erdi. Toplantıya 
katılan mobilyacı esnafı da Oda 
Başkanı Mehmet Günbaş’a böyle 
bir program gerçekleştirdikleri için 
teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

AK Parti Karatay İlçe Kadın 
Kolları tarafından; birlik, bera-
berlik, bereket ve paylaşmanın 
sembolü olan Muharrem Ayı’nda 
Cuma namazı çıkışında Şerafettin 
Cami önünde aşure ikramı ger-
çekleştirildi. Aşure ikramına Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, AK Par-
ti Karatay Kadın Kolları Başkanı 
Sema Ersöz ve kadın kolları üye-
leri, Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Kadın Meclisi Başkanı Aynur 
Avşar ve meclis üyeleri, çok sayıda 

vatandaş katıldı. AK Parti Karatay 
Kadın Kolları Başkanı Sema Ersöz 
birlik ve beraberliğin en yoğun şe-
kilde yaşandığı Muharrem ayında 
asırlardır süren aşure geleneğini 
sürdürmenin mutluluğunu yaşa-
dıklarını belirtti. AK Parti Karatay 
Kadın Kolları Başkanı Sema Ersöz, 
aşure ikramına desteklerinden do-
layı başta Karatay Belediye Başka-
nı Mehmet Hançerli, AK Parti Ka-
ratay İlçe Başkanı Mehmet Genç 
olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Esnaf, Gevraki Han’ın yıkılmasını istemiyor
Unutulmaya yüz tutmuş mes-

leklerden olan sıcak demir sanatını 
icra edenler bir elin parmaklarını 
geçmeyecek kadar azaldı. Onlar yaz 
kış demeden sıcakla savaşıp evine 
ekmek götürme derdinde olan mes-
leğinin unutulmakla karşı karşıya 
olduğu bilinciyle üzüntüsünü içine 
gömen nadir insanlar. Toz, kir, pas 
demeden 200 derece sıcaklıktaki 
ocak başında demire şekil vererek 
helal kazanmak için terleyen sıcak 
demir ustalarının en büyük üzüntü-
sü dükkanlarının yıkılacak olması ve 
icrasını yaptıkları mesleğin teknoloji-
ye yenik düşmesi.

Konya Demir ve Emsali Sanat-
karlar Odası Başkanı Mehmet Yük-
sel Kurt tarihi Gevraki Hanı içerisin-
de bulunan sıcak demirci esnaflarını 
ziyaret etti. Eski bir sıcak demirci 
ustası olan Başkan Mehmet Yüksel 
Kurt esnafla birlikte ocak başına ge-
çerek esnafla birlikte ter döktü. Kurt; 
“Esnafımızın büyük sıkıntıları bu-
lunuyor, son zamanlarda yaşanan 
olaylar sıcak demir ve alüminyum 
ustalarımızı da büyük ölçüde etkile-
di. Gevraki Hanı’nda faaliyet göste-
ren esnaflarımızın diğer bir sıkıntısı 
ise kentsel dönüşüm nedeniyle tarihi 
Gevraki Hanı’nın ve dükkanlarının 
yıkılacak olması. Belediye başkanla-
rımızdan tarihe sahip çıkmalarını ve 
Gevraki Hanını yıkmak yerine res-
tore edilerek esnaflarımıza yeniden 
kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

70 yaşındaki sıcak demir us-
tası Kerim Karakaş, evine ekmek 
götürebilmek için ocak başında ter 
döküyor. 1960 yılında çırak olarak 

başladığı mesleğini teknolojinin ge-
lişmesiyle birlikte artık tarım aletle-
rini tamir ederek yapabiliyor. Kara-
kaş çeşitli ziraat aletlerinin yanında 
tahra, murç, malya, kazma ve balta 
da yapıyor. 

58 yıldır çekiç sallayan Karakaş 
ahilikle yetiştiği mesleğinin zor bir 
sanat olduğunu belirterek; “Dikkat 
ve kuvvet isteyen bir iş. 200 derece 
sıcakta ısıtılan demire şekil vermek 
için saatlerce çekiç sallıyoruz. An-
cak teknoloji bizim mesleğimizin de 
sonunu getirdi. Artık kimse bu işe 
ilgi göstermiyor. Kentsel dönüşüm 
nedeniyle dükkanlarımızın yıkılaca-
ğı söyleniyor. Burası tarihi bir han. 
Yetkililer nasıl bedestenler çarşısını 
restore ettiyse.  Tarihi yüz yılı geçen 

bu hanı da restore etsinler ve bizi 
ekmeğimizden etmesinler” diye ko-
nuştu.

55 yıldır baba mesleğini devam 
ettiren 4 çocuğunu sıcak demircilik-
le yetiştirdiğini kaydeden 1949 do-
ğumlu Ömer Faruk Ceylan ise; “Bu 
mesleğe itibar bittiği gibi insanlar ar-
tık iyice hazırcılığa alıştı. Her şey ha-
zır olsun çabucak hallolsun derdinde. 
El emeği göz nuru işler artık yok. 
Hükümet tarihi yerleri koruma altına 
alıyor ancak ne hikmetse 150-200 
yıllık bu hanın kentsel dönüşüm do-
layısıyla bugün yarın yıkılacağı söyle-
niyor. Burası yıkıldığı an bu meslek 
de unutulup gidecek. Köylü arızala-
nan ziraat aletlerini yaptıracak yer 
bulamayacak” ifadelerini kullandı.

Hanın en eski ustalarından olan 
80 yaşındaki İsmet Derman da 
1954 yılından beri bu mesleği yap-
tığını kaydederek; “Ben bu mesleğe 
at arabası yaparak başladım ve 64 
yıldır bu işten evime ekmek götü-
rüyorum. Bu han yıkılması bizim 
dükkanları kapatmamız demektir. 
Hükümetimizden ve devlet yetkili-
lerinden bu hanın restore edilmesini 
ve bizlere sahip çıkmasını istiyoruz. 
Bizim Suriyeliler kadar kıymetimiz 
yok mu? Ben üzerime düşeni yapıp 
vergimi veriyorum. Yetkililer neden 
bize sahip çıkmıyor. Bizim dükkanla-
rımızı yıkıyor? Tarım aletleri bozulan 
çiftçiler aletlerini nerede yaptıracak” 
diyerek tepkisini gösterdi. 
n HABER MERKEZİ
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‘AK Parti’nin kutlu yürüyüşü sürecek’

Selçuklu Belediyesi tarafından ‘Eğitime destek’ kapsamında yapımı tamamlanan 4 anaokulun açılışı yapıldı. “Eğitime yapılan yatırı-
mı önemsiyoruz” diyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gençlere yatırımın geleceğe yatırım olduğunu söyledi

Eğitime Selçuklu desteği

AK Parti Selçuklu Teşkilatı’nda 
daha önce görev yapmış, ilçe baş-
kanları, yönetim kurulu üyeleri ve 
meclis üyeleri düzenlenen “Ahde 
Vefa” programında bir araya geldi.

AK Parti Selçuklu  Teşkilatı’nın 
dünü ve bugününde emeği geçen 
teşkilat üyeleri düzenlenen “Ahde 
Vefa” programıyla bir araya geldi. 
Sille Baraj Park’ta gerçekleşen prog-
ramda Ak Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, AK Parti İl Teşkilatı Ye-
rel Yönetimlerden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Selçuk-
lu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı da teşkilat üyelerini 
yalnız bırakmadı.   

 “AK PARTİ TEŞKİLATLARI 
BÜYÜK DEĞİŞİMLERİN 

LOKOMOTİFİ OLMUŞTUR”
Ak Parti’nin iktidara gelişiyle 

Türkiye’de büyük değişimlerin ya-
şandığına dikkat çeken AK Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer: “Bu değişimin lokomotifi hiç 
şüphesiz AK Parti teşkilatları oldu. 
Geçen 17 senede çok büyük zorluk-
lar geçirdik ve bunların üstesinden 
teşkilat bilinciyle geldik bu zorluklar 
günümüzde de devam ediyor ve yine 
aynı şekilde birlik beraberlik ruhuyla 
yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“İŞTE AK PARTİ RUHU BU” 
Teşkilat mensuplarına göster-

dikleri birlik ve beraberlik ruhundan 
dolayı teşekkür eden Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Burada çok güzel bir fotoğraf var. 
AK Parti’nin kuruluşundan itibaren 
Selçuklu teşkilatında  görev almış 
ve meclis üyesi olarak görev yapmış 
arkadaşlarımız burada ve 4 dönemi 
temsil eder şekilde hep beraberiz. 
İşte AK Parti ruhu bu. Ak Parti’de bir 
bayrak yarışı var ve bayrağı devralan 
her zaman en iyi şekilde taşımanın 
telaşında. Bayrağı devreden de aynı 
şekilde aynı duygu ve aynı ruhla 
bayrağı devrettiği arkadaşlarının 

yanında. Buradaki bu birliktelik onu 
gösteriyor” dedi.

KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ 
DEVAM EDİYOR”  

Sözlerine “ülkemiz adına yaşa-
nan pek çok zorlukların büyük bir 
bölümünü hamdolsun geride bırak-
tık” diyerek başlayan Ak Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye’nin 
dünden bugüne, bugünden yarına 
çok daha güçlü yoluna devam etme-
si gerektiğine vurgu yaptığı konuş-
masında Türkiye’nin sadece bölgede 
değil dünyanın dikkatini çeken bir 
ülke konumuna geldiğini söyledi. 
Angı sözlerine şöyle devam etti; “Bu 
hareketin başında büyük emekleri 

olan liderimiz var. Sayın Cumhur-
başkanımızın önderliğinde ülke 
yönetiminde yeni bir dönemi yaşı-
yoruz. Bu yürüyüş devam ediyor. 
31 ilçemizle beraber genel merkezi-
miz, teşkilatlarımız, belediyelerimiz 
halisane anlayışla yine bu önemli 
hareketi geleceğe taşıyacak her 
türlü çabanın içinde olacaktır” Ak 
Parti  Selçuklu Teşkilatı’nda geçmiş 
dönemlerde ilçe başkanlığı yapmış 
olan teşkilat üyeleri de, düzenlenen 
organizasyonun birlik ve beraberlik 
ruhuna uygun olduğunu ifade ede-
rek organizasyonlarda emeği geçen-
lere teşekkür ettiler.
n HABER MERKEZİ

Belediyecilik faaliyetlerini bü-
yük bir alana yayarak hemen he-
men her konuda önemli yatırımlara 
imza atan Selçuklu Belediyesi, bu 
anlayışla yatırımlarını sürdürüyor. 
Özellikle ‘eğitim’ konusuna büyük 
önem veren Selçuklu Belediyesi, bu 
konuda Selçuklu Değerler Eğitimi 
Projesi (SEDEP) ile marka olmuş du-
rumda. SEDEP’le de kalmayan Sel-
çuklu Belediyesi, bu güzel projenin 
yürütülebileceği modern altyapıda 
fiziki şartları da oluşturuyor. Eğitim 
alanındaki fiziki yatırımlarına bir ye-
nisini ekleyen Selçuklu Belediyesi, 
ilçenin farklı bölgelerine kazandırdığı 
4 anaokulunu tamamlayarak açılı-
şını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen 
açılışa Selçuklu Kaymakamı Ömer 
Hilmi Yamlı, Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Osman Elvan, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Turan Kayacılar, AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve 
çok sayıda davetli katıldı. Açılışı yapı-
lan anaokullarına sevgi, saygı, hoşgö-
rü isimlerinin verilmesi dikkatlerden 
kaçmadı. Eğitimde değerleri ön plana 
çıkarmaya çalışan Selçuklu Belediye-
si’nin bu 3 önemli değeri okullarda 
yaşatması beğeni topladı. 

SELÇUKLU EĞİTİMİ DESTEKLİYOR 
Selçuklu Belediyesi tarafından 

yaptırılan 4 anaokulun açılış prog-
ramında konuşan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Turan Kayacılar, görevi 
süresince Selçuklu Belediyesi’nin 
eğitime büyük destekler verdiğine 
şahit olduğunu söyledi. Bu konuda 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın Selçuklu Belediye 

Başkanlığı döneminde anaokuluyla 
ilgili projenin başlatıldığını dile geti-
ren Kayacılar, “Kendisine ilçemizde 
anaokulu ile ilgili açığı anlattığımızda 
nerede ihtiyaç varsa belirleyin başla-
yalım diye talimat vermişti. Bugün 
de yeni belediye başkanımızın aynı 
heyecanla destek veriyor olmasından 
memnuniyet duyuyorum. Belediye-
mizin hizmetleri saymakla bitmez. 
Biryandan şehrimizi imar ederken 
diğer yandan neslimizi ihya edecek 
projeleri biranda yürütüyor olmasın-
dan büyük haz duyuyorum. 9 anao-
kulunun 4’ü açılıyor. Bu okullarımızın 
eğitime hayırlı olmasını, iyi nesiller 

yetişmesine vesile olmasını temenni 
ediyorum” diye konuştu. 
‘GÜCÜMÜZÜ MİLLETTEN ALIYORUZ’ 

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer de, Selçuklu 
İlçesi’nin her yıl ortalama 20 bin ci-
varında nüfusunun arttığının bilgisini 
verdi. Bu durumun yeni ihtiyaçları 
beraberinde getirdiğine dikkat çeken 
Özer, şöyle devam etti, “Selçuklu 
Beleyesi bu artan ihtiyaçları karşı-
layabilmek adına her alanda hizmet 
etmeye devam ediyor. Bugün de 4 
anaokulu açılışı için buradayız. AK 
Parti’nin yerel yönetimlerdeki hizmet 
anlayışı Selçuklu’yla sınırlı değil. Aynı 

anda bugün Karatay’da Bilim Tek-
nik, Bilim, Sanat ve Eğitim Merkezi 
temel atma töreni gerçekleştiriliyor. 
Çarşamba günü Meram Belediyesi 
Gençlik Merkezi’nin açılışını gerçek-
leştiriyor. Dolayısı ile AK Parti olarak 
gücümüzü milletten alarak hizmet 
üretmeye çaba gösteriyoruz. Bu ve-
sile ile burada açılışını yaptığımız 
anaokulunda yetişen çocuklarımızın 
vatanımıza ve milletimize sevgiyle, 
saygıyla hizmet etmesini temenni 
ediyorum.”

‘EĞİTİMİN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ’ 
Büyükşehir Belediyesi Başkanve-

kili Osman Elvan da yaptığı konuş-

mada eğitimin önemine dikkat çekti. 
“Gelecekte güzel nesiller yetiştirmek 
istiyorsak, ülkemizin dirlik, birlik, 
geleceği için yeni nesillere önem 
vermemiz gerekir” diyen Elvan, bu 
konuda AK Parti’nin eğitime verdiği 
önemin ortada olduğunu söyledi. El-
van, “Çocuklarımızın gelenek ve gö-
reneklerine bağlı nesiller oluşturma-
lıyız. Üretken bir gençlik yetiştirirsek 
çok daha ileri seviyelere ulaşacağımı-
za inanıyorum” dedi. 

EĞİTİM YATIRIMLARI SÜRÜYOR 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı da Selçuklu Bele-
diyesi olarak 4 anaokulu tamamla-
dıklarını 3 anaokulun da yapımının 
devam ettiğini söyledi. Belediyecilik 
hizmetlerinin çok çeşitli olduğuna 
vurgu yapan Başkan Pekyatırmacı, 
“Biz belediye olarak altyapı hizmeti, 
yol, kaldırım, temizlik hizmeti, sosyal 
kültürel hizmetler, sportif faaliyetler 
yapıyoruz. Ama biz en çok eğitim 
alanındaki çalışmaları önemsiyoruz. 
Çünkü gençlerimiz, çocuklarımız bi-
zim geleceğimiz. Biz şayet geleceğe 
yatırım yapmak istiyorsak gençle-
rimize, çocuklarımıza yatırım yap-
mamız gerekiyor. Bize düşen görev 
fiziki anlamda mekanlar oluşturmak. 
Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz. 
Sadece anaokullarıyla değil eğitim-
le ilgili devam eden yatırımlarımız 
mevcut. Spor salonu, yurt inşaatı de-
vam ediyor. 14 tane okulumuzda halı 
saha yapıyoruz, ihaleleri, yer teslim-
leri yapıldı. İnşallah bu sene tamam-
layacağız” diye konuştu.

SEDEP TÜRKİYE’NİN MARKASI 
Selçuklu Belediyesi olarak eği-

time yaptıkları yatırımlardan en 

önemlilerden birinin de Selçuklu De-
ğerler Eğitimi Projesi (SEDEP) oldu-
ğuna dikkat çeken Başkan Pekyatır-
macı, SEDEP’in 7. yıl protokolünün 
imzalandığını hatırlattı. SEDEP’in 
Türkiye markası olduğunu belirten 
Başkan Pekyatırmacı, sözlerine şöyle 
devam etti, “Bu proje kapsamında da 
ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki 
gençlerimizi değerlerimizle buluştu-
ruyoruz. Buradaki okulumuzun ismi 
de o değerlerimizden biri. Sevgi, 
saygı ve hoşgörü olarak isimlendir-
dik 3’ünü. Bir okulumuzun ismi de 
mevcut bir okula yapıldığı için aynı 
isim kaldı ve Eşrefoğlu olarak isim-
lendirildi. Dolayısı ile değerlerimizi 
okulların isimlerinde de yaşatıyo-
ruz, çocuklarımıza bu değerlerimizi 
de öğretiyoruz. Geçen sene SEDEP 
programı milli Eğitim programına 
da girmiş oldu. Biz SEDEP’in marka 
değerimi yükseltebilir miyiz bunla 
ilgili çalışıyoruz. Bu konuda bir sanat 
atölyesi ve doğa okulu faaliyete ge-
çirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın 
el becerilerini geliştirebilecekleri, 
kendilerini sosyal ve kültürel an-
lamda ifade edebilecekleri ortamları 
oluşturup, İl ve İlçe Milli Eğitim’le 
işbirliği halinde çocuklarımızın bura-
lardan faydalanmaları için çalışmalar 
yürütüyoruz. Eğitimle ilgili faaliyet-
leri önemsiyoruz bu nedenle bu tür 
faaliyetleri artırarak devam ettirme-
ye çalışıyoruz.” Açılış programında 
SEDEP Halk Oyunları ekibi gösteri 
yaptı. Büyük bir ilgiyle izlenen göste-
ri, davetlilerden tam not aldı. Ayrıca 
protokol üyeleri anaokulunu geze-
rek, yetkililerden bilgi aldı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Hasan Angı Ahmet Pekyatırmacı Musstafa Hakan Özer

Ahmet Pekyatırmacı  Turan Kayacılar Mustafa Hakan ÖzerOsman Elvan

Açılışı yapılan anaokulunun 
öğrencileri protokol 

üyelerine çiçek takdim etti. 
Ayrıca protokol üyeleri okulu 

gezerek bilgi aldı.
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Beyşehir’de, bölünmüş yolda 
yol çalışması sebebiyle trafiğe ka-
patılmış şeride giren otomobilin 
park halindeki silindire çarpma-
sı sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, 
Beyşehir-Konya Karayolu’nun 12. 
kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Şevki T. (61) 

yönetimindeki 42 ABT 479 plakalı 
otomobil, Beyşehir kent merke-
zi yönüne seyir halinde iken fark 
edemeyerek bölünmüş karayolu-
nun yol çalışması sebebiyle trafiğe 
kapatılmış şeridine girdi. Trafiğe 
kapalı şeritte bir süre ilerledikten 
sonra müteahhit firmaya ait şanti-

ye araçlarının park halinde bulunan 
iş makineleriyle karşılaşan otomo-
bil sürücüsü, bir silindire çarparak 
durabildi. Kazada sürücü ile birlik-
te araç içerisinde bulunan Fazilet 
(31), Esin Eylül (6), Şevki Eren (7) 
ve Uğur Aslan T. (11) yaralandı. 
Yaralılar, adrese sevk edilen am-

bulanslarla kaldırıldığı Beyşehir 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Kazanın ardından bölgeye 
gelen Jandarma ve trafik ekipleri 
ile şantiye yetkilileri incelemelerde 
bulundu. Kazayla ilgili soruşturma 
sürüyor.
n İHA

Hafif ticari araçla
motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çim biçerken ayak 
parmaklarını kesti 

Karaman’da hafif ticari araçla 
çarpışan motosikletin sürücüsü 
yaralandı. Kaza, akşam saat 21.30 
sıralarında Valide Sultan Mahalle-
si Kemal Kaynaş Caddesi üzerin-
de meydana geldi. Alınan bilgiye 
göre, Server Ç. (17) yönetimindeki 
70 ED 840 plakalı motosiklet, dö-
nüş yapmakta olan Ramazan A. 

idaresindeki 70 BJ 024 plakalı hafif 
ticari araca çarparak takla attı. Ka-
zada yaralanan motosiklet sürücü-
sü çevredeki vatandaşların çağırdı-
ğı ambulansla kaldırıldığı Karaman 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Yaralının sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Konya’nın Kulu ilçesinde çim 
biçen bir kişi bıçaklı çim makinesi-
ne ayak parmaklarını kaptırdı. İd-
diaya göre, Kulu merkezde ikamet 
eden Suriye uyruklu Alaeddin El 
Sufi (32), evinin bahçesindeki çim-
leri biçmek istedi. El Sufi, çimleri 
biçtiği sırada hareket halinde olan 
demir bıçaklı çim makinesini geri 
geri getirirken tökezleyerek sırt 

üstü yere düştü. Bu sırada şahsın 
sağ ayağı çim makinesinin altında 
kaldı ve hareket halindeki bıçak-
lar El Sufi’nin ayak parmaklarının 
kesilmesine sebep oldu. Alaeddin 
El Sufi, çağrılan ambulansla Kulu 
Devlet Hastanesi Acil Servisine 
kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. 
n İHA

Aydınlıkevler Altgeçidi’ne ters yoldan giren bir aracı fark edip ona çarpmamak için fren yapan araçlar 
birbirine girdi. 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı

Altgeçide ters 
yoldan girince!

İstanbul Yolu üzerinde bulunan 
Aydınlıkevler Altgeçidi’nde eşine az 
rastlanır bir kaza meydana geldi. Alt 
geçide ters yoldan giren aracı fark 
eden diğer sürücüler, tersten gelen 
araca çarpmamak için fren yapınca, 
arkadan gelen araçlar duramadı. 
Altgeçidin içinde 10 araç birbirine 
girdi. 

Olay önceki gece 22:30 sırala-
rında meydana geldi. Görgü tanık-
larının ve kazaya karışan şoförlerin 
ifadelerine göre, Doğumevi istika-
metine giden yola tersten giren araç 
kazaya sebep oldu. Kazazedeler, 
“Trafik normal seyrinde ilerliyordu. 
Bir anda ani frenlemeler oldu. Dur-

maya çalıştık ancak önümüzdeki 
araç durunca herkes birbirine vur-
du. Aracımızdan inip baktığımızda 
gördüğümüz manzara karşısında 
şaşkınlığımızı gizleyemedik. Alt ge-
çide ters yoldan giren aracı görünce 
hayretler içerisinde kaldık” dedi. 

Kazanın ardından olay yerine 
çok sayıda polis ve ambulans ekibi 
sevk edilirken, 2 kişinin hafif şekilde 
yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniy-
le Aydınlıkevler Altgeçidi uzun süre 
trafiğe kapalı kaldı. Polis ekipleri 
altgeçidi kapatıp sürücüleri alterna-
tif yollara yönlendirdi. Kazayla ilgili 
başlatılan soruşturmanın devam et-
tiği öğrenildi.  n SAMİ KAYALAR

Otomobil park halindeki silindire çarptı: 5 yaralı

FETÖ’nün sözde üst düzey
yöneticisi Aksaray’da tutuklandı

TSK’daki kripto yapılanmaya
yönelik operasyonda 19 gözaltı

Aksaray’da, Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Devlet Yapılan-
ması’nda (FETÖ/PDY) sözde üst 
düzey yönetici olduğu iddiasıyla 
gözaltına alınan zanlı tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat 
Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 
örgütte sözde üst düzey yönetici 
olduğu iddiasıyla iki yıldır aranan 
İsmail B’nin (46) kentte olduğu 
bilgisine ulaştı. Ekipler, merkeze 
bağlı Darıhüyük köyündeki evde 
İsmail B’yi ve ona yardım ettiği 
öne sürülen eniştesi M.T’yi gözal-
tına aldı. Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edilen İs-
mail B, çıkarıldığı mahkemece tu-
tuklanırken M.T, adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı. Doktor olan 
İsmail B’nin, Aksaray’daki sağlık 

sektörünün sözde sorumlusu, By-
Lock kullanıcısı ve yöneticisi oldu-
ğu, kapatılan Bank Asya’da yüklü 
miktarda parasının bulunduğu ve 

FETÖ okullarıyla bağlantılı bir şir-
ketin de ortakları arasında yer al-
dığı sürüldü.
n AA

Van merkezli aralarında Kon-
ya’nın da bulunduğu 14 ilde Fetul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) 
“kripto” yapılanmasına yönelik 
operasyonda 18 muvazzaf asker 
gözaltına alındı. İl Emniyet Mü-
dürlüğünden yapılan açıklamaya 
göre, Van Cumhuriyet Başsavcı-

lığınca, FETÖ/PDY’nin TSK’daki 
yapılanmasına yönelik soruştur-
ma kapsamında “ardışık arama 
ve kripto şifreleme” yöntemlerini 
kullandıkları ileri sürülen 19 şüp-
heli hakkında yakalama kararı çı-
kartıldı. Van Emniyet Müdürlüğü 
ve Organize Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri koordinesinde Van, 
Afyonkarahisar, Trabzon, Mardin, 

İstanbul, Giresun, Amasya, Bur-
dur, Gaziantep, Kahramanma-
raş, Karabük, Konya, Isparta ve 
İzmir’de düzenlenen eş zamanlı 
operasyonda 18 şüpheli gözaltına 
alındı. Zanlıların adreslerindeki 
bilgisayar ve dokümanlara el ko-
nuldu, hakkında yakalama kararı 
bulunan bir şüpheli aranıyor.
n AA

Aydınlıkevler Altgeçidi’ne ters yönden giren bir 
aracın sebep olduğu zincirleme trafik kazası 

nedeniyle altgeçit uzun süre trafiğe kapalı kaldı.
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Eti Alüminyum yeni yatırımla büyüyecek

Eti Alüminyum Genel Müdü-
rü Mehmet Arkan, halihazırda 
sadece ABD, Çin, Almanya ve 
Macaristan gibi ülkelerde üretile-
bilen şeffaf zırh için 560 milyon 
dolarlık yatırım kararı aldıklarını 
belirterek, “Yeni yatırım tamam-
landığında toplam 1,1 milyar do-
larlık miktara ulaşacağız. Çalışan 
sayımız da 2 binden 3 bin 100’e 
yükselecek.” dedi.

Şirketin yatırım, istihdam, 
Ar-Ge ve savunmaya alanındaki 
planlamaları hakkında açıklama-
larda bulunan Arkan, Eti Alümin-
yum’un 2005’te özelleştirilerek 

Cengiz Holding bünyesine geç-
mesinden sonra 540 milyon do-
larlık yatırım yaptığını anımsattı. 

Arkan, Eti Alüminyum’un, 
halihazırda sadece ABD, Çin, Al-
manya ve Macaristan gibi ülke-
lerde üretilebilen şeffaf zırhı Tür-
kiye’de üretmeye başladıklarını 
aktararak, şeffaf zırhın ham mad-
desinin alümina olduğu bilgisini 
verdi. Fiyatı çok yüksek olan alü-
minayı üretebilen ülkelerin, iç pa-
zar ihtiyaçları ve strateji nedeniyle 
üretimin çok az bir kısmını ihraç 
ettiğini anlatan Arkan, “Türk mü-
hendisleri tarafından geliştirilen 

ve 560 milyon dolarlık yatırımın 
kapısını açan kapasite artırımı, 
özel alüminyum hidroksit ve alü-
mina adlı ürün, Türk savunma sa-
nayinde devrim niteliğinde. Şeffaf 
zırh ile savunmada devler ligine 
gireceğiz.” diye konuştu.

Arkan, stratejik ürünlerde 
kimsenin teknoloji paylaşmadığı-
na işaret ederek, şunları kaydetti: 
“Bu nedenle her ülke kendisi ge-
liştirmek zorunda. Alümina çok 
değerli ve temini zor olduğu için 
paranız olsa da istediğiniz kadar 
alamıyorsunuz. Bu ürünün geliş-
tirilmesi ile yerli tank, yerli uçak, 

yerli otomobil, savaş gemisi, füze 
gibi çok önemli savunma sanayi 
araçlarının yapımında gerekli olan 
alümina sıkıntısını aşmış olduk. 
Özel alüminyum hidroksit ve alü-
mina yatırımı tamamlandığında 
Eti Alüminyum sektöründe Av-
rupa’da ilk 4, dünyada en büyük 
ilk 8 üretici arasına girecek. Şim-
diye kadar 540 milyon dolar ya-
tırım yapılan Eti Alüminyum’da 
560 milyon dolarlık yeni yatırım 
tamamlandığında toplam 1,1 mil-
yar dolarlık miktara ulaşacağız. 
Çalışan sayımız da 2 binden 3 bin 
100’e yükselecek. Dolaylı istih-

damla birlikte en az 15 bin kişiye 
iş imkanı sağlayacağız.”Eti Alü-
minyum 250 milyon dolarlık alü-
minyum ithalatının önüne geçtiği 
bilgisini veren Arkan, “Demek ki 
10 yılda ortalama 2.5 milyar dolar 
ithalatı önlemişiz. Yeni yatırımla 
yılda 550 milyon dolarlık ithalatı 
önleyeceğiz. Türkiye’nin ithalata 
fren yaptıracak yatırımlar yapma-
sı gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

SAVUNMADA TAŞLAR 
YERİNDEN OYNAYACAK

Mehmet Arkan, Eti Alümin-
yum’un yaptığı Ar-Ge çalışma-
larından da bahsetti. Çalışmalar 

sonucu alevlenme geciktirici 
(ATH) ile kablo kompound ve özel 
kompozitlerin en önemli girdi-
sini üretmeye başladıklarını, bu 
nedenle geçen yıl Avrupa’nın bu 
ürüne zam yapamadığını anlatan 
Arkan, “Bütün dünya Türkiye’nin 
pazarda ne yapacağını ve fiyatı 
nerede tutacağını merak ediyor.” 
dedi. Arkan, alüminyum Ar-Ge 
mühendisleri tarafından geliştiri-
len ve ATH adı verilen yanmayı 
geciktirici ürünün hem sanayide 
hem savunmada taşları yerinden 
oynatacağına dikkati çekti.
n AA

Seydişehir ilçesine bağlı, daha önce köy statüsünde olan Madenli Mahallesi’nde 1960 yılında bir çobanın 
keçilerini otlatırken tesadüfen bulduğu alüminyum madeni, bölgenin kalkınmasında büyük rol oynadı

Çobanın keşfi bölgenin
kaderini değiştirdi!

Çobanlık yapan Mümin Demi-
roğlu, o yıllarda adı “Keçili” olan 
köyün yaklaşık 3 kilometre uzağında 
bulduğu taşları, ilçedeki Maden Tet-
kik ve Arama (MTA) kurumu yetkili-
lerine gösterdi. Taşların alüminyum 
boksit olduğunu tespit eden uzman-
lar, çevrede geniş çaplı araştırma 
yaptı. 

SEYDİŞEHİR’E 1969’DA 
FABRİKA KURULDU

Maden rezervinin sanayide işle-
nebilecek kalitede olduğunun tespit 
edilmesi üzerine, Seydişehir’de bir 
fabrika kurulması ve bulunan boksit 
cevherinin değerlendirilmesi ama-
cıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
Birliği (SSCB) adına Tiajpromexport, 
Türkiye Cumhuriyeti adına Etibank 
Genel Müdürlüğü arasında ticari an-
laşma imzalandı.

1969’da kurulan fabrika, uzun 
yıllar Türkiye’nin alüminyum ihti-
yacının önemli bölümünü karşıladı. 
Boksit cevherinin bulunması üzeri-
ne adı “Madenli” olarak değiştirilen 
köyde yaşayanların istihdamını sağ-
layan fabrika, yine başta Seydişehir 
olmak üzere Türkiye’nin birçok ye-
rinden insanı iş sahibi yaptı. Özel-
leştirme kapsamında 2005 yılında 
Cengiz Holding bünyesine dahil edi-
len fabrikada, Türkiye’nin yıllık yak-
laşık 600 bin ton olan alüminyum 
ihtiyacının 82 bin tonu üretiliyor.

MÜMİN AMCAMIZ FARKLI BİR TAŞ 
BULUNCA MTA’YA HABER ETMİŞ

Maden ocağında saha başçavuş-
luğu ve kepçe operatörlüğü yaparak 
emekli olan Hayrettin Eker, made-
nin ilk bulunduğu yerin köye yak-
laşık 3 kilometre uzaklıktaki Mortaş 
mevkii olduğunu söyledi. Madenin, 
çobanlık yapan Mümin Demiroğlu 
tarafından bulunduğunu anlatan 
Eker, “Köyde 1960’lı yıllarda çoban-
lık yapan Mümin amcamız farklı bir 
taş bulunca durumu MTA yetkilile-

rine haber etmiş. Yetkililer de gelip 
inceleme yaptıktan sonra bulunan 
madenin alüminyum boksit olduğu-
nu tespit etmiş” dedi. Maden mü-
hendislerinin çalışmaları neticesinde 
bölgede 3 farklı yerde alüminyum 
boksit rezervi olduğunun belirlen-
diğini aktaran Eker, Keçili köyünün 
isminin de madenin çıkarılmaya 
başlanmasıyla 1972 yılında Madenli 
olarak değiştirildiğini bildirdi.

KÖYÜN EN ÖNEMLİ 
GEÇİM KAYNAĞI OLDU

Eker, maden ocaklarının kuru-
lup rezervin çıkarılmaya başlanma-
sıyla, madenciliğin köyün en önemli 
iş alanlarından biri olduğunu dile 
getirerek, şöyle devam etti:

“Köy halkının yüzde 80’i 
1970’lerden itibaren bu madenlerde 
çalışarak geçimini sağlamaya baş-
ladı. Devlet tarafından işletilirken 
yaklaşık bin 500 kişi köyümüzden 
istihdam ediliyordu. Mahallemiz ve 
Seydişehir’in yanı sıra Türkiye’nin 
çeşitli illerinden çalışmaya gelen 
birçok insan vardı. Daha sonra 2005 
yılında özelleşti.”

Madende çalışan babasının, 
1977’de bindiği servisin kaza yap-
ması sonucu vefat ettiğini anlatan 
Eker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ba-
bamın vefatının ardından ben de 

madende çalışmaya başladım. Eti 
Alüminyum tesislerinin özelleşme 
yılı olan 2005’e kadar saha çavuşu 
ve iş makinesi operatörü olarak bu 
madenlerde çalıştım. Belirli bir za-
mandan sonra insan gücü, teknolo-
jinin de ilerlemesiyle yerini makine 
gücüne bıraktı. Tabii ki özelleştikten 
sonra da mahallelimiz istihdam edil-
meye devam etti.”

Eker, birçok insanın iş bulma-
sında ve bölgenin kalkınmasında 
önemli paya sahip Mümin Demiroğ-
lu’nu her  zaman hayırla yad ettikle-
rine dikkati çekerek, şöyle konuştu: 
“Mümin Demiroğlu mahalleli tara-
fından çok sevilen bir kişiydi. Çok 
bilgili bir amcamızdı. Askerlik yaptı-
ğı dönemde kendini okumaya ada-
dığı söylenir. Buradaki insanlar onun 
sayesinde çok ekmek yedi. Kendisi 
de burada kurulan maden galerisin-
den güvenlik görevlisi olarak emekli 
oldu. 2013 yılında 92 yaşındayken 
vefat etti. Seydişehir ilçesindeki 
Akyol Mezarlığı’na defnedildi. Allah 
rahmet eylesin.”

MAHALLELİ KAZMA 
KÜREKLE YOL AÇTI

Madenli Mahallesi Muhtarı Mu-
ammer Yüksel de boksit cevherinin 
bulunmasıyla hem mahallenin hem 
de Seydişehir’in çehresinin değişti-

ğini vurguladı. Yöre insanının o ta-
rihten sonra iş bulma konusunda hiç 
zorlanmadığına işaret eden Yüksel, 
şunları kaydetti: “Maden ocakları 
ve işlendiği fabrika, mahallelimiz 
tarafından istihdam konusunda 
en çok tercih edilen kurum haline 
geldi. İnsanımız kurulan maden 
ocaklarında sadece çalışmakla kal-
mayıp, ocakların açıldığı ilk yıllarda 
madenin taşınmasını sağlamak için 
kazma-kürekle yol açılmasına da 
yardım etti. Özelleştikten sonra da 
bizim insanımız çalışmaya devam 
etti. Şu anda da fabrika bünyesinde 
çeşitli iş kollarında çalışmaya devam 
eden insanlarımız var.”
PENCERE PROFİLİNDEN UÇAKLARA 

GENİŞ KULLANIM YELPAZESİ
Özelleştirildiği dönemde kapan-

ma aşamasında olan Eti Alümin-
yum AŞ, özelleştiği günden bugüne 
kadar 580 milyon dolarlık yatırımla 
neredeyse baştan inşa edildi. Kon-
ya’nın Seydişehir ilçesindeki işlet-
mede şu anda Türkiye’nin alümin-
yum ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’u 
karşılanıyor. Üç yıl önce devreye 
giren yeni teknoloji sayesinde üre-
tim kapasitesi 82 bin tona çıkarıldı. 
Tesiste alüminyum külçe, t-ingot, 
yuvarlak ingot, yassı ingot, alaşımlı 
külçe, sıcak rulo, levha, şerit ve ben-
zeri ürünlerin üretimi ile satışı yapılı-
yor. Eti Alüminyum AŞ’nin ürünleri, 
Avrupa’nın pek çok yerinde pence-
re profillerinden uçaklara, geniş bir 
yelpazede kendine kullanım alanı 
buluyor. Alüminyum hidroksit ve 
alüminyum oksit gibi yan ürünlerin 
de satışını gerçekleştiren tesis, bu 
ürünlerden yılda 400 bin tona yakın 
miktarda üretip 75 ülkeye ihracat 
yapıyor. Ayrıca tesis, İstanbul Sana-
yi Odası’nca açıklanan Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu liste-
sinde sürekli kendisine yer buluyor.
n AA

Yöntem’den İngilizce
konuşma etkinliği

Özel Türmak’ta
hayvanlar korunuyor

Yöntem Koleji, bu yıldan itiba-
ren Açık Hava Sınıfında İngilizce 
Konuşma Etkinliği düzenleyerek, 
öğrencilerin İngilizce konuşmaları-
nı geliştiriyor. Her hafta çarşamba 
günü gerçekleştirilen etkinlikte 1. 
hafta Tanışma, 2. hafta Alışveriş, 
3. hafta ise Dünya Çocuk Günü 
dolayısıyla ülkelerin tanıtımı yapı-
lıyor. İlkokul ve ortaokuldaki tüm 
öğrencilerin katıldığı bu farklı et-
kinliğin amacı, öğrencilerin İngi-
lizce konuşmalarını geliştirmektir. 
Yeni dönemin ilk Açık Hava Sını-
fı’nda konuşan Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Türkçe Öğretmeni Özgür 
Pazarcı, “2018 - 2019 Eğitim-Öğ-
retim yılında farklı eğitim anlayı-
şımızı bir kez daha ön plana çıkar-
manın haklı gururunu yaşıyoruz. 
Bizler, İngilizceyi ana dili konuşan, 
entelektüel bireyler yetiştirme ça-
basında olan bir kurumuz. Dolayı-
sıyla da her zaman bir adım önde 
olmak zorundayız. Hava Sınıfı İn-
gilizce Konuşma etkinliğinde öğ-
rencilerimizin İngilizceyi daha iyi 
konuşmalarını ve geliştirmesini 
amaçladık” dedi.
n HABER MERKEZİ

Özel Türmak Okullarında 4 
Ekim Hayvanları Koruma Günü 
dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Konuyla ilgili olarak Özel Tür-
mak İlkokulu Müdür Yardımcısı 
M.Nuri Özoğlu şunları ifade etti; “ 
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü 
dolayısıyla 3. Sınıf öğrencilerimize 
sokak hayvanlarını koruma ve hay-
van yardımının önemini vurgu-
lamak amacıyla Türmak Okulları 
olarak etkinlik düzenledik. 3. Sınıf 
öğretmenlerimizin katkılarıyla ger-
çekleştirdiğimiz etkinlikte sokak 

hayvanları için hazırlanan mama-
lar öğrenciler tarafından hayvanla-
rına ulaştırıldı. Bu tür etkinliklerin 
öğrencilerde farkındalık oluştur-
ma, öz güvenlerini destekleme ve 
işbirliği oluşturma açısından büyük 
önem taşıdığını ifade eden Özoğlu; 
“ Özel Türmak Okulları olarak aka-
demik gelişimlerine gösterdiğimiz 
hassasiyetin yanı sıra onların daha 
çok karakter gelişimlerine önem 
vermekteyiz.” diyerek sözlerine 
son verdi.
n HABER MERKEZİ
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 

Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

     1977 yılından bu yana baskı ve ambalaj sektöründe imalat yapan ve sürekli kendisini 
geliştirmeyi ilke edinen yeniliğe açık dinamik ruhu ve PVC filmi üretimindeki başarısıyla 
Türkiye’nin önde gelen ambalaj üreticileri arasında yer alan Sezersan Matbaacılık ve 

Ambalaj San.Tic. A.Ş. bünyesinde çalışacak takım akadaşları arıyoruz.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE MEVCUT İMALAT 
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

- 22 – 40 yaş arası
- Askerlik hizmetini tamamlamış,
-Tam zamanlı,
- Bay, 
- Sorumluluk bilinci yüksek, 
- Vardiyalı sistemde çalışabilecek
- Vasıflı&vasıfsız elemanlar istihdam edilecektir.

1.Organize Sanayi Bölgesi Çevreli Sk.No:6-8 SELÇUKLU /KONYA 
TEL. 0 332 251 39 40

SEZERSAN AMBALAJ

NOT: Servis ve yemek imkanları firmamız tarafından 
karşılanacaktır.Tecrübeli, askerliğini yapmış kişiler tercih sebebidir.

Müracatlar  şahsen  firma adresine yapılacaktır.

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

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 
bölümüne  25 - 40 
yaş aralığı vasıfsız 

personel alınacaktır.
MAAŞ: 1750 + AGİ + Servis + Yemek

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08
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ELEMAN ARANIYOR

Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/KONYA

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

Firmamızda çalıştırmak üzere,

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

ELEMAN ARANIYOR
PREFABRİK BETON ELEMANLARI ÜRETİMİ YAPAN 

TESİSİMİZİN BAKIM ATÖLYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

� ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
� TERCİHEN İLGİLİ MESLEK LİSESİ 
MEZUNU,
-  TEKNİK BAKIM ELEMANI,
-  GAZALTI KAYNAKÇILARI
-  AYRICA VASIFSIZ ELEMANLAR,

ALINACAKTIR.

ADRES: BİRİKETÇİLER SANAYİ ÜMMÜGELİN SOKAK NO:20 KARATAY/KONYA

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli 
özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Güneysınır İlçe, 354 Ada, 10 Parsel, 
KARASINIR Mahalle/Köy, Ziraat Mühendisi Hikmet Gökmen’in 11/05/2018 
tarihli bilirkişi raporuna göre; taşınmaz tarımsal arazi niteliğindeki taşınmazın 
zemini % 5-8 oranında meyilli, zeminin az düzeyde taşlı olduğu, toprak 
yapısının killi-tınlı, işlenebilir toprak seviyesi orta derin, toprak bünye yapısı 
orta seviyede, su geçirgenliği orta derecede iyi, verim durumu orta düzeyde, 
organik madde ihtivası yönünden zayfı karakterde, sulama kooperatifine ait 
kuyulardan sulama imkanına sahip mutlak tarım arazisi olduğu bildirilmiştir.
Yüzölçümü : 7.428,11 m2
Arsa Payı : Tapu kaydında olduğu gibi 
İmar Durumu : Dosyada olduğu gibi 
Kıymeti : 33.243,26 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibi 
1. Satış Günü : 23/11/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 21/12/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Çumra Adlieyesi zemin katta bulunan yazı işleri 
   müdürlüğü odasında
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Güneysınır İlçe, 350 Ada, 22 Parsel, 
KARASINIR Mahalle/Köy, Ziraat Mühendisi Hikmet Gökmen’in 11/05/2018 
tarihli bilirkişi raporuna göre; taşınmaz tarımsal arazi niteliğindeki taşınmazın 
zemini % 0-2 oranında meyilli, zeminin az düzeyde taşlı, toprak yapısının 
killi-tınlı, işlenebilir toprak seviyesi orta derin, toprak bünye yapısı orta 
seviyede, su geçirgenliği orta derecede iyi, verim durumu orta düzeyde, 
organik madde ihtivası yönünden zayfı karakterde, sulama kooperatifine ait 
kuyulardan sulama imkanına sahip mutlak tarım arazisi olduğu bildirilmiştir.
Yüzölçümü : 7.219,29 m2
Arsa Payı : Tapu kaydında olduğu gibi 
İmar Durumu : Dosyada olduğu gibi 
Kıymeti : 34.611,33 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibi 
1. Satış Günü : 23/11/2018 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 21/12/2018 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : Çumra Adliyesi zemin katta bulunan yazı işleri 
   müdürlüğü odası 
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Güneysınır İlçe, 349 Ada, 23 Parsel, 
KARASINIR Mahalle/Köy, Ziraat Mühendisi Hikmet Gökmen’in 11/05/2018 
tarihli bilirkişi raporuna göre; taşınmaz tarımsal arazi niteliğindeki 
taşınmazın zemini % 0-2 oranında meyilli, zeminin az düzeyde taşlı, toprak 
yapısının killi-tınlı, işlenebilir toprak seviyesi orta derin, toprak bünye 
yapısı orta seviyede, su geçirgenliği orta derecede iyi, verim durumu 
orta düzeyde, organik madde ihtivası yönünden zayfı karakterde, sulama 
kooperatifine ait kuyulardan sulama imkanına sahip mutlak tarım arazisi 
olduğu bildirilmiştir.
Yüzölçümü : 10.174,09 m2
Arsa Payı : Tapu kaydında olduğu gibi 
İmar Durumu : Dosyada olduğu gibi 
Kıymeti : 48.784,76 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibi 
1. Satış Günü : 23/11/2018 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 21/12/2018 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Çumra Adliyesi zemin katta bulunan yazı işleri 
   müdürlüğü odası
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Güneysınır İlçe, 358 Ada, 9 Parsel, 
KARASINIR Mahalle/Köy, Ziraat Mühendisi Hikmet Gökmen’in 11/05/2018 
tarihli bilirkişi raporuna göre; taşınmaz tarımsal arazi niteliğindeki taşınmazın 
zemini % 0-2 oranında meyilli, zeminin az düzeyde taşsız, toprak yapısının 
killi-tınlı, işlenebilir toprak seviyesi orta derin, toprak bünye yapısı orta 
seviyede, su geçirgenliği orta derecede iyi, verim durumu orta düzeyde, 
organik madde ihtivası yönünden zayfı karakterde, sulama kooperatifine ait 
kuyulardan sulama imkanına sahip mutlak tarım arazisi olduğu bildirilmiştir.
Yüzölçümü : 10.905,40 m2
Arsa Payı : Tapu kaydında olduğu gibi 
İmar Durumu : Dosyada olduğu gibi 
Kıymeti : 52.291,39 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibi 
1. Satış Günü : 23/11/2018 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 21/12/2018 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : Çumra Adliyesi zemin katta bulunan yazı işleri 
   müdürlüğü odası
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Güneysınır İlçe, 359 Ada, 6 Parsel, 
KARASINIR Mahalle/Köy, Ziraat Mühendisi Hikmet Gökmen’in 11/05/2018 
tarihli bilirkişi raporuna göre; taşınmaz tarımsal arazi niteliğindeki taşınmazın 
zemini % 0-2 oranında meyilli,arazinin taşlı, toprak yapısının killi-tınlı, 
işlenebilir toprak seviyesi orta derin, toprak bünye yapısı orta seviyede, su 
geçirgenliği orta derecede iyi, verim durumu orta düzeyde, organik madde 
ihtivası yönünden zayfı karakterde, sulama kooperatifine ait kuyulardan 
sulama imkanına imkanına sahiptarım arazisi olduğu bildirilmiştir.
Yüzölçümü : 12.384,40 m2
Arsa Payı : Tapu kaydında olduğu gibi 
İmar Durumu : Dosyada olduğu gibi 
Kıymeti : 55.424,31 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibi 
1. Satış Günü : 23/11/2018 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 21/12/2018 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : Çumra Adliyesi zemin katta bulunan yazı işleri 
   müdürlüğü odası
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Güneysınır İlçe, 346 Ada, 13 Parsel, 
KARASINIR Mahalle/Köy, Ziraat Mühendisi Hikmet Gökmen’in 11/05/2018 
tarihli bilirkişi raporuna göre; taşınmaz tarımsal arazi niteliğindeki taşınmazın 
zemini % 2-5 oranında meyilli, zeminin az düzeyde taşlı, toprak yapısının 
killi-tınlı, işlenebilir toprak seviyesi orta derin, toprak bünye yapısı orta 
seviyede, su geçirgenliği orta derecede iyi, verim durumu orta düzeyde, 
organik madde ihtivası yönünden zayfı karakterde, sulama kooperatifine ait 
kuyulardan sulama imkanına ship mutlak tarım arazisi olduğu bildirilmiştir.
Yüzölçümü : 36.420 m2
Arsa Payı : Tapu kaydında olduğu gibi 
İmar Durumu : Dosyada olduğu gibi 
Kıymeti : 162.967,35 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibi 
1. Satış Günü : 23/11/2018 günü 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 21/12/2018 günü 11:50 - 11:55 arası
Satış Yeri : Çumra Adliyesi zemin katta bulunan yazı işleri 
   müdürlüğü odası 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün 
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.
gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada 
tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada 
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki 
beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 
%50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini 
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı 
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey 
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış 
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. 
Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük 
resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan 
alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil 
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas 
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp 
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden 
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9 Satış sayılı dosya 
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
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2018/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 873925

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 
88 76

Herkes gider Mer-
sin’e,  ben giderim tersine 
deriz  ya,  şimdi ben hem 
tersine  hem Mersin’e gi-
diyorum.

Tersine derken  as-
lında doğru yere. Mer-
sin, Silifke Yeşilovacık’a 
memleketime.

Neden tersine de-
dim, aslında doğru yere 
gidiyorum diyorum.

Bundan çok uzun 
değil, kırk yıl evvel  herkes doğru yerde idi.

Her şey doğal, her şey sıcak, her şey tanıdık her şey 
insanın ruhuna yakındı.

Ne oldu da bozuldu? Doğru yanlışa döndü?  
İnsanlar doğrudan vazgeçerek, kendi doğasının tersi-

ne doğru yola çıktı?
1986 yılında dayım kaza yaptığı için Ankara’ya hasta-

neye gelmişti.  Dedem de o zaman kardeşlerimle benim 
öğrenci evinde kalmıştı. İşte o zaman  dedeme sormuş-
tum;

Neden okuyoruz? diye.
Dedeme;   okuduğumuzu pek içime sindiremedim 

dedim. 
Neden dedi?
Herkes okuyor, meslek sahibi oluyor, makam ve 

para sahibi oluyor, emekli olup bizim memleket gibi yer-
lere yerleşmek istiyorlar, biz zaten orada doğduk büyüdük, 
aynı yere dönecek isek  neden okumak için memleketten 
ayrıldık?

Dedem bölgede nam-ı diyar saraç,  yerel bir filozof; 
Oğlum dedi, bu cümleleri kurabilmen için bile oku-

man gerekiyor demişti.
Benim sorumun içinde materyalist bakış açısı besle-

nen düşünceleri m  ile dünyayı değerlendirdiğimden olsa 
gerek.

Aslında yaşam içerisinde bir arayış için okumayı seç-
miştim.

Yoksa yolculuğun başında  babam işte okulun işte 
işimiz, sen yanımda olmazsan ben daha ileri bir şey yapa-
mam dediğinde, biraz da bu arayışımın sonucu, okulumu 
seçmiştim.

Belki yaşam yolculuğumda bir şeyler arıyordum,çok 
da ne aradığımı bilmiyordum.

Ama üniversitenin çok farklı kapıları aralayan bir şifre 
olduğunu ailemde okuyanlardan biliyordum.

Ankara’ya  Mülkiye İşletme bölümüne üniversite tah-
siline gitmiştim.

 12 Eylül İhtilalinin tarumar ettiği üniversite yaşamı 
liseden bile basit gelmişti.

Hayal kırıklığı yaşamıştım. 
Ama üçüncü sınıftan sonra öğrenmenin zevkine var-

maya başlamıştım.
Bildiğim her şeyin  sığ olduğunu, her şeyden parça 

parça bilgim olduğu halde yaşamın kıyısında dolaştığımı 
fark etmeye başladım. Öncelikle ne bilmediklerimin peşine 
düştüm. Öğrendikçe içimdeki keşif ruhu harekete geçme-
ye başladı. 

Ustalarla, bilge insanlarla tanıştıkça ufuk sandığım  
sınırları başlangıç yaparak hayatın faklı boyutları ile tanış-
maya başladım.

Farklı duyguların derinliğinde, farklı fikirlerin kanatla-
rında  hayatın sadece baktığım  yerden ibaret olmadığını 
fark etmeye başladım. 

Küre-i arzda   sonsuza yakın 360 derece olduğunu,-
böyle bakınca hayata;   bakış açılarının içerisinde bir zerre 
olmanın gerçeği ile tanıştım. 

Bu hayatın manası konusundaki yolculuğumda bana 
yeni rotalar çizdi.

İyi ki okumuşum diye her zaman şükrediyorum.
Meğerse doğallıktan kopmadan da  , doğal bir insan 

olarak insan yaşamın içerisinde öğrenebiliyor, öğrenci ola-
biliyormuş diye düşünüyordum. 

Bu arada ruhumun bir parçası hep memleketimde idi 
tabii.

Meğerse yaşam bir öğretmen, biz yaşam boyu öğ-
renci imişiz.

Fakat bu kırk yılda hayat gerçekten benim anlamaya 
başladığım gibi gelişmedi.

İnsanlara  ihtirası kadar tüketim davranışı,  modern 
yaşam diye pazarlandı, insanlar kendilerinden vazgeçerek,  
modern denen bu yaşama doğru  yolculuğa özendirildiler.

Gelişmiş ülkeler Mersin’e giderken , bize tersine bir 
hayat çare olarak sunuldu.

Herkes bunun peşinden köylerini kentlerini terk ede-
rek, şehirlerin mekanik yapısına doğru yol almaya başla-
dılar.  

Sanki koca sistemin parçaları gibi, tüketmek için üre-
ten,, kazandığının çok üstünde borçlanan bir toplum mey-
dana getirildi. Kendini daha fazla ihmal ederek.

Yani daha çok tüketerek, tükenen bir insanlık oluştu-
ruldu.

Plansız programsız yapılan bu yönlendirmeler, top-
lumu  doğaldan, sılasından, insanlığından çok farklı bir 
varlığa dönüştürdü.

İnsanlar doğallığı bir rüya, bir hikaye gibi dinlemeye 
hayal etmeye başladılar. Ne doğalı bulabiliyor, ne de yapay-
dan vazgeçebiliyor.

Öyle bir korkuttular ki ; insanları,  yarıştan koparlarsa 
toplumdan soyutlanacaklarmış  duygusunu baş köşeye 
oturttular.

Belki  de hepsi,  dünya çapında   evrensel değerde 
yerleşim yerleri idi.  Gerek özendirme, gerek çözülemeyen 
yaşam problemleri  ile bile bile insanları çaresizliğe sürük-
leyen  devlet yönetimleri,  insaların şehirleri tek yaşanabilir 
çare gibi görmelerine sebep oldu.

İşte böyle bir ortamda, yılda üç ürün veren toprağı, 12 
ay turizm imkanı, yapılan yatırımlarla gelişen nüfus ve eko-
nomi yapısı, değişik memleketlerde okumuş çalışan insan 
kaynakları ile  potansiyeli yüksek memleketime dönmeye 
karar verdim. 

Konya,Ankara, Iğdır, Nevşehir kendine doğru çağırır-
ken,

Tabii daha çok okuyarak, daha çok hayattan beslene-
rek yazmak için

23 üç ülkeyi  etrafında toplayan Akdeniz’in en güzel 
kasabasına ( resmi olarak mahallesi) muhtar olmak  üzere 
döndüm. 

Elbette milletimin tercihi olur isem.
Belki de şimdiye kadar ki yaşamdan derlediğim, bil-

gi, tecrübe  ve sıra dışı bakış açım ile; memleketin gelişen 
dünya içinde;  İlçesinin, İlinin , ülkesinin gelişmesine paralel 
evrensel değerde gelişme potansiyelini değerlendirmek 
üzere göreve talip oldum.

Kısmetimizde var ise bu güzel  memlekete hizmete 
hizmet etme fırsatım olur.

Sıla-ı rahime dönerek aynı zamanda yaşamımın doğal 
yapısına da dönmüş oluyorum.

SILA-İ RAHİM

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybet-
tim, hükümsüzdür.  

Nilüfer ALDIRMA
Öğrenci No: 140905061
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Konya Büyükşehir Belediyesince 
öğrencilerin bilim merakını geliştirmek 
amacıyla bu yıl altıncısını düzenlemiş 
olduğu Bilim Festivali 5, 6 ve 7 Ekim 
tarihlerinde “Sen de Yapabilirsin” te-
masıyla yapılmıştır. 

Konya Bilim Merkezi’nde ger-
çekleştirilen festivalin açılışını Konya 
Valimizi Yakup Canbolat ve Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay yapmışlardır. Açılışa ve 
Festivale İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman,  Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Kon-
ya Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade,  Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, , İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy,  
Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar 
Yarar ve diğer protokol üyeleri katıl-
mışlardır.

 Hava şartlarının oldukça uygun 
olduğu bu üç günlük festival süresin-
ce ziyaretçiler hem bilgi sahibi oldular 
hem de eğlendiler. Öğretmen, veli ve 
aileleriyle katılan binlerce çocuğun 
stantları gezerken yorgunluk değil, 
oradan oraya koşarken mutluluk duy-

duklarını gördük.
Altıncı Bilim Festivaline çok sayıda 

özel ve resmi kurumların temsilcile-
ri ve çok sayıda öğrenci katılmıştır. 
Festival sayesinde, çocuklar bilimle 
tanışma fırsatı buldular, bir kısmı bilgi 
edindi, bir kısmı ise bilgilerini tazele-
mek suretiyle kendilerine yeni bir ufuk 
açtıklarını sanıyorum. En küçüğünden 
belli bir yaşa kadar olan herkesin ilgisi-
ni çeken bir şeyler vardı festivalde, bu 
nedenle gençlerin gelecek için kendi-
lerine güvenmeleri, geleceğe güvenle 
bakmaları için de bir fırsat olmuştur. 
İleri yaştakilerde her halde eksiklileri 
yanında yenilikleri görme fırsatı bul-
muşlardır. Organizasyon düzenli ve 
mükemmeldi, bundan dolayı emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. 

Üç günlük “Bilim Festival” süre-
since ziyaretçiler için dolu ve faydalı 
geçtiğine inanmaktayım. Kalabalık 
nedeniyle bazı stantlarda yığılmalar ve 
uzun kuyruklar oluştuğundan çocuk-
larımızın bir kısmı ne yapıldığını görme 
fırsatı bile bulamadılar. 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
olarak 4 ayrı stant ile ilk defa katılmış 
olduğumuz “Bilim Festival”inde zi-
yaretçilerin en küçüğünden en bü-

yüğüne kadar ilgilerini 
çekecek bilimsel bilgiler 
verilmeye çalışılmıştır. 
Ziyaretçiler için olduğu 
kadar öğrencilerimizin 
de uygulama alanı ol-
ması yanında ne için 
çalıştıkları ve daha çok 
çalışmaları hususunu 
pekiştirmiş oldular.

Konya Gıda ve Ta-
rım Üniversitesi olarak 
bir standımızda çocuklarımızın toprak-
la buluşması, fide dikimi, tohum ekimi 
gibi faaliyetleri göstermeye çalıştık. 
Konya gibi bir ilde elini toprağa değ-
memiş, fide dikmemiş, tohum ekimini 
görmemiş bu kadar çocuğumuzun 
olması doğrusu beni şaşırttı. Belki 
bizler çiftçi çocuğu olmamız nedeniyle 
bu işlerin içinde büyüdüğümüzden ve 
ziraatçı olduğumuzdan olabilir. 

Bilim Festivali iç ve dış donanım-
ları ve gösterileri ile farklı şekillerde ele 
alınabilir. Üç gün süre ile katıldığım 
festivalden esinlenerek birkaç hususu 
belirtmek ve bu festivalde gördükle-

rimden hareketle bele-
diyelerimize bir öneride 
bulunmak istiyorum;

 • Belediyeler yaptık-
ları parkların içerisinde 
belirli bir alanı toprak 
olarak bırakmaları, ayda 
bir, on beş günde bir gibi 
belirleyecekleri süreler-
de mahalle çocuklarına 
ziraat mühendislerimiz 
ve yardımcı elemanlar ile 

ekim- dikim yaptırmaları uygun ola-
caktır. Böylece çocuklarımıza çiçek, 
ağaç kısacası bitki sevgisi aşılamış, 
hem de çocuklarımız belediyemizin 
ektiği çimlerin ve diktiği çiçek ve ağaç-
ların kıymetini bilmiş olurlar.

 • Bu festivaldeki ziyaretçi sayısı ve 
ziyaretçilerin ilgilerine baktığımızda her 
halde üç günlük süre yetmemektedir. 
Organizasyon kurulu bu hususu İm-
kânlar ve deneyimlerine göre 3 günlük 
süre konusunu değerlendirmelidir.  En 
azından 4 güne çıkarılarak ilk iki günü 
ağırlıklı olarak okullara,  3. Ve 4. Günü 
tatil olması nedeniyle ailesi ile gelenle-

rin ziyaret etmesine fırsat verilebilir.
 • Bilim Merkezi içerisinde olduğu 

gibi dışarıda ki stantlarda kendi içeri-
sinde konularına göre gruplandırılma-
sı (yan yana olmaları) ilgi odağı olması 
bakımından uygun olabilir. Ayrıca ku-
rumlar arası bilimsel rekabet de teşvik 
edilmiş olacaktır. 

 • Her derecede Uluslararası yarış-
malara katılan okul öğrencilerimiz özel 
olarak bilim festivaline davet edilmeli 
ve ödüllendirilmelidirler. Böylece bilim 
teşvik edilmiş olacaktır.

 • Belediye toplu ulaşım ile Festi-
vale ziyaretçi taşımasına rağmen gö-
rüldü ki toplu ulaşım araçları yanında 

özel araç kullanımı daha fazla tercih 
edilmektedir. Ziyaretçiler için festival 
süresince özel park alanları oluşturul-
malı ve yönlendirme yapılmalıdır. 

“Üç gün boyunca çocuklarımıza 
bilimi sevdiren etkinlikler, eğlence ve 
şovlar ziyaretçileri mutlu etmiştir. 

Büyükşehir Belediyemizin böyle 
bir organizasyonu yapması ve daha 
da geliştirmesi son derece memnu-
niyet verici olacaktır.  Tekrar “6. Bilim 
Festival” inden dolayı organizasyonda 
emeği geçenlere, katılımcılara ve ziya-
retçilerimize, herkese teşekkür eder, 
daha güzel ve bilimselinde buluşmak 
dileklerimle hoşça kalınız.

ALTINCI BİLİM FESTİVALİ

KTO Karatay Üniversitesi, SocialBrands’ın yayımladığı BoomSocial endeksinde en iyi 100 marka arasında 90. sırada yer aldı

Türkiye’nin en iyileri arasında!
Konya Ticaret Odası (KTO) Kara-

tay Üniversitesi bilimsel, kültürel ve 
sosyal alanlarda gösterdiği başarısını 
sosyal medya verileri ile de taçlandı-
rıyor.

Türkiye’nin sosyal medya mar-
ka endeksi SocialBrands, 1-30 Eylül 
döneminin en başarılı markalarını 
açıkladı. 31 bin 178 hesabın ve 1 
milyon 424 bin 659 iletinin incelen-
diği raporda en başarılı 100 marka 
arasında yerini alan KTO Karatay 
Üniversitesi Eylül ayında da Ağus-
tos ayında olduğu gibi başarını sür-
dürdü. 

SocialBrands Top100 listesinde 
Eylül ayında 90. sıraya yerleşen KTO 

Karatay Üniversitesi Ağustos ayı ve-
rilerinde ise 91. sırada yer almıştı. 
Üniversitenin tüm sosyal medya he-
saplarındaki istikrarlı etkileşim per-
formansı yükselerek Eylül ayında da 
devam etti. 

Sosyal medyanın en önemli 
mecraları Facebook, Twitter ve Ins-
tagram kanallarının tümünde gös-
terdikleri güçlü performans ile Eylül 
ayının ilk üç sırasında yer alan mar-
kalar ise ‘MadameCoco’, ‘Zen Pırlan-
ta’ ve ‘Türk Hava Yolları’ oldu.

KTO KARATAY, EĞİTİM 
KATEGORİSİNDE DE YÜKSELİŞTE 
KTO Karatay üniversitesi aynı 

araştırmada,eğitim kategorisiFace-

book değerlendirmesinde üniversi-
teler sıralamasında ise 108 eğitim 
kurumu arasında 3. sıraya yerleşerek 

güçlü yükselişini sürdürmüş oldu.
EĞİTİM SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

En başarılı 100 markanın yer al-

dığı SocialBrands Top100 listesinde 
Otomotiv, Eğitim ve Teknoloji sek-
törlerindeki markalar, yüksek per-
formansları ile diğer sektörlere göre 
öne çıktı.

Tercih döneminde üniversite-
lerin ve diğer eğitim kurumlarının 
sosyal medya etkinliğinde artış ger-
çekleşti. Top100 listesinde bu ay eği-
tim sektöründe KTO Karatay Üniver-
sitesi, Anadolu Üniversitesi, Boğaziçi 
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Ya-
şar Üniversitesi, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi, Medipol Üniversite-
si, Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir 
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, 

Ankara Üniversitesi, Akdeniz Üni-
versitesi, Üsküdar Üniversitesi ve 
İstanbul Üniversitesi olmak üzere 
toplamda 15 marka yer aldı.

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI 
SOSYAL MEDYA ENDEKSİ

Markaların sosyal medya perfor-
manslarını tamamen tarafsız ve ve-
riye dayalı şekilde ölçümleyen sosyal 
medya marka endeksi SocialBrands, 
BoomSocial verilerini kullanarak Fa-
cebook, Twitter ve Instagram’da yer 
alan 30 binden fazla marka hesabı-
nın performansını aylık dönemlerde 
hem diğer markalara hem de kendi 
sektörüne kıyasla ölçümlemektedir.
n HABER MERKEZİ

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

Eğitim alanında göz dolduran KTO 
Karatay Üniversitesi, sosyal medyada 

da büyük başarılar elde ediyor.
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Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli temel atma töreninde gerçekleştirdiği konuşmada 
Karatay’da göreve geldiği 2004 yılı ve günümüz arasındaki büyük değişime dikkat çekti

‘2004’ten bu yana
çok şeyi değiştirdik’

Karatay Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılacak olan Karatay 
Bilim Sanat ve Eğitim Merkezi’nin 
temeli düzenlenen program ile 
atıldı. Gerçekleştiren programa Ka-
ratay Kaymakamı Abdullah Selim 
Parlar,  AK Parti Konya Milletvekili 
Selman Özboyacı,  Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Başkan Vekili Mah-
mut Sami Şahin, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, İl 
Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
Gürsoy,  Karatay İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Büyükmanav, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,  
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç,   AK Parti Karatay İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Sema Ersöz,  
Selçuklu Belediye Başkan Vekili 
Faruk Ulular ile çok sayıda davetli 
katıldı. 
YÜRÜYÜŞÜMÜZ GELECEĞE DOĞRU 
GÜÇLÜ ADIMLARLA DEVAM EDECEK

Gerçekleştiren programda ko-
nuşan AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, temeli atılan Karatay 
Bilim Sanat ve Eğitim Merkezi’nin 
Karatay’a ve Konya’ya hayırlı olma-
sını dileyerek, “ Geleceğimizin te-
minatı gençleri normal öğretim ku-
rumlarımızda yetiştirmeye gayret 
ediyoruz. Özel kabiliyetli öğrenci-
lerimizi de bu tür merkezlerimizde 
özel hocalar elinde geleceğe ha-
zırlamak millet olmanın bir gereği 
olarak görüyorum.  Bu projemizde 
yerel yönetimler ve İl Milli Eğitimin 
ortak projesi. Belediye Başkanımıza 
duyarlılığından dolayı teşekkür edi-
yoruz. Devleti ve milleti ile bütün-
leşen yönetim Karatay’ı bugünlere 
getirdi.  Bugün çevresi değişmiş bir 
Karatay’da yaşıyoruz. Yapılan tüm 
hizmetler ve faaliyetler el birliği 
ve gönül birliği sonucunda ortaya 
çıktı. Yürüyüşümüz geleceğe doğ-
ru güçlü adımlarla devam edecek. 
Geleceğin yöneticileri hazırlayacak 
olan bu merkezler oldukça önemli. 
Emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum” ifadelerini kullandı.

KARATAY’DA ÇOK BÜYÜK VE 
GÜZEL İŞLERE İMZA ATILIYOR 
AK Parti Konya Milletvekili 

Selman Özboyacı da, “2004’den 
önceki Karatay ile bugünkü Kara-
tay arasında dağlar kadar fark var. 
AK Partili belediyeciliğin en güzel 
işlediği , en modern şekilde örnek 
gösterildiği ilçelerimizden bir tane-
si de Karatay. Gerek sosyal yatırım-
lar, gerekse altyapı yatırımları ile 
gerek her alanda nerede talep ve 

ihtiyaç var ise karşılanan yatırımlar 
ile diğer AK belediyeciliğin olduğu-
mu Karatayımızın’da çehresi de-
ğişti.  Bugün gelinen noktada çok 
büyük ve güzel işlere imza atılıyor.  
İnşallah rabbim bu merkezimizin 
hayırla sonuçlanmasını bizlere gös-
tersin.  Konya bu sıralar bilim ile 
yan yana anılmaya başlandı. Bu-
gün de Karatay’da Bilim ve Sanat 
Merkezinin temel atma töreninde 
konuşuyoruz. Türkiye’nin büyük 
yürüyüşünü bilim ve sanat ile taç-
landırmamız gerekiyor diye düşü-
nüyorum. Bizim yerli bilim adam-
larımıza, yerli sanatçılara ve her 
alanda kendini yetiştirmiş yerli ve 
milli figürlere ihtiyacımız var. Bun-
ların sayısının artması en önemli 
temennimiz” dedi.

BİLİM VE SANAT 
MERKEZİ İLÇEMİZ İÇİN İHTİYAÇTI 

Karatay Kaymakamı Abdullah 
Selim Parlar, Karatay Belediye-
si’nin gerek sağlık gerek eğitim 
alanında yatırımlara devam ettiğini 
ve destek verdiğini belirterek,  “Ka-
ratay Belediyesi’nin eğitime büyük 
katkıları var. Karatay Bilim ve Sa-
nat Merkezi’nin karşılığı olarak 
görüyorum. Karatay Bilim Sanat 
ve Eğitim Merkezi bu anlamda ço-
cuklarımız hem okullarına devam 
edecek hem de içlerinden seçilen 
öğrencilere burada yeteneklerini 
geliştirecekler. İlçemiz için bu ya-
tırım büyük ihtiyaçtı” ifadelerini 
kullandı. 

ALANINDA UZMAN İSİMLERİN 
YETİŞMESİNİ SAĞLIYOR 

Konya İl Milli Eğitim Müdü-
rü Mukadder Gürsoy tesisin ikinci 
dönemde hizmete gireceğini ifade 
ederek, “ Bilim ve Sanat Merkezi-
miz daha öncelerde Meram ilçe-
mizde açılmıştı. İki yıl önce Sel-
çuklu ilçemizde de açıldı. Bugün 

İnşallah Karatay ilçemizde de te-
meli atılıyor ve İkinci dönem eğitim 
ve öğretime başlayacak. Bunun dı-
şında Akşehir ve Ereğli ilçelerimiz-
de de Bilim ve Sanat Merkezlerimiz 
var.  Temel işlevi;  akranları ile bir-
likte eğitim görürken, özellikle üs-
tün ve baskın yetenekleri, yetileri 
olan öğrencilerimizin tespit edildiği 
ve normal eğitimini tamamladık-
tan sonra özel bu alanda eğitim 
almış  öğretmenlerimizle birlikte 
destekleyici eğitimlerin yapıldığı 
merkezlerimizdir. İnşallah buralar-
da yetişen öğrencilerimiz ile kendi 
alanlarında farklılıkları tespit edil-
mek sureti ile, onların daha iyi eği-
tim almaları ve kapasitelerin tam 
kullanılması ile birlikte alanlarında 
uzman insanların yetişmesine ev 
sahipliği yapacak kurum ve kuruş-
larımızdır. İnşallah belli nüfusun 
üzerinde bulunan ilçelerde de bu 
tür merkezlerin açılması en büyük 
temennimizdir. Karatay Belediye 
Başkanımıza bu özel ve güzel hiz-
metlerinden dolayı teşekkür ediyo-
rum” dedi.

KARATAY’DAKİ DEĞİŞİMİN 
İVMESİ ARTTI 

Karatay’daki değişim ve yeni-
lenmeye  dikkat çeken Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
“Karatay’daki değişim ve gelişim 
çok hızlı bir şekilde devam  ediyor. 
Geldiğimiz yol değişmiş, tramvay 
gelmiş, Adliye binası gelmiş, Kay-
makamlık binası geliyor, Belediye 
Hizmet binasının yeri hazırlanmış, 
Karatay İlçe Emniyet  Müdürlüğü  
binası geliyor ve Karatay Üniver-
sitesi gelmiş.  Karatay Üniversite-
mizin Tıp Fakültesi gelecek. Adalet 
Parkı vb. Tabi bu birden olmuyor. 
Bu hükümetle belediyenin yerelin 
aynı paralelde olmasının meyve-
lerini alıyoruz.  Adliyenin buraya 

gelmesiyle birlikte yeni imarın bu 
tarafa açılması, Karatay’daki deği-
şimin ivmesi arttı.  İnşallah daha 
da artacak. Tabi Adliye binamızın 
kazandırılması ile Şehir Hastane-
mizin inşaatı da hızla yükseliyor. 
2004 yılında bu  göreve gelindiğin-
de  Karatay’ın konumu ve durumu 
belliydi. 10 bin metrekarelik yeşil 
alanımızın bile olmadığı Karatay’ı 
bugünlere getirdik. Hep beraber 
getirdik.” şeklinde konuştu

EĞİTİM SEVİYESİNİ DAHA DA 
YUKARILARA ÇIKARACAĞIZ 

Karatay’da 5 yıl içerisinde çö-
küntü yerin kalmayacağını ifade 
eden Mehmet Hançerli, “Bu bağ-
lamda Meram’la Karatay’ın ka-
derleri aynı. Her iki ilçemizde de 
her şey var ama bir eksiklik var. 
Meramlı ve Karataylı daha estetik 
güzel yerlerde oturmak ve kamu 
binalarından istifade etmek istiyor-
lar. Bizlerde bu bağlamda hizmet 
vermeye çalışıyoruz. Bu alan imar 
revizyon alanı ile birlikte  okul ala-
nı olarak ayrılmış bir alan . Yaklaşık 
3900 bin metrekarelik bir inşaat 
alanı var. Buraların tamamı dü-
zenlenecek ve tamamı  iyileşecek 
İnşallah. Bir okul idaresinin okul  
bahçesini belediyenin kullanımına 
açmadığı günlerden bugünlere gel-
dik. Şimdi kanunlar öyle bir değişti 
ki okulun çatısını da yapıyorsunuz, 
yeni okullarda yapıyorsunuz. Ni-
yetimiz, Konya’daki ve Karatay’da 
mevcut eğitim seviyesini daha da 
yukarılara çıkarmak. Belediye ola-
rak bizim vazifemiz-
de buralardaki fiziki 
yapıların belediyeler 
tarafından yapılma-
sı. İçerisinin de Milli 
Eğitim tarafından 
doldurulması. Tesi-
simiz 7 Milyon TL 
mal olacak. Bu yatı-
rım insana yapılması 
açısından oldukça 
önemli.  Merkezimiz 
26 derslikli. 2019 
Mart ayında merke-
zimiz hizmete gire-
cek”  dedi. Konuş-
maların ardından 
Karatay İlçe Müftüsü 
Mehmet Akpınar’ın 
duaları eşliğinde te-
mel atma töreni ger-
çekleştirildi.
n MUHAMMED ESAD 
ÇAĞLA

KOP’tan çiftçinin enerji
maliyetini azaltacak proje

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
na bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 
Konya Kapalı Havzasındaki (KKH) 
çiftçilerin enerji ve su maliyetle-
rini en aza indirecek akıllı pompa 
projesini hayata geçiriyor. KOP 
Bölgesinde ‘Yer Altı Suyu (YAS) 
sahalarında Su ve Enerji Kullanı-
mının Araştırılması ve Verimliliği-
nin Artırılması Projesi’ kapsamın-
da Konya Kapalı Havzasını (KKH) 
oluşturan Aksaray, Karaman, 
Konya ve Niğde’de, tarımsal üre-
tim yapan çiftçilerin su ve enerji 
maliyetini azaltmak ve mevcut su-
lama sistemlerinin rehabilitasyonu 
ile kazanç oluşturacak akıllı pompa 
projesinin saha ölçümleri başladı. 

Saha ölçüm uygulamalarını 
yerinde kontrol eden KOP İdaresi 
Başkanı İhsan Bostancı’ya, Alibey-
hüyüğü Sulama Kooperatifi Baş-
kanı Abdullah Küçükdağlı, KOP 
İdaresi uzmanları ve proje yürü-
tücüsü firmanın teknik personeli 
eşlik etti. 

SAHA ÖLÇÜMLERİ BAŞLADI
Saha ölçüm işlemlerinin ta-

mamlanmasının ardından proje 
kapsamında yapılacak örnek uy-
gulama ile çiftçilerin üzerindeki 
su ve enerji maliyetlerini hafiflet-
meyi amaçladıklarını belirten KOP 
İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, 
projenin birden çok amaca hizmet 
edeceğine değinerek, “Su, bizim 
gelecek nesillerden emanet altı-
ğımız önemli bir yaşam kaynağı-
mızdır. Dolayısıyla bu proje ile bir 
taraftan yeraltı su kaynaklarımızın 
verimli kullanılmasını sağlayarak 
gelecek nesillere güvenli bir şekil-
de aktarılmasını sağlanacağız, bir 

taraftan da tarımsal üretimde ve-
rim artışı ve tarımsal faaliyetlerin 
cazip hale getirilmesi ile kırsaldan 
kente göçün azaltılması, kentten 
kırsala tarım göçünün ivme kazan-
masına destek vereceğiz.” dedi. 
“KOP AKILLI POMPA PROJESİ” İLE 

TEST KUYULARI KURULACAK
KKH alanındaki YAS Koope-

ratiflerinin su ve enerji kullanım 
durumlarını tespit etmek adına 
mevcut pompa türleri, kuyu sayı-
sı, derinlik ve sondaj yılı bilgileri, 
yeraltı su seviyeleri, ekilen bitki 
türleri, arazi büyüklüğü, toplu-
laştırma durumları, geçmiş su ve 
enerji kullanımları gibi veriler elde 
edilerek, bölgenin mevcut YAS 
Kooperatiflerin mevcut durum-
larına ışık tutacaklarını kaydeden 
Başkan Bostancı, “Konya ve Kara-
man için 1, Niğde ve Aksaray için 
1 olmak üzere toplam 2 adet YAS 
Kooperatifinde detaylı ölçümler 
yapılacak. Ölçümü yapılan koope-
ratiflerimizdeki birer adet kuyuda 
ise sistem tamamıyla revize edile-
rek uzaktan izlenebilir ve yönetile-
bilir hale getirilecek ve ‘KOP Test 
Kuyusu’ olarak bölge çiftçilerimize 
hizmet edecek”  Projenin çiftçiler 
tarafından benimsenmesi adına 
kuyu alanlarında gerçekleştirile-
cek saha çalıştaylarının ilki ise 15 
Ekim 2018 Pazartesi günü Çumra 
İlçesi Alibeyhüyüğü Mahallesin-
deki Kısıkyayla Mevkii, DSİ Regü-
latörü yanında kurulan KOP Test 
kuyusunda gerçekleştirilecek. Ka-
tılımcılara burada akıllı pompa sis-
temleri ile enerji tasarrufu ve YAS 
sahalarındaki verim sürekliliği ko-
nularında önemli bilgilendirmeler 
yapılacak. n HABER MERKEZİ

3 günde 100 binin üzerinde ziyaretçi
Konya Büyükşehir Belediye-

si tarafından düzenlenen ve bu yıl 
6’ncısı gerçekleştirilen Konya Bilim 
Festivali sona erdi. Türkiye’nin TÜ-
BİTAK destekli ilk Bilim Merkezi 
olma özelliğine sahip Konya Bilim 
Merkezi’nde yapılan festival, geçti-
ğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
büyük ilgi gördü. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bat-
man’daki hain saldırıda 8 askeri-
mizin şehit olması dolayısıyla festi-
valin eğlence ve şenlik kısımlarının 
iptal ettiklerini hatırlatarak, “Bilim 
Festivalimizin gerçekleşmesine 
katkı sağmayan TÜBİTAK’a, tüm 
kuruluşlarımıza, çalışma arkadaş-
larıma ve elbette festivalimize ilgi 
gösteren tüm vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Türkiye’de 
açılan TÜBİTAK destekli ilk Bilim 
Merkezimiz hizmet vermeye başla-

dığı ilk günden bu yana bilim çev-
relerinin, çocuklarımızın ve şehri-
mizin hizmetinde oldu, olmaya da 
devam edecek. Bilim Merkezimiz, 
2014’ten bu yana 1 milyonun üze-
rinde bilim meraklısına ev sahipliği 
yaptı. Bu yıl 3 gün süren Bilim Fes-
tivalimizde ise 100 binden fazla va-
tandaşımızı ağırladık ve Konya’nın 
bilim şehri olma vasfına katkı yap-
tık. Bilime ve insan yetiştirmeye 
olan gayretimiz devam edecek” 
dedi. Yaklaşık 6 bin metrekarelik 
açık alan üzerinde gerçekleşen Bi-
lim Festivali’nde 100’ün üzerinde 
bilimsel etkinlik, bilim gösterileri, 
yarışmalar, simülatörler, İHA ve 3B 
yazıcı etkinlik alanları, uzay mekiği 
yapım atölyesi, astronomi gözlem-
leri, kodlama atölyeleri, elektronik 
tasarım atölyeleri gibi birçok etkin-
lik bilim meraklılarını ağırladı.
n HABER MERKEZİ

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Fatih AKÇAY’nın annesi

Ayşe AKÇAY’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Seyit Faruk ÖZSELEK
KONYA SMMM ODASI BAŞKANI

Basın 874541  www.bik.gov.tr
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Tarihçi Muhammet Ali Orak, Musalla Mezarlığı’nda bulunan ve gizemini halen koruyan Cennet 
Çukuru ile ilgili araştırma yapıyor. Cennet Çukuru’nun gizemi çözülünce tarihe ışık tutacak

‘Cennet Çukuru 
Ahlat kadar önemli’

Musalla Mezarlığı’nda bulunan, 
Malazgirt Savaşı öncesi Büyük Sel-
çuklu Hükümdarı Alparslan’ın Ana-
dolu’ya gönderdiği öncü birlikle-
rin Konya’ya kadar gelip, Bizans 
askerlerince şehit edilerek, cena-
zelerinin atıldığı yer olarak bilinen 
‘Cennet çukuru’, gizemini koruyor. 
Türkiye Selçuklu Devleti üzerinde 
araştırma yapan tarihçi Muhammet 
Ali Orak, rivayete göre, Selçuklu as-
kerlerinin, şehit edildikten sonra Bi-
zans askerlerince o dönem su dolu 
olan çukura atıldığını belirtti. 

‘Türklere Anadolu’nun kapıla-
rını açan zafer’ olarak bilinen Ma-
lazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071 
tarihinde Alparslan tarafından yö-
netilen Selçuklu ordusu ile Bizans 
ordusu arasında gerçekleşerek, 
Selçuklu’nun zaferiyle sonuçlandı. 
Konya’daki Musalla Mezarlığı’nda 
bulunan ve diğer mezarlara göre 
çukur seviyesinde olan toplu me-
zarın yer aldığı alan, bu savaştan 
önce Konya’ya kadar gelen Selçuk-
lu ordusunun öncü birliklerinin şe-
hit edilip, cenazelerinin atıldığı yer 
olarak biliniyor. ‘Cennet çukuru’ 
denilen bu alanda, 2006 yılından 
sonra defin işlemleri durduruldu. 
Belediye tarafından ise ‘Cennet çu-
kuru’ adı altında bilgilendirici tabela 
asıldı. Anadolu’daki ilk toplu mezar 
ve şehitlik olma özelliği de taşıyan 
‘Cennet Çukuru’nda birçok tari-
hi süslü mezar taşları ve lahitler yer 
alıyor.

SELÇUKLU ŞEHİTLERİ 
SU DOLU ALANA ATILMIŞ

Türkiye Selçuklu Devleti hakkın-
da araştırma yapan tarihçi Muham-
met Ali Orak, ‘Cennet Çukuru’nun 
Selçuklu şehitlerinin bulunduğu 
alan olduğunu belirterek, ‘”Sultan 
Alparslan, Malazgirt’i almadan önce 
Selçuklu öncü birlikleri Anadolu’ya 
geliyorlar ve burada Bizanslılarla 
savaşıyorlar. Rivayete göre, birlikler, 
Konya’ya da geliyor. Konya’da bu 
birliklerle Bizanslılar arasında savaş 
yaşanıyor. Bu savaşta şehit olan Sel-
çuklu öncü birlikleri Bizans askerleri 
tarafından o dönemde içi su ile dolu 
olan bu alana atılıyor” diye konuştu. 
SU KUYUSUNA ZEMZEM AŞILANMIŞ

Bölgenin sonradan ‘Cennet Çu-
kuru’ adını aldığını kaydeden Orak, 
100 yıl önceki kaynaklar incelendi-

ğinde bu isme rastlanılmadığını be-
lirterek, şunları söyledi: “Burasıyla 
ilgili şöyle bir bilgi de yer alıyor. Ku-
talmışoğlu Süleyman Şah buraya bir 
kuyu açtırıyor. Bu kuyudan insanlar 
su ihtiyacını karşılıyorlar. ‘Zemzem 
aşılama’ denilen bir olaydan bahse-
diliyor. Burada hacdan gelen insan-
lar getirdikleri zemzemleri, ilk öncü 
birliklerin şehit olduğu yer olduğun-
dan dolayı burada açılan kuyudaki 
suya zemzem aşılayarak zemzem 
çoğaltıyorlar. Enteresan olan şu-
dur; yakın zamanın önemli tarihçile-
rinin ve İbrahim Hakkı Konyalı dahil 
olmak üzere ‘Cennet çukuru’ tabiri-
nin geçtiği hiçbir araştırma yazıla-
rında ve ana kaynaklarda böyle bir 
bilgi yoktur. Bu alanın ‘Cennet Çu-
kuru’ olarak adlandırılmasının bize 
göre yeni bir olaydır. Çünkü 100 yıl 

öncesinde bir bilgi belge mevcut de-
ğil.”

AHLAT KADAR ÖNEMLİ 
Konya’nın Selçuklu Devleti’nin 

başkenti olduğunu hatırlatan tarih-
çi Muhammet Ali Orak, bu nedenle 
‘Cennet çukuru’ alanının da Bitlis’in 
Ahlat ilçesindeki Selçuklu Mezarı 
kadar önemli olduğunu belirtti. Kazı 
çalışmaları yapıldığı takdirde birçok 
önemli eserin ortaya çıkarılabile-
ceğini dile getiren Orak, ‘’’Cennet 
çukuru’ denen alanın doğusunda 
Siraceddin Urmevi’nin türbesidir. 
Urmevi, 13’üncü yüzyılın kadıların-
dandır. Bu zatın türbesinin burada 
olduğu ana kaynaklarda geçmekte-
dir. Bu bölgede ciddi bir araştırma 
yapıldığı zaman ‘kripta’ dediğimiz 
Selçukluların mezar odaları ortaya 
çıkar. Teknolojinin de yardımıyla bu-
radaki toprak altındaki kriptalar tes-
pit edilebilir. Bu alan içerisinde çok 
yoğun Selçuklu mezar taşları var ve 
çok süslü mezar taşları, lahitler var. 
Ancak bu gördüğümüzün daha faz-
lası toprak altında kalmıştır. Burada-
ki lahitler ve mezar taşları çıkarıldığı 
zaman Selçuklu ile alakalı birçok bil-
gi edinebiliriz. Son yüzyılda ‘Cennet 
çukuru’ adıyla burası gündeme ge-
liyor; ama burası Selçuklunun belki 
Ahlat kadar önemli bir mezarlığıdır. 
Çünkü burası Türkiye Selçuklu Dev-
leti’nin başkentidir. Burada birçok 
alim, arif, entelektüel, sanat adamı 
ve bilim adamının yaşadığı alandır’’ 
dedi. n DHA

Merve ve Vehbi 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Gülsüm-Reyhan Kırelli çiftinin 
kızı Merve ile Esma-Memduh Kü-
çüktürk çiftinin oğlu Vehbi düzen-
lenen düğün töreni ile dünya evine 
girdi. Gerçekleşen düğün törenine 
çok sayıda davetli katıldı.

Gülsüm-Reyhan Kırelli çiftinin 
kızı Merve ile Esma-Memduh Kü-
çüktürk çiftinin oğlu Vehbi Gençler 
Düğün Salonu’nda düzenlenen 
düğün töreni ile dünya evine gir-
di. Gerçekleştiren düğün törenine 
Kırelli ve Küçüktürk ailelerin ya-
kınları ile çok sayıda davetli katıldı. 

Genç çift misafirlerini, “Ömür boyu 
sürecek mutlu beraberliğimizin 
başlangıcında sizleri de aramızda 
görmekten onur duyacağız” me-
sajı ile çağırdı. Kırelli ve Küçüktürk 
aileleri misafirlerini kapıda karşıla-
yarak hayırlı olsun dileklerini kabul 
etti. Gerçekleşen düğünde misafir-
lere geleneksel Konya Pilavı ikram 
edildi. Yenigün Gazetesi olarak 
Merve ve Vehbi’ye bir ömür boyu 
mutluluklar dilerken, Kırelli ve Kü-
çüktürk ailelerini tebrik ederiz.
n MEVLÜT EGİN

Ali Rıza Alaboyun oğlunu evlendirdi
63. Türkiye Cumhuriyeti Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve  Bera 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Rıza Alaboyun’un oğlu Mehmet 
Esad’ı evlendirdi. Aynur-Ahmet 
Aldemir çiftinin kızı Emine Sena 
ile Gönül – Ali Rıza Alaboyun çif-
tinin oğlu Mehmet Esad Ankara’da 
Meyra Palace Hotel’de düzenlenen 
düğün töreni ile dünya evine gir-
di. Aldemir ve Alaboyun ailelerini 
mutlu günlerinde Eski Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, TBMM Eski 
Başkanı ve Eski Başbakan Yardım-
cısı Bülent Arınç, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı  Hayati Yazıcı,  
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Tuna, Keçiören 
Belediye Başkanı Mustafa Ak, 
Konya Ticaret Borsası (KTB) Baş-
kanı Hüseyin Çevik, ile çok sayıda 
protokol üyesi ile davetli katıldı. 
Çiftin nikahını Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Tuna 
kıydı. Aldemir ve Alaboyun ailele-
ri misafirlerini kapıda karşılayarak 
hayırlı olsun dileklerini kabul etti. 
Yenigün Gazetesi olarak Emine 
Sena ve Mehmet Esad’a bir ömür 
boyu mutluluklar dilerken, aileleri-
ni de tebrik ederiz
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Memak Makine’den kan bağışına destek
Sosyal Sorumluluk Projeleri’ne 

destek veren Memak Makine Yö-
netici ve çalışanları Türk Kızılay’ına 
kan bağışında bulundu. Gerçekleş-
tiren etkinliğe firma yöneticileri ve 
çalışanları ilgi gösterdi.

Memak Makine ve Türk Kızılay 
tarafından Memak Makine çalışan-
ları ve yöneticileri kan bağışına des-
tek olmak amacıyla Türk Kızılay’ına 
kan bağışı desteği sağladı. Memak 
Makine’de gerçekleştiren kan ba-
ğışına teknik personeline, idareci-
sinden güvenlikçisine kadar firma 
çalışanları destek verdi.  Kan bağı-
şında açıklamalarda bulunan Me-
mak Makine Firma Sahibi Mehmet 
Er, “Kurulduğu günden bu yana 
ülkemizde ve dünyanın çeşitli coğ-
rafyalarında toplamda 137 ülkede 
yardıma muhtaç, yoksul, güçsüz, 
mağdur insanlara Yüce Türk Mil-

leti’nin iyilik, güzellik ve merhame-
tini ulaştıran Türk Kızılay’ı, dünya-
nın en büyük ve en önemli yardım 
kuruluşlarından birisidir. Memak 
Makine Yönetim Kurulumuz, yap-

mış olduğu son toplantısında asil 
milletimizin omuzlarında yükselen 
Türk Kızılay’ının kurumumuzda 
kan bağışı etkinliği yapması yönün-
de karar almıştır. Kampanyaya des-

tek veren herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum. Kan vermek oldukça 
önemli. Belki verdiğimiz kanla on-
larca insanın hayatı kurtulacaktır. 
Kan vererek hiç tanımadığınız bi-

rine yardım etmek onurlu bir dav-
ranıştır. Ayrıca kan vermek, hem 
kişinin hem de toplum sağlığı açı-
sından önemlidir. Bu anlamda Türk 
Kızılay Konya Kan Merkezi yetkili-

lerine ve firma çalışanlarımıza kan 
bağışında  gösterdikleri çabalar için 
teşekkür ederim” ifadelerini kul-
landı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karapınar ilçesinde yaklaşık 30 
metre derinliğindeki obruğa tilki 
düştü. Tilkiyi kurtarmak için AFAD, 
Orman Bölge Müdürlüğü ve Karapı-
nar Belediyesi ekipleri seferber oldu.

Konya’nın Karapınar ilçesinde 
yaklaşık 30 metre derinliğindeki ob-
ruk içine düşen tilki, AFAD, Orman 
Bölge Müdürlüğü ve Karapınar Be-
lediyesi ekiplerinin yaklaşık 3 saattir 
devam eden çalışmalarıyla kurtarıla-
maya çalışılıyor. 

İlçeye bağlı Sırnık mevkiinde 
daha önce oluşan 30 metre derinli-
ğindeki obruktan ses geldiğini gören 
vatandaşlar durumu belediye ekip-
lerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 
ekipler, içi su dolu obruktaki küçük 
bir toprak parçası üzerinde bulunan 
tilkiye, yiyecek attı. Tilkinin kurta-
rılması için İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü ekipleri, Orman Bölge 
Müdürlüğü ve Karapınar Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden 
yardım istendi.

Bir süre sonra verilen adrese 
ulaşan ekipler, vinç yardımıyla ob-
ruk içindeki tilkiye ulaşmaya çalıştı. 
Yaklaşık 3 saat süren kurtarma ça-
lışmalarında sonuç alınamadı. Bu-
nun üzerine obruğa halatlarla özel 
kapan indiren ekipler, yiyeceklerle 
besledikleri ve dar bir alanda sıkışan 
tilkinin kapana girmesini bekliyor.

Olay yerine gelerek kurtarma 
çalışmalarını inceleyen Karapınar 
Belediye Başkanı Mehmet Yaka, 
tilkinin kurtarılması için gerekenin 
yapılacağını belirterek, “Tilkinin 
hayatta kalabilmesi için yaşam mal-
zemesi bıraktık. Sonuçta o da canlı. 
Kurtarılması için gereken her şeyi 
yapacağız.” dedi.  n AA

Çumra Belediye Başkanı
Oğuz gençlerle buluştu

NEÜ ve Sultan Zeynel Abidin 
Üniversitesi arasında işbirliği

Çumra Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Oğuz 2014 mahalli idare-
ler seçimlerinden sonra başlattığı 
ilçeye yeni gelen üniversite öğren-
cileriyle buluşma programını gele-
neksel hale getirdi. Bu yılda ilçeye 
gelen üniversite öğrencileriyle 
Çumra Belediyesi tarafından dü-
zenlenen kahvaltı programında bir 
araya geldi. Düzenlenen program 
Çumra Sultan Abdülhamid Han 
Bilgehanesinde kahvaltı ile başladı 
daha sonra 9000 yıllık şehir olan 
Çatalhöyük ve Obruk ziyaretiyle 
son buldu. Programa Çumra Be-
lediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz, 
Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek 
Yüksek Okulu müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Akbulut, Çumra Kredi 
Yurtlar müdürü Yusuf Var ve İlçe-
de üniversite okumaya gelen birin-
ci sınıf öğrencileri katıldı. 

Çumra Sultan Abdülhamid 
Han Bilgehanesinde başlayan 
programda ilk sözü Çumra Bele-
diye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz 
aldı. Başkan Oğuz konuşmasında 
her yıl geleneksel hale getirdiğimiz 

bu programımızı bu yılda gerçek-
leştiriyoruz. Programımızın amacı 
Ülkenin 7 ayrı bölgesinde doğup 
büyüyen ve Çumra’da eğitim gör-
mek için gelen siz gençlerimize il-
çemizi anlatmak, sizler için yapılan 
yatırımları hizmetleri sizlerle pay-
laşmak dedi. Başkan Oğuz Genç-
ler için yapılan yatırımları şöyle 
sıralardı; Bayanlar ve Erkekler için 
ayrı ayrı havuzlar, Gençlik Merke-
zi, Sultan Abdülhamid Han Bilge-
hanesi ve Sentetik Saha, Stadyum 
ve Spor salonlarının her zaman 
gençlerimizin emrinde olduğunu 
söyledi. 

Selçuk Üniversitesi Çum-
ra Meslek Yüksek okulu müdü-
rü Prof. Dr. Mehmet Akbulut ve 
Çumra KYK Müdürü Yusuf Var da 
düzenlenen bu güzel programdan 
dolayı Çumra Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Oğuz’a teşekkür etti. 
Program Çumra Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Oğuz’un rehberliğin-
de Çatalhöyük gezisi ve Obruk zi-
yaretiyle son buldu. 
n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) ve Malezya Sultan Zeynel 
Abidin Üniversitesi arasında karşı-
lıklı iş birliği protokolü imzalandı. 
Sultan Zeynel Abidin Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmad Zubaidi, 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mohd 
Afandi, İletişim Daire Başkanlığı 
ve Genel Sekreterlik görevlilerin-
den oluşan heyet Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Konutu’nda NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i 
ziyaret etti. 

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Önder Kutlu, Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Bilal Kuşpınar’ın da hazır bulundu-
ğu ziyarette iki üniversite arasında 
iş birliği yapılabilecek alanlar ve 
konular görüşüldü. Görüşmenin 
ardından Rektör Şeker ve Rektör 
Zubaidi, iki üniversite arasında bir-
çok alanda kurulacak iş birliğinin 
yanı sıra öğrenci ve öğretim ele-
manları için değişim programları 
ile lisansüstü eğitim konularında 
iş birliğini öngören protokolü im-
zaladı. Ziyaret, hediye takdimi ve 
fotoğraf çekiminin ardından sona 
erdi. n HABER MERKEZİ

NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Özgür Dündar, “Öğrencilerimiz gittikleri 
yarışmalardan ödüller getiriyorlar, bizler de ödüller ile başarımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı

NEÜ yarışmalardan
eli boş dönmüyor

Konya 3. Savunma Sanayi Zir-
vesi ve Tedarikçi Günleri geçtiğimiz 
hafta Konya’da gerçekleştirildi. Kon-
ya Sanayi Odası tarafından Savun-
ma Sanayi Başkanlığının destekle-
riyle düzenlenen zirvede, dünyanın 
en büyük 100 savunma şirketi ara-
sında yer alan Aselsan, Roketsan ve 
STM gibi firmaların yanı sıra 50 fir-
ma, yerli ve milli üretimlerini sergi-
ledi.  Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi de gerçekleştiren zirveye 
öğrencilerin çalışmaları ile katılım 
sağladı. Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi standı yoğun ilgi ile karşılandı.

ÖĞRENCİLERİMİZE ALTYAPI VE 
LABORATUAR DESTEĞİ SAĞLIYORUZ

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Havacılık ve Uzay Bilimle-
ri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. 
Öğretim Üyesi  Özgür Dündar  üni-
versite bünyesinde bulunan 7 tane 
çalışma ekibine fakülte yönetimi 
olarak çalışma ofisleri tahsisi edip, 
öğrencilerimizin burada İHA, Dron, 
ve benzeri çalışmaları yapmaları için 
destek verdiklerini belirterek,  “Ha-
vacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
olarak Uçak Mühendisliği bölümü 
öğrencilerimiz, Mekatronik Mühen-
disliği öğrencilerimiz ile beraber 
yapmış oldukları çalışmalar var. Bu 
çalışmaları öğrencilerimiz gruplar 

halinde gerçekleştiriyor.  Şu anda 
çalışma yapan grup sayısı 6. Roket 
ekibimiz ile beraber 7 tane çalışma 
ekibimiz var.  Bizler 7 tane çalışma 
ekibine fakülte yönetimi olarak çalış-
ma ofisleri tahsisi edip, öğrencileri-
mizin burada İHA, dron, ve benzeri 
çalışmaları yapmaları için destek 
sağlıyoruz. Öğrencilerimize altyapı 
ve laboratuvar desteği sağlıyoruz. 
Öğrencilerimiz de burada kendi 
çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. 
Çalışmalarının amacı kendilerini ge-
liştirmenin yanında genellikle TÜBİ-
TAK tabanlı düzenlenen, ASELSAN, 
HAVELSAN VE ROKETSAN tabanlı 
destek verilen proje yarışmalarına 
katılmak. Üniversite olarak iki yıl-
dan beri proje yarışmalarına katılı-
yoruz.  2017’de ODTÜ’DE yapılan 
TÜBİTAK yarışmasında arkadaşla-
rımız birincilik ödülü aldılar. Bu yıl 
İstanbul’da Teknofest’de  mansiyon 
ödülü aldılar. Arkadaşlarımız sürekli 
olarak düzenlenen yarışmalara katı-
lım sağlıyorlar. Yine 12-13 Ekim ta-
rihleri arasında Ankara’da TÜBİTAK 
destekli yapılan yarışmaya çalışıyor-
lar, inşallah 3 proje ile katılım sağla-
yacağız” dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZE MAKET UÇAK 
EĞİTİMLERİ VERİYORUZ 

Öğrenciler tarafından yapılan 
ürünlerin yoğun ilgi gördüğü ifade 

eden Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Havacılık ve Uzay Bi-
limleri Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Öğretim Üyesi Dr. Özgür Dündar, 
“Konya Sanayi Odasının destekle-
ri ile gerçekleştiren Konya 3. Sa-
vunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi 
Günlerinde öğrencilerimiz ürünleri 
tanıtma imkanı buldu. Savunma 
sanayisi için temel teşkil eden bu 
ürünler, öğrencilerimizin temel 
altyapı çalışmalarını yaptıkları bu 
ürünler protokol ve diğer ziyaretçiler 
tarafından ilgi gördü.  Bizler öğrenci-

lerimiz eğitim görürken kendilerinin 
de geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. 
Bu yıl Uçak Mühendisliği bölümü 
olarak ilk mezunlarımızı verdik.  İlk 
mezunlarımızdan daha önce bu ça-
lışmaları yapan arkadaşlar zaman 
kaybetmeden girişimcilik ile bürü-
nerek, sanayide şirket kurma çalış-
malarına başladılar. Arkadaşlarımız 
altyapı olarak bunları kurup inşallah 
daha sonra ülkemize daha büyük 
hizmetler sağlayacak çalışmaları 
gerçekleştirecekler. Biz öğrencile-
rimize hazırlık döneminde maket 
uçak eğitimi vermeye başlıyoruz. 
Bir taraftan hazırlık eğitimlerini ya-
parken,  İngilizcelerini geliştirirken, 
bir taraftan da maket uçak eğitimleri 
alıp, öğrencilerimizin motivasyonları 
hazırlıkta yüksek tutuyoruz. Daha 
sonra öğrencilerimiz kendi arkadaş-
ları ile gruplar kurarak, çalışmalar 
yapmaya başlıyorlar. Kendi projele-
rini hazırlıyorlar. Projelerini bizlere 
ileten öğrencilerimize de projeleri 
konusunda destek veriyoruz. Ar-
kadaşlar çalışmalarına başlıyorlar, 
yarışmalara katılıyorlar. Bunlarında 
da karşılığını almaya başladık. Öğ-
rencilerimiz gittikleri yarışmalardan 
ödüller getiriyorlar, bizler de ödüller 
ile başarımızı kamuoyu ile paylaşı-
yoruz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Obruğa düşen tilki için seferber oldular

Özgür Dündar



159 EKİM 2018SPOR 2

‘Kulübümüz üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir’
Geçtiğimiz hafta sonunda Atiker 

Konyaspor ile Beşiktaş U21 takımla-
rı arasında oynanan karşılaşmanın 
ardından olaylar çıkmış ve kavga gö-
rüntüleri sosyal medyada büyük yankı 
uyandırmıştı. Konu ile alakalı olarak 
Atiker Konyaspor Kulübü bir açıklama 
yayınladı. Yapılan açıklamada hafta 
içinde yapılacak olan tetkikler ile yeşil 
beyazlı kulübün üzerine düşen görevi 
yerine getireceği belirtirdi.

Konyaspor yapılan açıklama şu 
şekilde; “Bilindiği üzere Beşiktaş Ku-
lübü UEFA Avrupa Liginde geçtiğimiz 
Perşembe gecesi Malmö ile oynadığı 
karşılaşmanın ardından direkt olarak 
Konya’ya gelmiş ve burada hazırlıkla-
rına devam etmiştir. Bu süre zarfında 
Atiker Konyaspor Kulübü olarak ken-
dilerine tesislerimizi açarak her türlü 
ihtiyaçlarının karşılanması noktasın-
da azami derece hassasiyet gözetil-
miştir. 

Ancak bugün U21 takımımız ile 
Beşiktaş U21 takımı arasında oyna-
nan karşılaşmanın sonunda istenme-

yen ve kesinlikle tasvip etmediğimiz 
olaylar yaşanmıştır. Çeşitli kaynak-
lardan yaptığımız araştırma ve de-
ğerlendirmeler sonucunda, olayların 
başlangıcının müsabakanın 76. daki-
kasında oyundan atılan Beşiktaş U21 
Teknik Sorumlusu Yasin Sülün’ün 
hakeme, güvenlik görevlilerine ve se-
yircilere yaptığı tahrik dolu hareketler 
olduğu anlaşılmıştır.  

Olayların nereden, nasıl çıktığı-
na, kimin tahrik ettiğine bakmaksızın, 
sonuçlarının kabul edilemez olduğu 
gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu doğ-
rultuda camiamızın misyonuna ve 
sportmenliğe yakışmayan davranış, 
tutum ve hareketlere kesinlikle mü-
samaha göstermeyeceğiz. Olaylara 
karışan teknik adam, sporcu ve idari 
sorumlular hakkında her türlü disiplin 
soruşturmasını en ince detaylarına 
kadar yapacağız. 

Sonuç itibariyle ortaya çıkan 
nahoş durumun müsebbiplerine ge-
reken en ağır yaptırımları herhangi bir 
hafifletme gerekçesine prim verme-

den uygulayacağız. 
Bu bağlamda Beşiktaş U21 takı-

mı futbolcularına, görüntülerde net 
bir şekilde görüldüğü üzere baygınlık 
geçirip yere düşen ve yerdeyken dar-
be alan oyuncumuza geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyor, galip tamam-
ladığımız bir müsabakanın ardından 
özellikle olayları başlatan taraf olarak 
lanse edilmemizi de kamuoyunun 
takdirine bırakıyoruz.   

Bununla birlikte olayların bu nok-
taya gelmesinde birinci derecede 
sorumluluğu bulunan Teknik Sorumlu 
Yasin Sülün hakkında alınacak kararı 
ve Beşiktaş Kulübünün göstereceği 
hassasiyeti yakından takip edeceği-
mizi de özellikle belirtmek isteriz. 

U21 takımımızla ilgili her türlü 
seçenek ve alternatif gündemimizde 
objektif bir biçimde değerlendirile-
cektir ve bu tür vakaların yeniden 
yaşanmaması adına kulübümüz olayı 
geçiştirmeden üzerine düşen sorum-
luluğu yerine getirecektir.”
n SPOR SERVİSİ

Nalçacılılar’dan Çarşı’ya sert cevap! 
Atiker Konyaspor taraftar gurubu 

Nalçacılılar, Konyasporluları teröristlik-
le itham eden çArşı grubuna sert cevap 
verdi. çArşı gurubunun Gezi Olayları’ndan 
sonra Anayasal düzeni ortadan kaldırma-
ya çalışmak suçlaması ile yargılandığının 
hatırlatıldığı bildiride, “Böyle bir oluşu-
mun bizleri terörist ilan etmesinin de ne 
denli komik olduğu sizlerin malumudur” 
denildi. 
‘TRİBÜN TERÖRÜ STATLARINDA ÖLEN 

GENÇ İLE BAŞLADI’
Nalçacılılar’dan yapılan açıklama 

şu şekilde: “Şehrimizde oynanan Kon-
yaspor-Beşiktaş U21 müsabakasının ar-
dından çıkan arbede ve yaşanan olaylar 
herkes gibi bizleri de üzmüştür. Karşılaş-
madan mağlubiyet ile ayrılan konuk takım 
teknik heyetinde bulunan Yasin Sülün 
isimli şahsın, profesyonelliğe yakışmaya-
cak ve ağza alınmayacak küfürleri ne ya-
zık ki ortamı germiştir. Bunlara ilave ola-
rak konuk ekip futbolcularının mağlubiyeti 
hazmedemeyip genç futbolcularımıza sal-
dırması da olayların fitilini ateşlemiştir. 

Olayları yorumlamadan önce resmi doğru 
çekmenin önemli olduğunu düşünüyor ve 
bu tarz olayların tekrar yaşanmamasını 
dileyerek bizleri sözüm ona terörist ilan 
eden çarşı grubu ile ilgili de bir kaç kelam 
etmek istiyoruz. Bu ülkedeki tribün terörü 
ne yazık ki, ilgili arkadaşların kendi statla-
rında öldürdükleri o genç ile tırmanmaya 

başlamıştır. Bu olaylara ilaveten hemen 
hemen her maçta ağza alınmayacak 
küfürleri edenler, sahaya sandalyelerle 
inenler ve sezonda en az 10 maç blok, 
tribün vs kapama cezası alanlar bizlere laf 
söyler olmuşlar. Bizlere gerekeni yapa-
caklarını söyleyerek de resmi sayfaların-
dan tehdit yağdırmaya devam ediyorlar. 

Türk futbolu sizin gibilerin yüzünden bu 
noktaya geldi. Ülkenin anayasal düzenine 
ihtilal yapmaya, ülkeyi bölmeye çalıştı-
nız ama başaramadınız, şimdi de futbol 
üzerinden insanları birbirine düşürmeye, 
halkı galeyana getirmeye çalışıyorsunuz. 
Ama başaramayacaksınız. Bir kısmının 
benzer suçlardan cezaevinde yattığı ve 
hangi mecralar tarafından yönetildiği belli 
olmayan bir oluşumun bizleri terörist ilan 
etmesinin de ne denli komik olduğu sizle-
rin malumudur. Ülkenin çok daha önemli 
meselelere konsantre olması gerektiğini 
düşünerek, bu tip gayrı yasal oluşumlar 
hakkında daha fazla konuşmanın anlamı 
olmadığını düşünüyoruz” 

NE OLMUŞTU? 
Atiker Konyaspor ve Beşiktaş U21 ta-

kımları arasında oynanan maçın ardından 
gerginlikler yaşanmış ve sosyal medya-
ya düşen görüntüler çok konuşulmuştu. 
Bunun üzerine bir açıklama yapan çArşı 
Grubu, Konyasporluları terörist olmakla 
itham eden bir açıklama yayınlamıştı.
n SPOR SERVİSİ

Voleybol 1. Lig’de 
ilk maçlar oynandı
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig A Grubu’nda ilk haf-

ta maçları oynandı. Bu ligde mücadele eden iki Konya 
temsilcisi, sezona istediği başlangıcı yapamadı. Ligin ilk 
maçında kendi evinde İstanbul BBSK’yı konuk eden Sey-
dişehir Belediyespor karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılır-
ken, deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya 
gele Konya Büyükşehir Belediyespor da 3-0 yenildi. Ligin 
2.haftasında Konya Büyükşehir Alanya Belediyesi’ni ko-
nuk edecek. Seydişehir Belediye Sanayispor ise Bornova 
Anadolu Lisesi deplasmanına gidecek.
n SPOR SERVİSİ

54. Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu başlıyor
Konya’dan start alacak olan 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bugün başlıyor. Dün lansmanı 

gerçekleştirilen bisiklet turuna 20 takım ve 150 sporcu katılacak. 150 kilometrelik Konya – 
Konya etabı bugün saat 10.00’da Mevlana Meydanı’ndan başlayarak koşulacak

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu’nun lansmanı dün Konya’da ger-
çekleştirildi. Yapılan tanıtım toplantı-
sına Cumhurbaşkanlığı Genel Müdürü 
Yusuf Karaloğlu, Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan, Türkiye Bisiklet Fe-
derasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 
federasyon yönetim kurulu üyeleri, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Konya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, bisiklet 
turuna katılacak olan takım yönetici-
leri, basın mensupları ve davetliler 
katıldı. 

YENİ HEYECAN, YENİ ETAPLAR
Bugün 150 kilometrelik Konya- 

Konya etabı ile start alacak tur, 14 
Ekim Pazar günü İstanbul’da Sulta-
nahmet meydanında sona erecek. 
Toplam uzunluğu 950 kilometre olan 
TUR’da altı etap koşulacak ve 20 ta-
kımdan 140 sporcu katılacak.  Lans-
manda ilk sözü alan Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Başkanı Erol Küçükba-
kırcı şunları söyledi: “54 yıl kesintisiz 
yapılan bir organizasyon. Bu sene ge-
çen yıldan farklı olarak Konya ve Bur-
sa’yı etap içine aldık. Diğer senelerde 
bazı etapları değiştirme eğilimine 
olduğumuzu belirtmek isterim. Ba-
tum’dan başlayıp, Ankara’da biten bir 
TUR’u daha düzenlemek amacında-
yız.  Seneye yarışımız Nisan’da baş-
layacak. Konya’da ne kadar ev varsa, 
o kadarı bisiklet olan bir kentimiz. 

Onun için 485 kilometrelik bir bisiklet 
yolu yapıldı ve New York’tan sonra 
ikinci durumdayız. 140 sporcu ve 20 
takımla büyük bir organizasyonun ari-
fesindeyiz ve çok heyecanlıyız. Ayrıca 
Eurosport 1’inci kanalından verilme-
sinde Türkiye’nin yurt dışındaki en 
büyük propagandası olacak. Bisiklet 
üretiminin de arttığı müjdesini bura-
dan vermek istiyorum. Bu ne demek? 
İnsan sağlığı ile eş değerli bir etkinlik 
anlamına geliyor. Bu yıl 40’a yakın 
ilde organizasyon yaptık. Basmadık il, 
ilçe ve ev kalmayacak dedik ve bun-
ların hepsini gerçekleştirdik. Bisikleti 
çok yakında özlenen seviyeye getire-
ceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.”

THY VE SALCANO’YA ÖDÜL
Erol Küçükbakırcı konuşmasından 

sonra Türk Hava Yolları’nın  sponsor-
luktan sorumlu Müdürü İlker Kavas 

ile Salcano Yönetim Kurulu üyesi 
Bayram Akgül’e desteklerinden ötürü 
birer plaket verdi.

Daha sonra kürsüye gelen Spor 

Genel Müdürü Mehmet Baykan da 
TUR’un Konya’dan start alacak olma-
sını  öneminden bahsetti ve şöyle ko-
nuştu: “İstikrarlı bir turu daha düzen-

lemenin gururunu yaşıyoruz. İnsanlar 
ulaşım araçlarının yoğun olmadığı 
dönemlerde işlerine bisikletleriyle 
giderlerdi. Üzerlerinde takım elbise 
ve kravatlı insanların işlerine gittikle-
rini görürdük. Bisiklet sporu ülkemize 
çok  şeyler kattığı da bir gerçektir. 
Konya’da böyle bir TUR’un startını 
vermekte büyük bir kıvanç ve mutlu-
luk duyuyoruz. Elbette sponsorları-
mızın katkısını yadsıyamayız. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da bu TUR’u 
himayelerine alması  bizim için ayrı 
bir gurur vesilesidir. Hafta sonunda 
İstanbul’da buluşmak üzere. Sloga-
nımız her TUR bir öncekinden daha 
iyi olsun”

BAKANLIK VE GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜN KATKISI BÜYÜK

Kürsüye gelen Cumhurbaşkanlı-
ğı Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu da 

TUR’la ilgili olarak görüşlerini şöyle 
açıkladı: “Sayın Cumhurrbaşkanımı-
zın desteklerinin yanında Bakanlık 
ve Genel Müdürlükte büyük katkılar 
yaptı. Bu vesile ile Hazreti Mevla-
na’nın kentinden herkese sevgiler su-
nuyorum. Bu serüvenin buradan start 
alması da bizim  için ayrı bir sevinçtir. 
Bu yılki organizasyondaki kalabalık 
sporcu topluluğu bizim için ayrı bir 
mutluluktur. Katılan tüm sporculara 
başarılar diliyorum.”

ÇOK BÜYÜK ORGANİZASYON
UCI (Dünya Bisiklet Birliği) yarış 

Direktörü Roland Hofer’in açılış ko-
nuşmasına Türkçe başlayıp, Türkçe 
bitirmesi büyük alkış aldı. Hofer özet-
le, “Çok büyük bir organizasyonla ye-
niden birlikteyiz. WORLD TUR’un bu 
yıl daha kaliteli geçeceğinden hiçbir 
şüphem yok.  Heyecanla startı bekli-
yoruz” ifadelerini kullandı.

TUR’a katılacak 20 takımın halka 
tanıtımı ise dün akşam Alaattin Tepe-
sinde Kültür Park’ta gerçekleştirildi. 
n SPOR SERVİSİ

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Tur’unun etapları ve uzunlukları şöyle:
9 Ekim Konya- Konya 150 km
10 Ekim Alanya-Antalya 154.1 km
11 Ekim Fethiye-Marmaris 137.2 km
12 Ekim Marmaris-Selçuk 206.9 km
13 Ekim Selçuk-Manisa 137.3 km
14 Ekim Bursa-İstanbul 166.7 km



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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMUBaşkan Altay, öğrencilerle birlikte maç izledi
Konya Büyükşehir Belediye Başka-

nı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya 
hesapları üzerinden aşure programına 
davet eden özel eğitim öğrencilerini 
Konyaspor-Beşiktaş maçına davet ede-
rek Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 
öğrencilerle bir araya geldi. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Süper Ligin 8’inci haftasında Atiker 
Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında 
Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Oku-
lu öğrencileriyle biraraya geldi. Başkan 
Altay, kendisini sosyal medya üzerinden 
aşureye davet eden özel eğitim öğrenci-
lerini, davete katılamayacağını belirterek, 
Konyaspor-Beşiktaş maçına davet etti.
‘YANLARINDA OLUP SOHBET EDECEĞİZ’

Altay, maç öncesinde Büyükşehir Be-
lediye Stadyumu’na gelen öğrencilerle bir 
araya gelerek sohbet etti. Altay, “Böyle 
güzel atmosfere özel çocuklarımızın da 
şahit olmasını istedik. Melike Hatun Özel 
Eğitim Meslek Okulu öğrencileri de dave-
timize iştirak ederek bugün bizimle oldu-
lar. Birlikte güzel bir maç izleyerek hem 
yanlarında olacağız hem de birlikte maçı 
değerlendireceğiz. Bu konuda duyarlı olan 
ve bizleri kırmayıp gelen çocuklarımıza ve 
idarecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Beşiktaş istikrar problemi yaşıyor
Spor Toto Süper Lig’in 8. hafta-

sında Atiker Konyaspor ile 2-2 bera-
bere kalan Beşiktaş, bu sezon istikrar 
problemi yaşıyor. 

Lige iyi başlayan ve üst üste 2 
galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, son-
raki 6 haftada ciddi puan kayıplarına 
engel olamadı. 

Sezonun ilk iki haftasında Akhi-
sarspor’u 2-1 ve Büyükşehir Beledi-
ye Erzurumspor’u 3-1 yenerek iyi bir 
başlangıç yapan Beşiktaş, 3. haftada 
evinde Antalyaspor’a 3-2 mağlup 
oldu. Sonraki karşılaşmada Bur-
saspor ile deplasmanda 1-1 berabere 
kalan siyah-beyazlı takım, Evkur Yeni 
Malatyaspor’u 2-1 yendikten sonra 
Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak 
istikrarsız görüntüsünü sürdürdü.

Fenerbahçe karşısındaki puan 
kaybının ardından Kayserispor’u 2-0 
yenerek toparlanmaya çalışan Beşik-
taş, 8. haftada Atiker Konyaspor ile 
2-2 berabere kalarak puan kayıpları-

nın devamına engel olamadı.
6 HAFTADA 9 PUAN TOPLAYABİLDİ

Ligin son 6 haftasında ciddi düşüş 
yaşayan Beşiktaş, bu süreçte sade-
ce 9 puan toplayabildi. Söz konusu 
maçlarda rakiplerine 2 kez üstünlük 
sağlayabilen siyah-beyazlı takım, 3 
karşılaşmayı ise beraberlikle tamam-
ladı. Ligdeki ilk mağlubiyetini de son 
6 hafta içinde alan Beşiktaş’ın puan 
kaybı şimdiden 9’a çıktı. 
SON 4 HAFTADA BİR İLERİ BİR GERİ

Beşiktaş, son 4 haftada ise ka-
zandığını bir sonraki hafta kaybetti. 
Ligin 5. haftasında Evkur Yeni Malat-
yaspor’u mağlup eden siyah-beyazlı 
ekip, sonraki maçta Fenerbahçe ile 
berabere kalarak 2 puandan oldu. 
Süper Lig’in 7. haftasında evinde bu 
sefer Kayserispor’u yenen Beşiktaş, 
8. haftada Atiker Konyaspor ile bera-
bere kalarak 2 puan daha yitirdi. 

GEÇEN SEZONU HATIRLATTI
Beşiktaş, istikrar yakalayamama 

sorunuyla geçen sezonu hatırlattı. 
Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 
ve 2016-2017’deki şampiyonluklar-
da seri galibiyetleriyle dikkati çeken 
siyah-beyazlı takım, geçen sezondan 
beri ortaya çıkan istikrarsızlığını gide-
rememenin sıkıntısını yaşadı.

Güneş’in göreve geldiği 2015-
2016 sezonunun ilk 8 haftasında istik-
rarlı görüntüsüyle rakiplerine üstünlük 
kuran Beşiktaş, başarılı çıkışıyla bu 
süreci 19 puanda tamamladı. Bir son-
raki sezon istikrarlı grafiğini sürdüren 
siyah-beyazlı ekip, 8 maçlık bölümde 
20 puana ulaşmayı başardı.

Beşiktaş, geçen sezona da iyi 
başlamasına rağmen 8 haftalık bö-
lümün sonraki maçlarında büyük bir 
düşüş yaşadı ve 14 puanda kaldı. 

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 
istikrarsız görüntüsünün ardından 8 
haftalık periyodu bu sefer 15 puanda 
tamamlayabildi.
n AA

Ömer Ali 
Şahiner’den 

anlamlı ziyaret
Atiker Konyaspor’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen 

imza günü etkinliği öncesi bir Konyaspor taraftarı trafik 
kazası geçirerek yaralanmıştı. Konyaspor Kulübü ve 
imza gününe katılan oyunculardan Ömer Ali Şahiner yine 
önemli bir proje ile kaza geçiren Kadir Kıyak’ı evinde zi-
yaret etti. Ömer Ali Şahiner, küçük taraftara forma hediye 
etti. Konyaspor’dan yapılan açıklamada, “Futbolcumuz 
Ömer Ali Şahiner imza günü öncesi kaza geçiren ve bu-
gün taburcu edilen küçük taraftarımız Kadir Kıyak’ı evinde 
ziyaret ederek söz verdiği formasını hediye etti” denildi.
n SPOR SERVİSİ

RPS
3 puanı hak ettik!

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Atiker Konyaspor’un Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçın 
ardından açıklamalarda bulunan yeşil-beyazlı kulübün ikinci başkanı Selçuk Aksoy, iyi oyunun 

kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Aksoy, “Penaltıyı gole çevirsek maçın seyri farklı olurdu” dedi
İstemedikleri bir skorla maçı tamam-

ladıklarını ifade eden Aksoy, “Son dakika-
larda bulduğumuz golle bir puan aldık ama 
3 puanı hak ettiğimizi düşünüyoruz. İkinci 
penaltıyı kaçırdıktan sonra Beşiktaş’ın 2-1 
öne geçmesiyle maç tersine döndü. Yine 
son dakikalarda 2-2’yi bulduk. Üstün mü-
cadeleden dolayı takımımızı, tebrik ediyo-
rum. Sonuçta 1 puanda iyi bir puandır diye 
değerlendiriyoruz.” İfadelerini kullandı.

2-0’I YAKALASAYDIK FARKLI OLURDU
Atiker Konyaspor’un kazandığı ikinci 

penaltı sonrası Beşiktaş teknik heyetinin iti-
raz ettiğini hatırlatılan Aksoy, şöyle devam 
etti: “Pozisyonun tekrarını çok izleyemedik. 
Oyun esnasında pozisyon ceza sahası için-
de olduğu için maç esnasında pozisyona 
hakim değildik. Sonuçta hakem VAR’a 
gitti. Oradan gelen kararda penaltıyı verdi. 
Penaltıyı gole çeviremedik. Orada 2-0’ı ya-
kalasaydık maçın seyri daha farklı olacaktı. 
Önümüzdeki haftalarda bu iyi oyunu sergi-
lersek daha üst sıralara tırmanacağız.”

HAFTA İÇİNDE TETKİK ETTİRECEĞİZ
Aksoy, Beşiktaş ile oynadıkları 21 Yaş 

Altı Ligi karşılaşmasının ardından çıkan 
olayların tasvip edilmeyen bir durum oldu-
ğunu dile getirdi. Yönetim olarak Beşiktaş 
kafilesine geçmiş olsun dileklerinde bulun-
duklarını anımsatan Aksoy, “Biz tarafları 
dinledik. Olayları hafta içerisinde de tetkik 
ettireceğiz. Saha içerisinde istemediği-
miz olaylar bunlar. Yaşanan olayları Kon-
yaspor ve Beşiktaş camialarına mal etmek 
istemiyoruz.” diye konuştu.

Aksoy, kulüp olarak olayların değer-
lendirilip gerekli cezaların verilmesi için 
bu hafta yetkililerle görüşmeler yapacak-
larını, alınacak bilgiler doğrultusunda hafta 

içerisinde gerekli açıklamayı yapacaklarını 
belirtti.

ŞU TARAF SUÇLU DİYEMEYİZ
Kişilerin değil camiaların önemli oldu-

ğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti: 
“Çıkan görüntülerle alakalı olarak Taner Ay 
bizim altyapı sorumlumuz. Bugün sosyal 
medyada kendisine ciddi bir baskı yapıldı. 
Olaylar yaşandıktan sonra Yasin Sülün’ün 
tahriklerinden dolayı ceza alıp sahanın 
dışına gönderildiğini öğrendik. Olaylarda 
Beşiktaşlı oyunculara yapılan darbe de var, 
yerde yatan Konyasporlu oyuncular da var. 
Şu taraf suçlu diyemeyiz.”
n AA


