
İTHALİ PAHALIYSA 
YERLİYİ ÜRETELİM

Araçların yedek parçalarını temin ederek ihtiyaç 
sahiplerine sunan Oto Buluş’un sahibi Hasan 

Buluş, Buluş, “Madem ithal pahalı. Nitelikli yerli 
parçaları üretmemiz lazım. Bırakın Türkiye’yi 
Konya sanayisinin bunu yapabilecek gücü ve 

kabiliyeti var” dedi. n HABERİ SAYFA 13’TE

 ‘ÜLKENİN GELECEĞİ
İÇİN BİZ DE VARIZ’

KTB, yüzde 10 indirim kampanyasına en güçlü 
desteği vermek için üyelerine yönelik komite 
toplantılarını sürdürüyor. Komiteler, “Ülkenin 
geleceği için biz de varız” diyerek mücadeleye 

katılıyor. n HABERİ SAYFA 5’TE

TİCARİ TAKSİLER 
DENETLENİYOR

Son dönemde ortaya çıkan fiyat artışları sonrasında 
işletmelere yönelik kontrollerini sıklaştıran 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, şehir 

genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini de 
sıklaştırdı. Denetimlerde, ücret tarifesi, çalışma 

ruhsatı ve taksimetre açılması gibi konularda 
kontroller yapılıyor. n HABERİ SAYFA 7’DE

‘KALKINMADA 
YER ALMALISINIZ’

6. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 
başladı. Vali Yakup Canbolat, üniversitelerin yalnızca 
eğitim faaliyetleri değil bölgesel gelişme ve ulusal 

kalkınma noktasında yer almaları gerektiğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

NASREDDİN HOCA
ÇAĞIN MÜDERRİSİYDİ

Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca’yı 
anmak ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek 

amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri, 
etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferanslarda 
Nasreddin Hoca’nın bilinmeyen yönleri anlatıldı. 

n HABERİ SAYFA 5’TE

13 üniversiteyi buluşturan proje
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ilan ettiği 2019 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı 
kapsamında, KOP Bölgesi 
Üniversiteler Birliğindeki 13 
üniversite ile İslam Bilim 
Tarihi Araştırmaları Vakfı 
arasında protokol imzalandı.
Protokolle Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’in İslam bilim 
tarihinin dünya medeniyetine 
katkısı anlatılacak. 
n SAYFA 12’DE

04 Kredili konut satışları 
yüzde 72 düştü! 10 Engelli öğrenciler

engelsiz üniversitede 11 Düğünlerde silah 
kullananlar yanacak!

Vurmadan önce 
tehdit etmiş!

Cinayet zanlısı
ifadesini yalanladı

Mali müşavirler
Meclis gündeminde

Arsaya yaptığı prefabrik iş yeri-
ne ruhsat vermediği iddiasıyla 
B.Y. tarafından silahla vurulan 
Çumra Belediye Başkanı 
Mehmet Oğuz’un sağlık du-
rumunun iyiye gittiği belirtildi. 
Saldırgan Y.’nin daha önce de 
Başkan Oğuz’u sözlü olarak 
tehdit ettiği ileri sürüldü. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Büyükşehir Belediyesi Stadı’nın 
açık otoparkında, kardeşi Sevgi 
T. (23) ile baldızı Ceylan P.’yi 
(29) tabancayla vurarak yarala-
yıp, baldızının arkadaşı Yaşar 
Telli’yi (31) öldüren F.A.’nın 
(34) yargılanmasına başlandı. 
Katil zanlısı yargısında daha 
önce verdiği ifadeyi kabul 
etmedi.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP)  Konya Milletvekili  Esin 
Kara,  23 MHP’li  milletvekili-
nin imzası ile Mali Müşavirler 
ve Yeminli Mali Müşavirlerin 
sıkıntılarını gündeme getirmek 
amacıyla TBMM Başkanlığına 
bir Meclis Araştırma Önergesi 
sundu.  n HABERİ SAYFA 10’DA
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İlk kar tıkadı!
Önceki gün özellikle yüksek kesimleri etkisi altına alan yılın ilk karı Konya-Antalya karayolu Seydişehir’den 
itibaren Antalya istikametine araç geçişine kapatıldı. Gece boyu süren çalışma neticesinde yol tekrar açıldı

KAR KALINLIĞI 25 
SANTİMETREYİ GÖRDÜ

Seydişehir’de önceki gün öğle saat-
lerinde başlayan ve gittikçe etkisini 
artıran yağmur yağışı yüksek kesim-
lerde kar yağışına dönüştü. Özellikle 
Seydişehir-Antalya karayolunun 14. 
kilometresinden Alacabel mevkiine 
kadar olan kesiminde etkili olan kar 
yağışı yer yer 25 santimetreye ulaştı. 
Kar yağışı, buzlanma ve tipi sebebi 
ile yüzlerce araç yolda kaldı.

ÇALIŞMALAR SONUCU
YOL TRAFİĞE AÇILDI 

15 santimetreye ulaşan kar nedeniy-
le Cevizli Kavşağı’ndan itibaren her-
hangi bir kazaya geçit vermemek 
amacıyla araçların geçişine izin 
vermeyen trafik ekipleri, sürücüleri 
Beyşehir yoluna yönlendirildi. Gece 
boyunca ulaşım güçlükle sağlanır-
ken, ekiplerin çalışmaları neticesin-
de Konya Antalya yolu tekrar trafiğe 
açılabildi.  n SAYFA 6’DA

3. İstanbul’da hedefler aşılacak ‘100 günlük eylem planı aksamadı’
İstanbul’un en hızlı değerlenen 
bölgelerinden biri olan Başakşe-
hir’in en büyük karma projesi 3. 
İstanbul projesinin 1.etap ticari 
üniteleri ihaleye çıktı. Yoğun 
talep gören satış ihalesinde 
bağımsız bölümlerin yarısı 
satıldı. 3. İstanbul Başakşe-
hir Yönetim Kurulu Üyesi 
Ömer Saylık, 3. İstanbul 
Başakşehir projesinde 
hedeflerinin üzerine 
çıkacaklarını söyledi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Beyşehir’de yapımı ta-
mamlanan yatırımlar, Çevre 

ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un katılımıyla hizmete 

açıldı. Açılışta konuşan Bakan 
Murat Kurum, bakanlık olarak 

Konya’ya bugüne kadar 11,5 
milyarlık yatırım yaptıklarını 

belirtti. Kurum, “100 günlük eylem 
planlarımızın hiçbirinden de ekono-

mik savaştan dolayı bir durağanlık 
sergilemedik. Olması gereken tüm 

projeleri yapıyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Yeminle gittiler!
Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Ko-
mutanlığı’nda  temel eğitimlerini tamamlayan 
bedelli askerlik yükümlüleri  için yemin ve terhis 
töreni düzenlendi. Askerliğini bedelli olarak yap-
sa da aileler evlatlarının gurur günlerine ortak 
oldu. 

Törende konuşan Hava Savunma Okulu ve Eğitim 
Merkez Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, 
“Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak  bir onurdur. 
Bugün terhis olup aramızdan ayrılacaksınız fakat 
ihtiyaç duyulduğunda tekrar Mehmetçik olarak 
geleceksiniz” dedi.  n HABERİ SAYFA 2’DE



Hava Savunma Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığı’nda  temel eği-
timlerini tamamlayan bedelli asker-
lik yükümlüleri  için yemin ve terhis 
töreni düzenlendi. 2’nci dönem be-
delli askerlik yükümlüleri için dü-
zenlenen tören, saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı ile başladı. Gerçekleşen 
törene  Hava Savunma Okulu ve 
Eğitim Merkez Komutanı Tuğgene-
ral Hasan Kaymaz, Hava Savunma 
Albay Tamer Üstüner, ile askerlerin 
yakınları katıldı.  Törende birliğe ilk 
katılan asker tarafından yaş kütüğü-
ne plaket çakıldı.

TÖRENİMİZE ŞANLI 
AL BAYRAĞIMIZ DA ŞAHİTTİR 
Törende Konuşan Hava Savun-

ma Okulu ve Eğitim Merkez Ko-
mutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, 
Ailelere unutulmayacak bir törene 
şahitlik ettiklerine dikkat çekerek, 
“Unutulmayacak bir törene şahitlik 
ettiniz. Sizlerle beraber bu törene; 
Türkiye Cumhuriyetini temsilen, 
şanlı al bayrağımız da şahittir. Ça-
nakkale ,Kurtuluş, Kore,Kıbrıs ve 
Teröristle Mücadele Harekatında yi-
ğitçe mücadele ederek, canlarını aziz 
vatana feda eden bütün şehitlerimiz 
de şahittir. Ve bugün güzel ülkemiz-
de yaşama hakkı bahşeden Mustafa 
Kemal Atatürk ve onun kahraman 
silah arkadaşları da şahittir” dedi.

TÜRK ASKERİ OLMAK, 
MEHMETÇİK OLMAK  BİR ONURDUR

Konuşmasında Mehmetçiklere 
seslenen Tuğgeneral Hasan Kay-
maz, “Bu yemin ile sizler; milleti-
mize sadakatle hizmet edeceğinizi, 
emirlere ve amirlerinize mutlak ita-
at edeceğinizi, ulusumuzun güve-
nine layık olacağınızı ve Atatürkçü 
düşünce sistemine gönülden bağlı 
kalacağınızı beyan ettiniz. Bu be-
yanın teminatı; şeref ve namustur. 
Şeref ve namus , Türk ulusu için 
hava kadar,su kadar, toprak kadar 
kutsaldır,elzemdir. Komutanınız 
olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı 
kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek  
çalışacağınıza, parolanızın, vatan, 
bayrak ve şeref olacağına ; dürüstlük 
ve karakterden asla taviz verme-
yeceğimize; gönülden inanıyorum. 
Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetle-
rinden birisi aynı zamanda Türk ulu-
sunun ayrılmaz bir parçası ve daima 
ulusunun hizmetinde olan Türk Si-
lahlı Kuvvetlerini gücünü, Atatürkçü 
düşünce sisteminden, mutlak itaate 
dayalı disiplin anlayışından, sarsıl-
maz birlik ve beraberlik ruhundan 
ve daha da önemlisi olan bağrından 
çıktığı yüce Türk milletinin ona olan 
güveninden ve sevgisinden almak-
tadır.   Türk askeri olmak, Mehmet-
çik olmak  bir onurdur. Bugün terhis 
olup aramızdan ayrılacaksınız fakat 
devletimizin ve milletimizin size ih-

tiyaç duyduğu zamanda tekrar birer 
Mehmetçik olarak aramıza geri dö-
neceğinizi unutmayın. Ettiğiniz bu 
kutsal andın; size,ailelerinize,silahlı 
Kuvvetlerimize ve Yüce ulusumuza 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 

MEHMETÇİKLERİMİZİ 
ANNE VE BABALARIN KARŞISINA 

GURURLA ÇIKARDINIZ 
Konuşmasında Mehmetçikleri 

yetiştiren silah arkadaşlarına da ses-
lenen Tuğgeneral Kaymaz, “ Annele-
rinin ve babalarının bize emanet et-
tiği biricik evlatlarını, büyük bir sabır 
ve inançla ; gece gündüz demeden, 
çeliğe su veriri gibi, sanki nakış gibi 
işlediniz. Atalardan yadigar Meh-
metçik ruhunu, evlatlarımıza sevgi 
ile aşıladınız. Onlara “ Sizler Meh-
metçiksiniz” dediniz. “ Sizler Kardeş-
siniz” dediniz. “ Asker arkadaşlığı bir 
ömür boyu unutulmaz” dediniz. Ve 
belki de en önemlisi, aldığınız ema-
netleri, bugün anne ve babalarının 
karşısına büyük bir gururla dimdik 
çıkardınız. Emek ve gayretlerinizden 
dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür edi-
yor ve yürekten kutluyorum” dedi.
Törende Anne ve Babalara da ses-
lenen Tuğgeneral Kaymaz, “Sizler; 
tarif edilemez bir fedakarlığın, karşı-
lıksız bir sevginin ve sonsuz Anadolu 
sıcaklığının timsalisiniz. Canınızdan 
kıymetli evlatlarımızı, vatan borçla-

rını ödemeleri için, bizlere emanet 
ettiniz. Bizler de anne, babayız. Bir 
evladın ne kadar zor yetiştirildiğini 
çok çok iyi biliyoruz ve bu yüzden 
nizamiyeden adım attıkları andan 
itibaren onlar, bizim de evladımız ol-
muşlardır. Bu yüce milletin hasletleri 
devam ettikçe, içiniz de, gönlünüz 
de, aklınız da rahat olsun. Çünkü 
bizler emanetlerinizin sadık bekçi-
leriyiz. Oğullarınız bizim göz bebek-
lerimizdir. Bu güzide tören vesilesi 
ile; kahraman gazilerimizi minnetle 
yad ediyor, başta Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk ve onun kahraman silah 
arkadaşları olmak üzere tüm şehit-
lerimizi rahmetle anıyor ve saygılar 
sunuyorum” ifadelerini kullandı. 
Konuşmaların ardından eğitimlerini 
tamamlayan askerler, tören geçişi 
yaptı ve terhis oldu.

AİLELERİN GURUR GÜNÜ
Askerliğini bedelli olarak yapsa 

da aileler evlatlarının gurur günle-
rine ortak oldu. Yemin ve terhis tö-
reninin ardından aileler evlatlarıyla 
buluşarak, onları tebrik ettiler. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda  temel eğitimlerini tamamlayan bedelli askerlik yükümlüleri  için yemin ve terhis töreni düzenlendi.  
Törende Konuşan Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, “ Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak  bir onurdur” dedi 

‘Mehmetçik olmak bir onurdur’

Törenin bitmesinin ardından aileler askerliğini tamamlayan evlatlarıyla buluştu. Anne-baba, eş, çocuk, kardeş ve yakınlarıyla biraraya gelen askerler, mutluluk ve gururlarını paylaştı.

Tuğgeneral
Hasan Kaymaz



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 18 Safer 1440 - Rûmî: 14 Teşrîn-i Evvel 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:42 07:03 12:40 15:37 18:05  19:21   
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                     4°C   15°C

Karaman              -1°C 13°C 

Aksaray                -1°C 13°C

Ankara                   2°C 15°C
27 EKİM 2018

P
P

Bakan Kurum Seydişehir Belediyesi’ni ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Seydişehir Beledi-
yesini ziyaret etti. Bakan Kurum, 
çeşitli programlara katılmak için 
geldiği Seydişehir’de Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal’a maka-
mında ziyarette bulundu. Çevre 

ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum’a, Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Fatma Varank, AK 
Parti Konya Milletvekilleri Ahmet 
Sorgun, Leyla Şahin Usta, Gü-
lay Samancı, Konya Valisi Yakup 
Canbolat, Konya Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
Konya Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman eşlik etti.

Bakan Kurum ‘u Seydişehir 
Belediyesi ziyaretinde Kayma-
kam Aydın Erdoğan, Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal,  bölge 

belediye başkanları, AK Parti ilçe 
başkanları, Seydişehir Belediyesi 
Meclis Üyeleri ve Birim Müdür-
leri karşıladı. Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal tarafından 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’a Seydişehir hakkında ve 

Seydişehir Belediyesi’nin hayat 
geçirdiği projeler ve çalışmalar 
hakkında bilgi verildi.  Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Bakan 
Kurum’a Seydişehir Belediyesine 
yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür 
ederek günü anısına Seydişehir’in 

tarihi mekanlarının üzerinde yer 
aldığı tabloyu hediye etti. Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
Seydişehir Belediyesinde yapmış 
olduğu 1,5 saat süren ziyaret so-
nunda beraberindekilerle birlikte 
ilçeden ayrıldı.   n HABER MERKEZİ

‘Kamu çalışanlarının
gönlüne girmeliyiz’

Büro Memur-Sen Konya Şube 
Başkanlığı Genişletilmiş İl Divan 
Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplan-
tıya Büro Memur-Sen Genel Baş-
kanı Vecdi Yanmaz, Genel Başkan 
Yardımcıları Turan Çetinkaya, 
Ahmet Sefa Özşahin, Memur-Sen 
Konya İl Temsilcisi Nafiz Karlıer ve 
konfederasyona bağlı sendikala-
rın Konya Şube Başkanları,  Büro 
Memur-Sen Konya Şube Başkanı 
Mahmut Çimen, yönetim kurulu 
üyeleri ile çok sayıda sendika işyeri 
temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Büro Memur-Sen Konya Şube 
Başkanı Mahmet Çimen, “Ülke-
nin kültürlü eğitimli insanları olan 
kamu çalışanları için siyaset yasağı 
kalkana kadar mücadelemiz de-
vam edecektir. Kamuda çalışan-
ların kılık kıyafet serbestliği yasal-
laşıncaya kadar devam edecektir. 
Bizler Konya’da üyelerimiz hak ve 
hukukları için her sahada mücade-
lemizi sürdürüyoruz” dedi.

Memur-Sen Konya İl Temsilci-
si Nafiz Karlıer ise “Konya’da 11 iş 
kolunda 14 şubemiz ile yetkili bir 
sendikayız. Memur-Sen ülke ge-
nelinde 1 milyon 10 bin üyeye sa-
hiptir. Bunun 40 bin üyesini Konya 
şubeleri oluşturuyor. Her geçen 
gün üye sayımızı artırmaya devam 

ediyoruz” diye konuştu. 
Büro Memur-Sen Genel Baş-

kanı Vecdi Yanmaz da “Erdemlilik 
harekatıyla başlayan ve Konya-
lı Merhum Mehmet Akif İnan’ın 
mücadele ederek kurduğu Me-
mur-Sen Konfederasyonu yerli ve 
milli bir sendikadır. Bugüne kadar 
sendikal mücadelemizde kamu 
çalışanlarının haklarını almak adı-
na her sahada mücadele ettik ve 
etmeye devam edeceğiz. 3600 Ek 
Gösterge kamu çalışanlarına top-
yekun gösterilmeli ve değerlen-
dirilmelidir. 3600 ek gösterge bir 
grup kamu çalışanına verilmeye 
çalışılıyor. Bu kamu çalışanlarının 
arasında ayrımcılık yaratacaktır. Ek 
gösterge ayrım yapılmadan tüm 
kamu çalışanlarına gösterilmesi 
gerekir. 

Kamu çalışanlarının çok sorun-
larının olması bizleri yıldırmaması 
ve daha mücadeleci olmamız ge-
rektirdiği göstermektedir. Bizler 
sahada yılmadan, yorulmadan ça-
lışmalarımızı gece gündüz sürdü-
rüyoruz. Her kamu çalışanlarının 
gönlüne girmeliyiz. Ulaşamadığı-
mız kamu çalışanı kalmamalıdır. 
Bunu da hep birlikte gerçekleştire-
rek üye sayısını artırmalıyız” ifade-
lerini kullandı.  n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de yapımı tamamlanan yatırımlar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un katılımıyla hizmete açıldı. Açılışta konuşan Bakan Murat Kurum, ba-
kanlık olarak Konya’ya bugüne kadar 11,5 milyarlık yatırım yaptıklarını belirtti

Konya’ya 11,5 milyar
liralık yatırım yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, Beyşehir’de TOKİ 2. 
Etap Toplu Konut Projesi, Büyükşe-
hir Belediyesi Bölge Asfalt Plenti ile 
Beyşehir Belediyesi’nin yatırımları 
için düzenlenen toplu açılış törenine 
katıldı. Beyşehir Belediyesi Kültür 
ve Yaşam Merkezi’ndeki törende 
konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin aslının hızlı 
ve etkin karar alıp sahada uygula-
mak olduğunu belirterek, bu bağ-
lamda 100 günlük eylem planında 
tüm Türkiye’de millet bahçeleri, 
millet kıraathaneleri yapma kararı 
aldıklarını söyledi. Bakan Kurum, 
“Bunların bir kısmını projelendiri-
yoruz ve bir kısmını da hayata ge-
çiriyoruz. Çok kısa bir sürede de 81 
ilimizde en az bir tane millet bahçesi 
ve kıraathane yapacağız. Bunun dı-
şında da yine bakanlığımızın planla-
rı var. Bunun içinde katı atık arıtma 
tesisleri, şehit ailelerimize kredi 
verilmesi, sosyal konut üretimi ve 
altyapı ile akla ne geliyorsa bunların 
hepsini yapacağız. Biz ekonomik bir 
saldırı ile karşı karşıyayız ama yıllar-
dır süren bu ekonomik savaşta mil-
letimizle bir olduk. Bu savaşta net 
bir duruş sergileyerek bu savaştan 
galip çıkmayı başardık. 100 günlük 
eylem planlarımızın hiçbirinden de 
ekonomik savaştan dolayı bir dura-
ğanlık sergilemedik. Olması gere-
ken tüm projeleri yapıyoruz” dedi. 
BAKANLIK OLARAK KONYA’YA 11,5 

MİLYARLIK YATIRIM YAPTIK 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-

rat Kurum, AK Parti iktidarıyla bir-
likte şimdiye kadar Konya’da sadece 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 
toplamda 11,5 milyar liralık yatırım 

yaptıklarını kaydederek, konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “Bunların bir 
kısmı İller Bankası’nın altyapı ile 
alakalı atıksu tesisleri, arıtma, içme 
suyu, kanalizasyon gibi tesisleri. 
Yine genel bütçeden belediyeleri-
mize 8 milyar lira kaynak aktardık. 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 
tam 18 bin 402 konut, 15 cami, 13 
hastane, 18 ilkokul, kreş, kütüpha-
ne, 9 lise, sağlık ocağı, spor tesisi, 
18 tane ticaret merkezi olmak üze-
re yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira-
lık iş yapmışız ki, bugün açılışı yapı-
lacak bir proje de Beyşehir’deki 469 
konutluk proje. Bu proje de yaklaşık 
60 milyon bedelli. 100 konutluk 
diğer projemizi de inşallah en kısa 
sürede bitireceğiz.” 
KONYA SON 16 YILDA İLÇELERİYLE 

BÜYÜK BİR ATILIM İÇİNE GİRDİ 
Konya Valisi Yakup Canbolat, 

vatandaşları refah seviyesinin iyi-
leştirilmesi ve yaşamlarını daha iyi 
şartlarda devam edebilmeleri için 
yoğun bir gayret gösterildiğinin al-
tını çizerek, “Bu çabalarla Konyamız 

tüm ilçeleriyle birlikte son 16 yılda 
büyük bir atılım içerisine girmiş, 
tarımdan sanayiye, ulaştırmadan 
haberleşmeye, eğitimden sağlığa 
kültürden turizme kadar her alan-
da büyük bir gelişme sağlanmıştır” 
diye konuştu. 

YAPTIĞIMIZ TEK ŞEY ÜLKEMİZE 
MİLLETİMİZE HİZMET ETMEK 
AK Parti Genel Başkan Yar-

dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, Beyşehir’de 80 milyon 
liranın üzerine bir maliyetle hizme-
te açılan 12 tesisin hayırlı olmasını 
dileyerek, “Eskiden temeli atılan 
ama yıllarca açılamayan inşaatların 
yerini artık toplu açılışların aldığı 
bir Türkiye’deyiz. Bunu başaran AK 
Parti’nin bugünlere gelmesinde Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın, Büyük-
şehir Belediye Başkanlarımızın, ilçe 
belediye başkanlarımızın, teşkilat 
mensuplarımızın ve tüm dava arka-
daşlarımızın ve milletimizin emeği 
var. Bizim yaptığımız tek şey mille-
timize, ilçelerimize, Konyamıza ve 
ülkemize hizmet etmek” dedi. 
BÜYÜKŞEHİR OLARAK İLÇELERİMİZE 

5 YILDA 2 MİLYAR LİRA 
YATIRIM YAPTIK 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Bü-
yükşehir Yasası sonrası Büyükşehir 
Belediyesi olarak 28 ilçeye 2 milyar 
liralık yatırım gerçekleştirdiklerini, 
bunun 120 milyon liralık kısmının 
sadece Beyşehir’e yapıldığını söyle-
di. Altay, “Bugün de onlardan biri 
olan bölge asfalt plentinin de oldu-
ğu açılışlarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Bununla birlikte prestij caddeler, as-
falt çalışmaları, şehir konakları, spor 
salonları ve restorasyon çalışmaları 
devam ediyor. KOMEK, Medeniyet 

Okulu gibi sosyal projeleri de ilçe-
lerimizde yürütüyoruz. Beyşehir’in 
Konya için bir önemi daha var. 
Beyşehir Gölü ve Eşrefoğlu Camii 
çevresinde oluşan turizm potansi-
yeli. Bununla ilgili olarak da özellikle 
İçeri Şehir’de restorasyon çalışma-
ları yürütüyoruz. İnşallah bundan 
sonra Konya’ya gelenler, mutlaka 
Eşrefoğlu’nda bir vakit namaz kıl-
mak, Beyşehir Gölü’nü görmek ve 
sizlerle muhabbet etmek için mut-
laka Beyşehir’e de gelecekler. Bu-
nun için gayret sarf ediyoruz. Bu, 
Beyşehir ekonomisine çok önemli 
katkı sağlayacaktır. Bizler Konya’ya 
hizmet etmekten büyük mutluluk 
duyuyoruz. Açılışı yapılan eserlerin 
hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleri-
ni kullandı. 

AK PARTİ OLARAK HİZMET 
ODAKLI ÇALIŞIYORUZ 

AK Parti Konya Milletvekili Gü-
lay Samancı, AK Parti olarak her 
zaman insan odaklı çalışma yapma-
ya gayret ettiklerinin altını çizerek, 
“Siyaseti de yine insan odaklı ve hiz-
met edebilme aracı olarak kullandık 
ve bu yolda önemli aşamalar kay-
dettik. Beyşehir her zaman en iyisini 
hak ediyor. Bundan sonra da daha 
canlı ve heyecanlı bir şekilde ilçemi-
ze şehrimize hizmet edeceğiz” dedi. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun da Beyşehir Kültür ve Ya-
şam Merkezi’nin en heyecanlı ve 
en güzel günlerden birine ev sahip-
liği yaptığını kaydederek, hizmete 
açılan yatırımların hayırlı olmasını 
diledi. Konuşmaların ardından Bey-
şehir’de yapımı tamamlanan 12 te-
sisin toplu açılışı, kurdele kesimi ile 
gerçekleştirildi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de, bölgenin simgesi 
olan Anamas Dağı'nın zirvesine 
mevsimin ilk karı düştü. Beyşe-
hir'de yağmurun ardından etkili 
olan kar yağışı, ilçenin bazı ma-
hallelerini beyaza bürüdü. 2 bin 
998 metre rakıma sahip Anamas 
Dağı'nın zirvesi de kar yağışı son-
rası beyaza büründü. Beyşehir'in 

bazı dış mahallelerinde güne beyaz 
görüntüyle uyanan vatandaşlar, 
bu anları fotoğrafladı, kişisel sos-
yal medya hesaplarından paylaştı. 
Beyşehir'de yağışın beyaza bürü-
düğü  kar örtüsü, öğlen saatlerinde 
güneşin etkisini göstermesiyle kısa 
süre içerisinde gözlerden kaybol-
du.  n AA

Amanosu’un zirvesi
beyaza büründü
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İstanbul’un en hızlı değerlenen bölgelerinden biri olan Başakşehir’in en büyük karma projesi 3. İstanbul projesinin 
1.etap ticari üniteleri ihaleye çıktı. Yoğun talep gören satış ihalesinde bağımsız bölümlerin yarısı satıldı

3. İstanbul Projesi’nde talep patlaması

Yeni açılan Kayaşehir-Başakşe-
hir, yeni havalimanı ve Yavuz Sultan 
Selim Köprüsüne olan bağlantı yol-
ları ile son dönemin en çok ilgi gören 
3. İstanbul projesinde 1.etap ticari 
üniteleri 21 Ekim’de yapılan ihaleyle 
satışa çıktı. “Enflasyon ile mücadele-
de Euro’ya dolara inat Başakşehir’de 
3. İstanbul’dan 3 büyük fırsat” slo-
ganı ile çıkılan ihaleye Ordu , Kayse-

ri , Rize, Viyana başta olmak üzere 
birçok farklı şehirden yatırımcılar 
katıldı. 

Toplam 55 bağımsız bölümün 
açık artırma yöntemiyle ihaleye çık-
tığı Başakşehir’in en büyük karma 
projesineoldukça yüksek bir katı-
lım gerçekleşti. Konut fiyatına ticari 
ünitelerin satıldığı vesatışa çıkan 
bağımsız bölümlerin yüzde 52’sinin 

satıldığı ihale, bölgeye ve projeye 
olan güvenin de göstergesi oldu. 
Aralık 2016’da lansmanıgerçekleşti-
rilen projede ilk iki etabın yüzde 90’ı 
satılmış, satışların da yüzde 25’i ya-
bancıya gerçekleşmişti.

Henüz ilk 6 ayda geçen yılın ci-
rosunu yakalayan projede yıl sonu 
ciro hedefini 300 milyon TL’ye 
yükselttiklerini belirten 3. İstanbul 

Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi 
Ömer Saylık, 3. İstanbul Başakşe-
hir’inulaşım kolaylığının her geçen 
gün daha da gözle görünür hale 
geldiğini belirterek bölgeye hızla 
artan ilgiye bağlı olarak Sayın Cum-
hurbaşkanımıztarafından ilk iniş 
denemesi yapılan ve 29 Ekim’den 
itibaren aktif hale gelecek 3. Hava-
limanının projenin prim değerini 
daha da artıracağını belirtti. Saylık, 
“Teslim avantajı ve esnek ödeme 
planları katılımın yoğun olmasından 
etkiliydi. İhaleye gelen yoğun talep 
de gösteriyor ki 3. İstanbul Başak-
şehir projesinde hedeflerimizin de 
üzerine çıkacağız” dedi. 

TESLİMLER HAZİRAN 2019’DA
Mimari tasarımı ve çevre düzen-

lemesi ile dikkat çeken ve 112 bin 
metrekare arsa üzerinde yükselen 
projede %80 ile çok geniş peyzaj 
alanları bulunuyor. Sosyal donatıları 

da yatırımcılardan ilgi gören projenin 
sosyal olanakları arasında: basketbol 
sahası, restoran, kapalı otopark, yü-
rüyüş parkuru, sauna, bilardo, spa, 
çocuk oyun alanları, futbol sahası, 
süs havuzu, güvenlik, cafe, kapalı 
yüzme havuzu, tenis kortu ve ka-
meralı güvenlik hizmeti yer alıyor. 
İstanbul’un yeni yaşam merkezi ola-
rak kabul gören 3. İstanbul Başakşe-

hir’inen büyük avantajlarından biri 
de merkezi konumda yer alması. 3. 
İstanbul, TEM Otoyolu’na 5 dakika, 
E-5’e ve 3. Havalimanı’na 12 daki-
ka, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 
30 dakika, Atatürk Havalimanı’na 
12 dakika, Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsü’ne ise 20 dakika mesafede bu-
lunuyor.Projenin Haziran 2019’da 
teslimi planlanıyor. n HABER MERKEZİ 

Banka kredili konut 
satışları yüzde 72 düştü!

İnşaat sektöründeki yaşanan 
daralmanın konut satışlarında sert 
düşüşlere neden olduğunu vurgu-
layan Konya Tesisat ve İnşaat Mal-
zemecileri Derneği (KONTİMDER) 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Cüneyt Tat, Eylül ayındaki Tür-
kiye’deki toplam konut satışlarında 
geçen yıla göre yüzde 9.2 düşüş 
gösterdiğini belirtti. Eylül ayındaki 
banka kredisi ile yapılan ipotekli 
konut satışlarındaki durumun ise 
daha kötüye gittiğine dikkat çeken 
Tat, “TÜİK verilerine göre Eylül 
ayında ipotekli konut satışları ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüz-
de72 oranında düştü. 2017 Eylül 
ayında 40 bin 534 konut ipotekli 
olarak satılırken bu yıl satış raka-
mı 11 bin 330 olarak gerçekleşti” 
dedi. 

Konut satışlarındaki düşüşün 
sadece Eylül ayı ile sınırlı olama-
dığını belirten Tat, 2018 yılının ilk 
9 ayındaki toplam konut satışının 
geçen yıla göre yüzde 2.7 azaldı-
ğını söyledi. İpotekli konut satış-
larının 9 ayda yüzde 29.4 azalış 
gösterdiğini kaydeden Tat, “2018 
yılında sadece Haziran ayında ipo-
tekli satışlar artış gösterirken diğer 
aylarda düşüş oldu. İpotekli satış-
lara aylara göre Ocak yüzde 20, 
Şubat yüzde 28 Mart yüzde 35,  
Nisan yüzde 36,  Mayıs yüzde 12, 
Temmuz yüzde 21, Ağustos yüzde 
67, Eylül yüzde 72 düşüş görülür-
ken sadece Haziran ayında yüzde 
35’lik artış görüldü.” diye konuştu. 

İpotekli satışlardaki düşüşün 
giderek artmasının temel nede-
ninin, konut kredi faizlerindeki 
artışlar olduğuna dikkat çeken 
Tat, 2017 Eylül ayında bankaların 
konut kredisi faizi ortalamasının 
yüzde 12.87 düzeyindeyken, bu 
yıl konut kredisi faizinin yüzde 
25.19 düzeyinde olduğunu belir-
ti.  Cüneyt Tat, bu faiz düzeyi ile 

önümüzdeki aylarda ipotekli konut 
satışlarının daha da düşmesinin 
sürpriz olmayacağını söyledi.

Eylül ayında yabacılara satılan 
konut satışlarının yüzde 151 arta-
rak 5 bin 615’e ulaştığın belirten 
Tat, bu artışta yüksek döviz kuru 
ve yabancıların Türk vatandaşlığı 
için konulan 1 milyon dolar sınırı-
nın 250 bin dolara indirilmesinin 
etkili olduğu vurguladı. Yabancıla-
ra konut satışları ve yurtdışındaki 
gurbetçilerin konut alımlarının, sa-
tışlardaki artan düşüşleri bir nebze 
frenlediğini belirten Cüneyt Tat, 
konut kredi faizlerinin yüksek sey-
retmesi yanında inşaat malzeme 
fiyatlarındaki artışların konut fiyat-
larını artırdığından, önümüzdeki 
dönemde tablonun daha da kötüye 
gideceği dile getirdi. TÜİK açıkladı-
ğı inşaat maliyet endeksinin arttı-
ğı kaydeden Tat, “Ağustos ayında 
bir önceki aya göre yüzde 6.10, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
33,36 artış gösterdi. Ağustos ayın-
da bir önceki yılın aynı ayına göre 
malzeme endeksi yüzde 41.09, 
işçilik endeksi yüzde 16.87 arttığı 
açıklandı ama piyasada reel artışla-
rın bu rakamların üzerinde seyre-
diyor.” dedi.

Cüneyt Tat, Konya’da Eylül 
ayındakitoplam konut satışlarının 
geçen yıla göre yüzde 0.7,  Ağustos 
ayına göre yüzde 19.9 artış göster-
mesine rağmen, banka kredisi ile 
yapılan ipotekli konut satışları yüz-
de 78.8 oranında azaldığını söyledi. 
Konya, Eylül ayında satılan 4 bin 
58 konut ile Türkiye genelindeki 
toplam konut satışlarından yüzde 
3.2 pay alarak 6’ncı sırada yer aldı.  
Eylül ayında Konya’da satılan ko-
nutların yüzde 4.7’si ipotekli olarak 
satıldı ve ipotekli satış oranının en 
fazla olduğu iller sıralamasına göre 
70’inci sırada yer aldı. .
n HABER MERKEZİ

6. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu başladı. Vali Yakup Canbolat, üniversitelerin yalnız-
ca eğitim faaliyetleri değil bölgesel gelişme ve ulusal kalkınma noktasında yer almaları gerektiğini söyledi

Kalkınmada yer alın

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkanlığı (KOP) ve 
UNİKOP KOP Bölgesi Üniversite-
ler Birliğinin ortaklaşa düzenledi-
ği VI. Uluslararası KOP Bölgesel 
Kalkınma Sempozyumu Necmet-
tin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) 
ev sahipliğinde başladı.

KOP İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı yaptığı açılış konuşma-
sında, üniversiteleri farklı alanlar-
da destekleme gayreti gösterdik-
lerini söyleyerek sempozyumdan 
çıkan çözüm önerilerinin kendi 
rekabet güçlerini artıracağını kay-
detti. Bölgede başlayan sürecin 
yaygınlaşarak ülkenin çoğu yerine 
ulaştığını söyleyen Bostancı, bu 
ortak çalışma kültürü için UNİ-
KOP çatısı altındaki üniversitele-
re, akademisyenlere, idarecilere 
ve öğrencilerine teşekkür etti.

BİZE DÜŞEN ÇALIŞMAK
NEÜ Rektörü ve UNİKOP Dö-

nem Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker de konuşmasında UNİ-
KOP’un yeni eklenen üniversi-
telerle beraber genişlediğini ifa-
de ederek şunları söyledi; “Prof. 
Dr. Fuat Sezgin hocanın anısına 
2019, Fuat Sezgin yılı ilan edil-
mişti. 2019 yılında UNİKOP bün-
yesinde bulunan üniversitelerle 
ortaklaşa çalışma yürüteceğiz. 
Merhum Necmettin Erbakan’ın 
yerli milli üretim, bağımsız eko-
nomi ve sanayi başlığı vizyonu-
nun, ne kadar önemli olduğu bu 
günlerde daha iyi anlaşılmaktadır. 

Merhum Erbakan, ağır sanayi ko-
nusunda ülkenin ihtiyaçlarını ön-
görerek, sanayi temelli ihracatın 
ekonomik bağımsızlık için ne ka-
dar gerekli olduğunu söylemişti. 
İnşallah önümüzdeki dönemde 
ekonomik bağımsızlığın gösterdi-
ği dirençle daha iyi bir noktaya gi-
deceğiz. Bunun için nitelikli insan 
gücümüzle, israf etmeden, daha 
fazla çalışıp üreterek mesafe kat 
etmemiz gerekiyor. Bölgesel kal-
kınmanın amacı da aslında budur. 
Bize çalışmak düşüyor başarılı bir 
sempozyum diliyorum.”

Hükümet tarafından kalkın-
manın öncelendiğini kaydeden 
Şeker, Ankara’dan verilen deste-
ğe de teşekkürlerini iletti. 

Konya Valisi Yakup Canbo-
lat ise, üniversitelerin yalnızca 
eğitim faaliyetleri değil bölgesel 
analiz çalışmaları, bölgesel geliş-
me ve ulusal kalkınma noktasın-
da yer almaları gerektiğinin altını 
çizdi. Bu çalışmalarla Konya ile 
birlikte bölgenin rekabet gücünün 
ve vatandaşların refah düzeyinin 
yükselmesini hedeflediklerini söy-
leyen Canbolat, 6 yıldır kalkınma 
sempozyumları düzenleyen UNİ-
KOP’un varlığının önemine vurgu 
yaptı. Gençlerin de ülkemize su-
nacağı katkılarının önemine deği-
nen Vali Canbolat, Üniversitelerin 
işbirliği içinde çalışmalarına katkı 
sağlayacak bu sempozyumun ha-
yırlara vesile olmasını temenni 
etti.

KONYA İFTİHARLA TAKİP 

ETTİĞİMİZ ŞEHİRLERDEN BİRİ
Programın devamında İstan-

bul Medipol Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin 
Bölgesel Kalkınmanın Nedenleri 
ve Sonuçları başlıklı sunumunu 
yaptı. Alkin bölgesel kalkınma ol-
gusundan, tarihinden ve bugünkü 
öneminden bahsedip konuşması-
na şöyle devam etti: “Konya son 
dönemde iftiharla takip ettiğimiz 
şehirlerinden biri. Konya, küresel 
rekabetteki konumumuzu güç-
lendirecek başarılara imza attıkça, 
Türkiye’nin küresel rekabetteki 
gücünü de artırıyor. Bölgesel kal-
kınma boyutuna bakınca, Kon-
ya’nın kentsel yapıdaki başarısı-
nın önemine de vurgu yapmak 
lazım. Bölgesel kalkınmada etkili 
olabilmek için eldeki kaynakları 
verimli kullanacak stratejileri iyi 
yönetmeniz gerekiyor. Konya’nın 
bunu yapabildiğini görüyoruz. 
Kalkınma noktasında şehirlerin, 
bölge ekonomisine katkıları ve 
kent nüfusunun sürdürülebilirliği 
hususundaki becerileri önemli. 
Bölgesel kalkınma sürdürülebilir-
lik döngüsü üzerinden yürüyor. 
Ekonomi, kentleşme süreci, top-
lumsal çevre, kentsel alan, çevre 
ve teknoloji ile ilgili süreçlerin et-
kili yürütülmesi gerekiyor yine bu 
noktada Konya iyi bir örnek olarak 
karşımıza çıkıyor.”

Bölgeler arası rekabetin temel 
kitrelerinden de bahseden Alkin, 
beşeri sermaye ve yaşam kalitesi 
noktasındaki çalışmalar, üretim 

ve ticaret becerisi, markalaşma 
beceresi ve yenilikçilik ile erişi-
lebilirlik gibi maddelerin de öne-
mine vurgu yaparak konuşmasını 
sonlandırdı.

Marmara Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel 
Dijital Dönüşüm Nasıl Devam 
Etmeli başlıklı bir sunum gerçek-
leştirdi. Öztemel, “Gidişat odur ki 
artık makinalar sadece otomatik 
çalışmakla kalmayıp kendi kendi-
ne karar verecek hale gelecekler. 
Dijital dönüşüm dediğimiz şey 
otomasyonun ötesinde bir şeydir. 
Otonom sistemlerin yaygınlaş-
tığı bir süreci kasteder. Eğer biz 
insanoğlu istersek, bu otonom 
makineler birbirine iş buyuracak, 
birbirine yardım edecek, sosyalle-
şebilecekler.” dedi. 

Gelecekle ilgili öngörülerden 
bahseden Öztemel, birilerinin ve 
bir şeylerin bu dijital dönüşümü 
tetiklediğini ve bu şeyleri haki-
miyet altında tutmazsak kaybe-
deceğimizi ifade etti. Yeni tekno-
lojilerin kullanımı yarışında geri 
kalınmaması gerektiğinin altını 
çizen Öztemel, sempozyuma katkı 
sunabilmekten memnuniyet duy-
duklarını söyledi. 

NEÜ Dr. Öğretim Üyesi Hü-
seyin Çağrı Çorlu’nun sunumuyla 
birlikte açılış sunumları tamam-
landı. Daha sonra plaket takdi-
mine geçildi. Plaket takdiminin 
ardından sempozyumun açılış 
programı sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Ömer Saylık
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Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finalleri tamamlandı
Akşehir Belediyesi tarafından 

Nasreddin Hoca Anma Günleri 
kapsamında düzenlenen 2. Ulusal 
İlkokullar Arası Nasreddin Hoca 
Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge 
Finalleri yapılan yarışmaların ar-
dından tamamlandı. Akşehir Kül-
tür Merkezi ile Akşehir Şehit Ömer 
Halisdemir Kültür Merkezinde ya-
pılan bölge finalleri yarışmalarında 
küçük öğrencilerin yaptıkları tiyatro 
gösterileri izleyenlerin büyük beğe-
nisini topladı. Yarışmada Marmara 
Bölgesinden Nükteciler rumuzuyla 
yarışan İstanbul Küçükçekmece Dr. 
İsmet Birgül İlkokulu, Akdeniz Böl-
gesinden Minik Oyuncular rumu-
zuyla yarışan Isparta Yılmaz Şener 
İlkokulu, Batı Karadeniz Bölgesin-
den Sahil Şeridi rumuzuyla yarışan 
Sinop Gerze Gazi Mustafa Kemal 
İlkokulu, İç Anadolu Bölgesinden 
Dilek Şekerleri rumuzuyla yarışan 

Eskişehir Tepebaşı Şehit Piyade 
Astsubay Çavuş Soner Özübek İl-
kokulu, Ege Bölgesinden Okyanus 
rumuzuyla yarışan Denizli Bozkurt 
Atatürk İlkokulu, Doğu Karadeniz 
Bölgesinden Umut Çiçekleri rumu-
zuyla yarışan Çotanak İlkokulu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 
Güneşin Yıldızları rumuzuyla yarı-
şan Gaziantep Şahinbey Dr. Cemil 
Karslıgil İlkokulu bölge birincisi ola-
rak Türkiye Finaline katılmaya hak 
kazandı. 

Nasreddin Hoca Anma Günleri, 

Nasreddin Hoca’yı anmak, onu ge-
lecek nesillere daha iyi aktarmak, 
bilge kişiliğini, ulemalığını anlata-
bilmek ve onu tüm dünyaya daha 
iyi tanıtabilmek amacıyla düzenle-
niyor.
n İHA

Akşehir Belediyesi tarafından 
Nasreddin Hoca’yı anmak ve onu 
tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek 
amacıyla düzenlenen Nasreddin 
Hoca Anma Günleri, etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen konferans-
larda Nasreddin Hoca’nın bilinme-
yen yönleri anlatıldı.

Anma Günleri’nin son konfe-
ransı Akşehir Kültür Merkezinde 
gerçekleştirildi. Konferansa; Akşehir 
Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir 
Belediye Başkanı  Salih Akkaya, AK 
Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrah-
man Çardakoğlu, Akşehir Belediyesi 
Başkan Yardımcıları Mevlüt Yiğit 
ve Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbra-
him Öncel, öğretim görevlileri, çok 
sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

Konferansta ilk olarak Selçuk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi De-
kanı Sinan Gönen, Nasreddin Ho-
ca’nın hayatından önemli çizgiler 
konusunda sunum gerçekleştirdi. 
Gönen yaptığı sunumda “ Biz bu 
şahsiyetleri ne kadar iyi tanıyoruz. 
Yada günümüz 2018 yılında nasıl 
ve ne kadar yansıtıyoruz, örnek ala-
biliyoruz. Biz toplum olarak aslında 
güler yüzlü bir toplumuz. Zira Hz. 

Peygamber gülümsemek sadakadır 
demiştir. Nasreddin Hoca’nın fık-
ralarına baktığınız zaman aslında 
bizi kahkaha boğan fıkralar değil, 
tebessüm ettiren fıkralardır ve ders 
çıkaracağımız fıkralardır. Bir diğer 
hususta ise biz hep hafızamıza işte 
eşeğe ters binmiş, ton ton beyaz sa-
kallı bir dede hatırımıza gelmektedir. 
Nasreddin Hoca’mız 13. yüzyıllarda 
yaşamış Mevlana’nın çağdaşı olan 
bir müderris, bir kadı, bir müftü, bir 
imam, o dönemin ileri gelenlerden 
birisidir” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Saim 
Sakaoğlu ise” Nasreddin Hocamız 
model çağımızda 21’nci yüzyılda o 
coğrafyada yaşamaya devam ediyor. 
Benim her zaman hep duam var-
dır. Karaman’da  ve Necmettin Er-
bakan Üniversitesinde konuşurken 
Akşehir vilayetimizin dedim yani 
gönülden vilayet olmasını istedim. 
Laf olarak söylenmiş bir söz değildir. 
Akşehir’de bir üniversite alt yapısı-
nın olduğunu biliyorum. Buradaki 
fakülteleri, yüksek okulları, halkın 

üniversiteye bakış açısını iyi kötü 
biliyorum. O zaman Nasreddin Hoca 
Üniversitesi istiyorum. Nasreddin 
Hoca; Çin Halk Cumhuriyeti’nde 
biliniyor, Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde biliniyor, İngiltere’de biliniyor, 
Almanya’da biliniyor. Dünyanın dört 
bir tarafında Nasreddin Hoca bilini-
yorsa; bu üniversiteni adı değişir 
Uluslararası Nasreddin Hoca Üni-
versitesi olur” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ali Berat Alptekin ‘de  “Nasred-
din Hoca’ ve Türk dünyasındaki To-
runları” konulu sunumunu gerçek-
leştirdi. Alptekin yaptığı sunumda 
“Her dinlediğiniz fıkrayı Nasreddin 
Hoca’nın adına bağlanan her fıkra-
yı, onun fıkrası olarak kabul etme-
yeceksiniz. Çünkü; Hocanın temsil 
ettiği bir düşünce sistemi vardır. Bir 
inanç sistemi var, bir yaşama tarzı 
vardır. Toplumda kabul gören şart-
lardır bunlar. Bunlara karşı çıkanla-
rın Hocayı yıpratmak, Hocayı aşağı-
lamak için uydurdukları fıkralardır. 
Hoca için uydurulan fıkraların bir 
bölümü hocaya yakışıyor ama Hoca-
nın değildir. ‘’dedi. 
n DHA

Tamara Ayık Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde  

40 bin litre kaçak 
akaryakıt ele geçirildi

Yaralı yaban tavşan 
koruma altına alındı

Selçuklu Kongre Merkezi İş 
Geliştirme Direktörlüğü’ne Tama-
ra Ayık getirildi. Konya’da Selçuklu 
Belediyesi tarafından yapılan ve 
Tabanlıoğlu Mimarlık Ofisi tarafın-
dan projelendirilen, Türkiye’nin en 
yeni ve en kapsamlı kongre ve et-
kinlik merkezi SKM, Tamara Ayık 
ile gücüne güç katıyor. İş hayatına 
Sheraton ile başlayan ve birçok 
önemli grupta çalıştıktan sonra, 
2005 yılında Dedeman gurubuna 
transfer olan Tamara Ayık, 10 yıl 
kadar Dedeman’da çalışıp, İstan-
bul Merkez Ofis Satış Direktörlü-
ğü’ne kadar yükseldi. 

Daha sonra turizm ve satış 
alanında bazı önemli projelerde 
danışman olarak görev alan Ayık, 
Konya’da faaliyet gösteren, Tür-
kiye’nin hem toplantı, hem de 
kültür ve sanat alanında en özel 
yapıtlarından biri olan, Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde İş Geliştirme 
Direktörü olarak görevine başladı. 
SKM’nin başta İstanbul, Ankara 
olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında 
tanıtımını ve temsilciliğini yapacak 
olan Tamara Ayık, iki önemli de-
ğer ile Selçuklu İmparatorluğu’na 
başkentlik yapmış Konya’nın, ev-

renselliğine vurgu yapıyor. Hazreti 
Mevlana’nın; “Pergelin iğneli ayağı 
sabittir özümde, ama diğer aya-
ğıyla yetmiş iki milleti dolaşırım” 
sözünü hatırlatan Tamara Ayık, 
yurtiçinden ve yurtdışından birçok 
etkinlik, gösteri ve toplantıyı Kon-
ya’ya çekmek için çalışacaklarını 
ifade etti. Ulaşım ve konaklama 
gibi birçok alanda Konya’nın gücü-
ne vurgu yapan Ayık, SKM gibi eş-
siz bir eserin Konya’ya ve ülkemize 
kazandıracaklarının çok önemli ol-
duğunu belirtiyor.
n HABER MERKEZİ

KTB, yüzde 10 indirim kampanyasına en güçlü desteği vermek için üyelerine yönelik komite top-
lantılarını sürdürüyor. Komiteler, “Ülkenin geleceği için biz de varız” diyerek mücadeleye katılıyor

‘Ülkenin geleceği
için biz de varız’

Konya Ticaret Borsası (KTB), 
Hükümetin başlattığı ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOB-
B)’un da katıldığı ‘Enflasyonla Top-
yekun Mücadele’ kapsamında en 
az yüzde 10 indirim kampanyasına 
en güçlü desteği veriyor.  Devlet - 
Millet birlikteliğiyle başlatılan top-
yekûn ekonomik mücadele kapsa-
mında KTB, gerçekleştirdiği komite 
toplantıları ile üyelerini enflasyonla 
mücadele kampanyasına katılmaya 
çağırıyor. Komiteler, “Enflasyonla 
mücadelede biz de varız” diyerek 
elini taşın altına koyuyor. 

TOBB Borsalar Konsey Başka-
nı ve KTB Başkanı Hüseyin Çevik, 
Hükümetin başlattığı ve TOBB’un 
81 il ve 160 ilçede bulunan oda ve 
borsada destek verdiği, ‘Enflasyonla 
Topyekun Mücadele’de Biz de Va-
rız’ kampanyasına en geniş şekilde 
katılımı sağlamak için yoğun şekil-
de çalıştıklarını belirtti. 

“Ülkemiz ekonomide yaşanan 
sıkıntılar hafiflemiş de olsa devam 
etmektedir. Bu dönemde, her alan-
da çetin bir mücadele başlatılmıştır.  
Enflasyonla mücadele konusu ise, 
bu alanların en başında yer almak-
tadır” diyen Çevik, “Biliyoruz ki, 
enflasyon ekonomideki en önemli 
tehdittir. Enflasyonla, toplumun 
tüm kesimlerinin ortak sorumlulu-
ğu ve ortak fedakarlıklarıyla daha 
etkin mücadele edileceğine inanı-
yoruz. Bu anlamda Hazine ve Ma-
liye Bakanı Berat Albayrak tarafın-
dan açıklanan enflasyonla topyekun 
mücadele programını çok anlamlı 

buluyor, bu mücadeleye tam des-
tek veriyoruz. Bu kampanya kap-
samında TOBB Başkanımız Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde 
TOBB’a bağlı oda ve borsalar da 
bu kampanyaya dahil olmuşlardır. 
Konya Ticaret Borsası, her zaman 
olduğu gibi yine devletinin ve mil-

letinin yanında olarak, Türkiye’nin 
başlattığı iktisadi mücadeleye en 
güçlü desteği vermiştir, vermeye 
de devam etmektedir” ifadelerini 
kullandı. 

Kampanyanın başladığı günden 
itibaren meslek komiteleriyle top-
lantılar yapıldığını, üyelerin bilgi-
lendirildiğini belirten Çevik, “Kon-
ya Ticaret Borsası olarak bu yönde 
daha önce 5 ayrı meslek komite-
mizle toplantı yapmıştık. 2 meslek 
komitemizle daha enflasyonla top-
yekun mücadelede kararlılığımızı 
bildiriyoruz. Komite toplantıları 
yanında borsamızın ilan panolarına 
kampanyayla ilgili görseller asılmış 
ve mail yoluyla da bilgilendirme 
yapılmıştır. Enflasyonla mücadele 
kampanyasına üyelerimizin yoğun 
katılımı memnuniyet vericidir. Un, 
et, yumurta, süt, yem, bakliyat, 
sebze-meyve gibi sektörler indirim 
kararı almıştır. Konya Ticaret Bor-
sası olarak bu ülkenin gelecekteki 

büyüklüğünü ve gelecekteki birli-
ğini, dirliğini sağlamak için bu mü-
cadeleyi destekleme kararı aldık. 
Çünkü devlet olmak, vatan olmak, 
birlik ve beraberlik içinde olmak her 
şeyden önemlidir. Devlet olmazsa, 
vatan olmazsa yaşamın bir anlamı 
kalmıyor. Bunun örneklerini Irak’ta, 
Suriye’de gördük. Ama bin yıldır bu 
mücadeleyi yapan Türk Milleti ola-
rak enflasyonla da topyekun müca-
dele içindeyiz. Kamu, özel sektör ve 
tüketicilerle sağlanacak güçlü bir 
işbirliği ve koordinasyonla bu mü-
cadeleden de başarılı çıkacağımızı, 
yeniden yüksek tempolu ve istik-
ralı büyüme sürecine girileceğine 
inanıyoruz. Hükümetimizin aldığı 
önlemlerle, tüm bu çalkantıların 
geride kalmasını bekliyoruz. Enflas-
yonla mücadelede Türkiye kazana-
caktır. Üyelerimize ve kampanyaya 
katılan firmalarımıza huzurlarınızda 
bir kez daha teşekkür ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da bir akaryakıt istasyo-
nunda gizli yeraltı tankında 40 bin 
litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 
Konya İl Jandarma Komutanlığı 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadelesi (KOM) Şube Müdür-
lüğü ekipleri, Ilgın ilçesi Argıthanı 
Mahallesinde faaliyet gösteren bir 
akaryakıt istasyonunda kaçak yakıt 
satıldığı ihbarını aldı. İşletmeciliği-

ni H.S. isimli şahsın yaptığı akarya-
kıt istasyonunda yapılan aramada, 
70 bin litre kapasiteli gizli yeraltı 
tankı içerisinde 40 bin litre kaçak 
akaryakıt ve satışta kullanılan giz-
li kumanda düzeneği ele geçirildi. 
Tanka ve düzeneğe el konulurken 
işletmeci hakkında adli işlem baş-
latıldı.
n İHA

Konya’da, yaralı olarak bulu-
nan yabani tavşan koruma altına 
alındı. Edinilen bilgiye göre, Arap-
lar Mahallesi’nde çocuklar tara-
fından ayağı kırık olarak bulunan 
yaban tavşanı Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Konya Şubesi ekiple-

rine teslim edildi. Görevliler, yaralı 
olduğunu tespit ettikleri yabani 
tavşanı tedavi edilmek üzere Ka-
ratay Hayvanat Bahçesine teslim 
etti. Yabani tavşanın tedavisinin 
ardından yeniden doğaya salınaca-
ğı belirtildi.  n AA

Nasreddin Hoca’nın bilinmeyen yönleri anlatıldı

KTB Başkanı Hüseyin Çevik



Aksaray’da arazi meselesi yü-
zünden çıkan kavgada 2 yeğenini 
av tüfeğiyle öldüren amca ve oğlu 
çıkarıldıkları mahkemece tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi. Ka-
falarından vurulan Murat İnan ve 
Uğur İnan, olay yerinde hayatını 
kaybetti. Olayın ardından amca 
Hüseyin İ. av tüfeği ile birlikte Es-
kil İlçe Jandarma Komutanlığına 
teslim oldu. Olayla ilgili geniş çap-

lı araştırma yapan jandarma ekip-
leri, yeğenlerini öldüren Hüseyin 
İ.’nin oğlu Fatih İ.’yi de (22) gözal-
tına aldı. Yaklaşık iki gündür sü-
ren sorgulamaların ardından adli-
yeye sevk edilen amca Hüseyin İ. 
yeğenlerini kasten öldürmekten, 
oğlu Fatih İ. ise oluşacak bir suçu 
bildirmemekten tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi.
n İHA

Kulu’da park halindeki bir 
dolmuşta çıkan yangın itfaiye 
ekipleri tarafından büyümeden 
söndürüldü. Yangın, ilçedeki 
otogarın parkında bulunan bir 
dolmuşta çıktı. Edinilen bilgi-
ye göre, otogarın parkındaki 
park halindeki dolmuşun mo-
tor kısmından henüz belirlene-
meyen bir sebeple dumanların 
yükseldiğini gören çevredeki 
vatandaşlar kendi imkanlarıyla 

yangına müdahale ederek du-
rumu itfaiye ve polis ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine gelen itfa-
iye ekipleri araçta çıkan yangın 
büyümeden müdahale edilerek 
söndürdü. Soğutma çalışmala-
rının ardından ekipler dolmuş-
ta inceleme yaparken, yangının 
elektrik aksamından çıktığı öğ-
renildi. Yangınla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n AA
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Başkanı vuran zanlı, daha önce de tehdit etmiş
Arsaya yaptığı prefabrik iş ye-

rine ruhsat vermediği iddiasıyla 
Bahattin Yalçın (46) tarafından ba-
caklarından silahla vurulan Çumra 
Belediye Başkanı AK Partili Meh-
met Oğuz’un (45) sağlık durumu-
nun iyiye gittiği belirtildi. Belediye 
tarafından yapılan yazılı açıklama-
da, saldırgan Yalçın’ın daha önce de 
Başkan Oğuz’u sözlü olarak tehdit 
ettiği ileri sürüldü.

Olay, geçen pazartesi günü saat 
15.30 sıralarında Çumra Belediye-
si’nin Bilgehane binasında  meyda-
na geldi.  Belediye Başkanı Mehmet 
Oğuz, toplantı sonrası binadan çık-
tıktan sonra yanına yaklaşan be-
yaz eşya satan Bahattin Yalçın’ın, 
tüfekle ateş etmesi sonucu bacak-
larından yaralandı. Ambulansla 
Konya Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’ne kaldırılan Oğuz’un, tedavisi 

sürüyor. Olayın ardından gözaltına 
alınan Bahattin Yalçın da çıkarıldı-
ğı mahkemece ‘Kamu görevlisini 
görevinden dolayı kasten yarala-
ma’ suçundan tutuklandı. Yalçın 
ifadesinde prefabrik olarak yaptığı 
iş yerinin arsanın daha önce başka 
birisine ait olduğu sonra belediye 
tarafından satın alındığını ve iş ye-
rine ruhsat alamadığı, su ve elektrik 
aboneliğini bağlamadığını, Başkan 
Oğuz’un da kendisine bu konuda 
yardımcı olmadığı için korkutmak 
amacıyla bacaklarına ateş ederken 
yaraladığını söyledi. 

Çumra Belediyesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bugün 
yaptığı basın açıklamasında tedavi-
si süren Belediye Başkanı Mehmet 
Oğuz’un sağlık durumunun iyi ol-
duğunu belirtti.  Saldırgan Bahattin 
Yalçın’ın daha öncede başkan Meh-

met Oğuz’ sözlü olarak tehdit ettiği 
ileri sürülen açıklamada, ‘’Emekli 
ve dar gelirli kardeşlerimize ev yap-
mak için satın aldığımız Yenidoğan 
Mahallesi 799 ada 1 parselin de 
içinde olduğu 18000 metrekare ar-
sayı belediyemiz adına Eyüp Alkan 
adlı vatandaşımızdan satın aldık. 
Saldırıyı gerçekleştiren Bahattin 
Yalçın isimli şahıs bu arsanın kendi-
sine ait olduğunu iddia ederek izin-
siz bir şekilse hurda eşyalar koyarak 
işgal etmiştir. Belediyemiz zabıta 
ekiplerince defalarca uyarılarak 
tahliye etmesi istenmiştir. Bahattin 
Yalçın İsimli saldırgan defaten bele-
diye başkanımıza yönelik, “Bu arsa 
benim, bana vereceksiniz” diyerek 
tehdit edici söylemlerde bulunmuş-
tur’’ denildi.

Bahattin Yalçın’ın olay günü 
sabah saatlerinde Belediye Başkanı 

Mehmet Oğuz’un makamına ge-
lerek, ‘Bu arsa benim, burayı bana 
vereceksiniz’ söylemini yenilediği 
belirtilen açıklamada, ‘’Bu arazi için 
saldırgan daha önce imar dairemize 
müracaat ederek inşaat için ruhsat 
istemiştir. Arazi sahibinin kendisi 
olmadığı veya vekaleti olmadığı için 
bu işlemin gerçekleşmeyeceği ken-
disine defalarca söylenmiştir. Buna 
rağmen tehdit yoluyla bunu çözme 
yoluna başvurmuştur. Bunun üze-
rine belediye Başkanımız Mehmet 
Oğuz, böyle bir şeyin olmayacağını 
söyleyerek kamu malını koruyucu 
ifadeler kullanmış, şahıs aldığı bu 
cevap üzerine,  “Görüşürüz, hesap-
laşırız” diyerek belediye başkanı-
mızı tehdit edici sözlerle odayı terk 
etmiş, daha sonrada bu üzücü olay 
yaşanmıştır” denildi.
n DHA

Seydişehir’de başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışı sebebiyle Konya-Antalya karayolu Seydişehir’den 
itibaren Antalya istikametine araç geçişine kapatıldı. Gece boyu süren çalışma neticesinde yol tekrar açıldı

Ekim’de yağan kar
yolları ulaşıma kapattı

Konya’nın Seydişehir ilçe-
sinde meydana gelen trafik ka-
zasında 2 kişi yaralanırken, araç 
içerisinde sıkışan yolcu kaza kı-
rım ekibi tarafından kurtarıldı. 
Kaza, Seydişehir Beyşehir Çevre 
Yolu yeni cezaevi civarında mey-

dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Hüseyin Ç. (38) idaresindeki 03 
KK 185 plakalı otomobil, sürü-
cünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu karşı şeride 
geçerek elektrik direğine çarp-
tı. Kazada sürücü ile otomobilde 

yolcu olarak bulunan Ramazan 
E. (33) yaralandı. Yaralı Ramazan 
E. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı 
görenlerin haber vermesi üzeri-
ne olay yerine ambulans ve kaza 
kırım ekibi sevk edildi. Araç içe-
risinde sıkışan Ramazan E. kaza 

kırım ekibinin çalışmasıyla sıkış-
tığı yerden kurtarıldı. Yaralılar 
ambulans ile Seydişehir Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kazayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.
n İHA

Seydişehir’de öğle saatlerinde 
başlayan ve gittikçe etkisini artıran 
yağmur yağışı yüksek kesimlerde 
kar yağışına dönüştü. Özellikle Sey-
dişehir-Antalya karayolunun 14. 
kilometresinden Alacabel mevkii-
ne kadar olan kesiminde etkili olan 
kar yağışı yer yer 25 santimetreye 
ulaştı. Kar yağışı, buzlanma ve tipi 
sebebi ile yüzlerce araç yolda kaldı. 
Birçok maddi hasarlı kazanın mey-
dana geldiği yol araç geçişine kapa-
tılırken, kar yağışının devam ettiği 
yolda karayolları ekipleri ise yolu 
trafiğe açık tutabilmek kürüme ve 
tuzlama çalışmasını uzun süre sür-
dürdü. 

Öte yandan, Bölge Trafik ekip-
leri ise Marangozlar Kavşağı’ndan 
itibaren Antalya istikametine araç 
geçişine izin vermedi. Yolda çocuk-
ları ile birlikte mahsur kalan Miras 
Keser, Ankara’dan Antalya’ya dö-
nerken bir anda kara yakalandık-
larını ve 15 dakika içerisinde yolun 
tıkandığını söyleyerek, “Arabada 
çocuklar var ağlıyorlar. Karayolları-
nın aşağıdan geldiğini söylüyorlar. 
İnşallah açarlar yolu” şeklinde ko-
nuştu.

KAPANAN KARAYOLUNDA 
ARAÇLAR YOLDA KALDI 

Yoğun kar yağışı, fırtına ve 
tipi sebebiyle trafiğe kapanan An-
talya’yı Konya’ya bağlayan Akse-
ki-Seydişehir karayolunda kar ka-
lınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar 
yağışına hazırlıksız yakalanan araç 
sürücüleri zor anlar yaşadı. 

Antalya’nın Akseki ilçesinde 
saat 16.00’dan bu yana etkili olan 
kar yağışı, bölgede ulaşımı olumsuz 
etkiledi. Akseki-Seydişehir kara-
yolunun bin 825 rakımlı Alacabel 
mevkiinde kar kalındığı yaklaşık 15 
santimetreye ulaştı. Fırtına ve tipi 
nedeniyle görüş mesafesi zaman 
zaman sıfıra kadar düşerken yol 
trafiğe kapandı. Bölgede çok sayıda 

araç yolda kaldı. Karayolları ekip-
lerinin yol açma çalışmaları devam 
ederken, jandarma ve bölge trafik 
ekipleri de yolda kalanlara yardım 
etti. 

Cevizli Kavşağı’ndan itibaren 
araçların geçişine izin vermeyen 
trafik ekipleri, sürücüleri Beyşehir 
yoluna yönlendirildi. Gece boyunca 
ulaşım güçlükle sağlanırken, ekip-
lerin çalışmaları neticesinde Konya 
Antalya yolu tekrar trafiğe açıldı. 
n İHA

Yeğenlerini tüfekle öldüren 
amca ve oğlu tutuklandı 

Kulu’da park halindeki 
dolmuşta yangın çıktı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
27 Ekim 2018 Cumartesi  • Yıl: 11 • Sayı: 3477

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

S. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Rasim ATALAY

Otomobil direğe çarptı, yolcu araçta sıkıştı 
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Büyükşehir Zabıta ticari taksileri denetliyor

Son dönemde ortaya çıkan 
fiyat artışları sonrasında işletme-
lere yönelik kontrollerini sıklaştı-
ran Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Ekipleri, şehir genelinde ticari 
taksilere yönelik denetimlerini de 
sıklaştırdı. Denetimlerde, ücret 

tarifesi, çalışma ruhsatı ve tak-
simetre açılması gibi konularda 
kontroller yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 
Konya genelindeki toplu taşıma 
araçları ile ticari taksilere yönelik 

denetimlerini sürdürüyor. Şehrin 
birçok noktasında ticari taksileri 
durdurup kontroller yapan zabı-
ta ekipleri, araçların taksimetre-
lerini, çalışma ruhsatlarını, ücret 
tarifelerini denetlendi. Eksiklikle-
ri bulunan ticari taksiler hakkın-

da 1608 sayılı kanuna göre cezai 
işlem uygulandı. İl Emniyet Mü-
dürlüğü ile işbirliği içinde yapılan 
denetim ve kontrollerde; orijina-
lin dışında aksesuar, yüksek sesli 
müzik dinleme gibi durumları da 
inceleyen zabıta ekipleri, yolcula-

ra da ticari taksilerle ilgili olarak 
şikâyetlerinin olup olmadığını 
sordu. Vatandaşların mağdur 
olmaması için Konya genelinde 
faaliyet yürüten ticari taksilere 
yönelik denetimleri sürdürecek 
olan Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı Zabıta Ekipleri, bunun 
yanında son dönemde ortaya çı-
kan fiyat artışları sonrasında iş-
letmelere yönelik kontrollerini ve 
okul servis araçlarına yönelik de-
netimlerini de sürdürüyor.
n HABER MERKEZİ

Kanun hükmünde kararname 
(KHK) ile kapatılan Mevlana Üniver-
sitesi Tıp Fakültesinin dekan yardım-
cısı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) so-
ruşturması kapsamında tutuklandı. 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 
yürütülen soruşturma kapsamında 
hakkında yakalama kararı bulunan, 
FETÖ/PDY ile iltisaklı olması nede-
niyle kapatılan Mevlana Üniversitesi 
Tıp Fakültesinin dekan yardımcısı 
Hacı Ramazan Y. Malatya’da gözal-
tına alındı. Kente getirilen şüpheli, İl 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Şubesindeki (TEM) işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. Zan-
lı, silahlı terör örgütüne üye olmak 
suçlamasıyla tutuklandı.  n AA

Devrilip karşı şeritten
gelen otomobile çarptı

Kiraladıkları iş makinesiyle 
kaçak kazı yapmışlar

Beyşehir ilçesinde, otomobil 
devrilerek karşı şeritteki otomobille 
çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, Me-
sut İncekara idaresindeki 42 DNS 
65 plakalı otomobil, Beyşehir-Kon-
ya karayolunun 55. kilometresinde 
yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 
kontrolden çıktı. Takla atarak dev-
rilen ve karşı şeride geçen otomo-

bil, Konya yönüne gitmekte olan 
Hacı Ali Kaya idaresindeki 34 AFF 
847 plakalı otomobille çarpıştı. 
Kazada yaralanan her iki otomo-
bilin sürücüsü kaldırıldığı Beyşehir 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Her iki sürücünün de hayati 
tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
n AA

Konya’daki silahlı kavgada bacanağını öldürüp, kız kardeşiyle bacanağının birlikte yaşadığı 
kadını ağır yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı. Zanlı verdiği ilk ifadeyi kabul etmedi

Cinayet zanlısı
ifadesini yalanladı

Büyükşehir Belediyesi Stadı’nın 
açık otoparkında, kardeşi Sevgi T. (23) 
ile baldızı Ceylan P.’yi (29) tabancay-
la vurarak yaralayıp, baldızının arka-
daşı Yaşar Telli’yi (31) öldüren Fevzi 
Arslan’ın (34) ‘tasarlayarak adam 
öldürme ve yaralama’ suçundan yar-
gılanmasına başlandı. Arslan, mah-
kemedeki savunmasında, “Poliste ve 
hakimlikte verdiğim ifadeleri kabul 
etmiyorum. Olayın şoku ve yönlendir-
melerle o ifadeleri verdim” dedi. 

Olay, 21 Nisan günü saat 21.00 
sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine 
bağlı Parsana Mahallesi Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Stadı’nın açık oto-
parkında meydana geldi. İnşaat işçisi, 
1 çocuk babası Fevzi Arslan, arkadaşı 
Salih D., kardeşi Sevgi T. ve baldızı 
Ceylan P.’yi yanına alıp, 06 BG 386 
plakalı otomobiliyle stadyumun açık 
otoparkına geldi. Arslan, ardından 
baldızı Ceylan P.’nin birlikte yaşadığı, 
3 çocuk babası meslektaşı Yaşar Tel-
li’yi çağırdı. Bir süre sonra yanlarına 
Yaşar Telli de geldi. Arslan, iddiaya 
göre, Telli’ye ‘’Baldızımla birliktesin. 
3 çocuğunuz var. Kız kardeşimle de 
mesajlaşmalarını yakaladım. Niye 
böyle yaptın?’’ diye sorunca tartışma 
çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerini 
Fevzi Arslan; Yaşar Telli, baldızı ve 
kardeşine tabancayla ateş açtı. Vücut-
larının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 
kişi, çevredekiler tarafından çağrılan 
sağlık görevlilerince ambulanslarla 
kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden 
Yaşar Telli, yapılan tüm müdahaleye 
rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan 
Sevgi T. ve Ceylan P. ise hastanedeki 
tedavilerinin ardından taburcu edildi.

‘YA CAN ALACAĞIM YA CANIMDAN 
OLACAĞIM’ MESAJI

Olayın ardından tabancasını oto-
mobilin üzerinde bırakıp, kaçan Fevzi 
Arslan, 1 gün sonra Cihanbeyli ilçe-
sinde polis ekiplerince yakalandı. Ars-
lan’ın, olaydan önce sosyal paylaşım 
sitesi Facebook’taki hesabından ‘Ben 
bazılarına uyarımı yaptım. Bundan 1 
sene önce. Bu mesaj bu profilde kal-
sın. Bir dahası da ya can alacağım ya 
canımdan olacağım. Sıkıntı yok. Sağ-
lığını düşünen, sağlığından olmazdı. 
Bu her iki taraf için geçerli sayın ba-
yım’ mesajını paylaştığı görüldü. Ars-
lan, cinayetin ardından ise “Çoğunuzu 
seviyorum, Allah’a emanet olun. Ben 
dedim ki ‘Yapmayın’” diye mesaj ya-
yımladı.

‘ARAMIZDA AĞABEY- KARDEŞ 
İLİŞKİMİZ VAR’ DEMİŞ

Fevzi Arslan, emniyetteki ifade-
sinde, kız kardeşi Sevgi T. ile Yaşar 
Telli’nin birbirine gönderdiği aşk 
mesajlarını gördüğünü ileri sürdü. 
Bu durumu konuşmak için Telli’yi 
de stadyumun otoparkına çağırdığı-
nı kaydeden Arslan, ilk olarak bal-
dızı Ceylan P. ile tartıştığını söyledi. 
Arslan, ‘’Önce Ceylan’la tartıştım. 
‘Madem biliyorsun neden bana söy-
lemedin?’ dedim. Yaşar gelince aynı 

arabaya geçip, oturduk. Onlar arkada, 
ben önde oturuyordum. Aşk mesaj-
larından bahsettim ve neden bana 
söylemediklerini sordum. Sevgi de 
Yaşar da inkar etti. ‘Biz sevgili deği-
liz’ dediler. Yaşar, ‘Bizim kardeşinle 
aramızda ağabey- kardeş ilişkisi var. 
Ağabey- kardeş gibi mesajlaştık’ dedi. 
Sinirlenip, aşağı indim. Yaşar’ın bu-
lunduğu yerdeki cam, yarı açıktı. Bir 
an silahı çekip, açık yerden Yaşar’ın 
göğsüne doğru peş peşe ateş ettim’’ 
diye konuştu. 
‘KADINLAR YANLIŞLIKLA VURULMUŞ’

Kardeşini ve baldızını vurma gibi 
niyetinin olmadığını ileri süren Fevzi 
Arslan, ‘’Kadınları vurma gibi bir ni-
yetim yoktu. Onlar yanlışlıkla vurul-
muş. Namus meselesiydi. Silahı olay 
yerinde bıraktım. Daha sonra Cihan-
beyli’ye gittim’’ dedi. 

YARGILANMASINA BAŞLANDI
Emniyetteki işlemleri sonrası sevk 

edildiği adliyede çıkarıldığı mahke-
mece tutuklanan Fevzi Arslan’ın ‘ta-
sarlayarak adam öldürme’ suçundan 
ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, 
‘kasten yaralama’ suçundan da 9 yıla 
kadar yargılanmasına Konya 1’inci 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. 
Duruşmaya sanık ve tanıklar ile bir-
likte taraf avukatları da katıldı. Daha 
önce emniyetteki sorgusunda ve Sulh 
Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadele-
ri kabul etmediğini belirten Arslan, 
“Poliste ve hakimlikte verdiğim ifade-
leri kabul etmiyorum. Olayın şoku ve 

yönlendirmelerle o ifadeleri verdim. 
Benim mahkemeye sunduğum dilek-
çedeki anlattıklarım doğrudur” diye 
konuştu. 

AĞABEYİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Sevgi T. ise ağabeyinin olay sı-

rasında dolduruluşa getirildiğini ileri 
sürerek, şikayetçi olmadığını belirtti. 
Sevgi T., ifadesinde, şunları söyledi: 
“Bizi olay yerine toplayan Salih D. 
idi. Ceylan’ın numarasını da ağabeyi-
me veren oydu. Ağabeyimi bu olay-
la ilgili Salih doldurdu. Kim o lafları 
duysa ağabeyimin yaptığını yapardı. 
Ağabeyime benimle ilgili ileri geri ko-
nuşmuş, benim kaçacağımı söylemiş. 
Ağabeyim bize olayı sorduğunda öyle 
bir şey olmadığını söyledik. Biz ağabe-
yimi sakinleştirmeye çalıştıkça Salih 
onu doldurdu. Salih, ağabeyim ara-
badan indiği sırada ağabeyime tekrar 
bir şeyler söyledi ve onu bize doğru 
kışkırttı. Bunun üzerine ağabeyim çok 
sinirlendi, arabadan indi. Camı açma-
mızı istedi. Yaşar elini beline götürdü. 
Ağabeyim Yaşar’ı hedef gözeterek 
peş peşe ateş etti. Bu sırada Ceylan 
Yaşar’ın üzerine kapaklandı. Ben se-
ken kurşunlar nedeniyle yanlışlıkla 
vuruldum. Ağabeyimden davacı ve 
şikayetçi değilim.” 

Duruşmaya katılan Ceylan P. ve 
Yaşar Telli’nin annesi Medine Telli, 
Fevzi Arslan’dan şikayetçi olduklarını 
söyledi. Duruşma, sanık ve tanık sa-
vunmalarının ardından ertelendi.
n DHA Beyşehir ilçesinde, kiraladıkları 

iş makinesiyle 1. derece sit alanın-
da kaçak kazı yaptığı iddia edilen 
biri Suriye uyruklu 3 şüpheli, jan-
darma tarafından yakalandı. İlçeye 
bağlı Üstünler Mahallesi’nde de-
fine aramak amacıyla kaçak kazı 
yapıldığı ihbarı üzerine harekete 
geçen Beyşehir Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Tarihi kale kalıntılarının bu-
lunduğu Ovacık mevkisinde iş 
makinesiyle yaklaşık bir metre 
derinliğinde çukur açıldığını tespit 
eden ekipler, olay yerinde M.U, Su-
riye uyruklu iş makinesi operatörü 

A.E.K. ve çekici sürücüsü M.E’yi 
gözaltına aldı. Kazıda kullanılan iş 
makinesi ile çekici ve otomobile el 
konuldu.  Şüphelilerin, ifadelerin-
de av için sürekli geldikleri bölge-
de yer alan çeşme akmadığı için, 
yeni kaynak bulmak üzere kazı 
yaptıklarını, iş makinesini de bu 
nedenle kiraladıklarını söyledikleri 
öğrenildi. Bölgede inceleme ya-
pan ekipler, kuruduğu iddia edilen 
çeşmenin aktığını belirledi. Şüphe-
liler, jandarmadaki işlemlerinin ar-
dından Beyşehir Adliyesi’ne sevk 
edildi.
n AA

Kapatılan üniversitenin dekan 
yardımcısı FETÖ’den tutuklandı
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  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 88 76
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ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

ZAYİ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden aldığım Geçici 
Mezuniyet Belgemi kaybettim, hükümsüzdür.

MUSTAFA UYAN
Öğr. No: 94148064 Belge No: 824

Z-417

Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki departmanlara 
personel alınacaktır.

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

2- TORNA FREZE OPERATÖRLERİ

3- MONTAJ ELEMANLARI

4- VASIFSIZ ELEMANLAR  (18-40 YAŞ ARASI)

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

Aile insanı insan 
yapan değerlerin en 
başında gelir.Aile, biz-
lere verilen en önemli 
nimettir.Ailesiz bir insan 
yarım kalmış gibidir.
Ama bazen insanoğlu 
bu değerli nimetin kıy-
metini bilmiyor.

Hâlbuki düşünül-
düğünde bu mutluluğu 
yaşamak isteyen onlarca, yüzlerle, 
binlerce kimsesiz çocuk vardır. Onlar 
her gece uyumadan önce bir aileleri 
olmadığı için üzülür ve bir aileye sahip 
olmak için dua ederler.

Ailenin temel direği babadır. Çün-
kü ailenin gereksinimlerini karşılaya-
cak, ihtiyaçlarını giderecek olan baba-
dır. Bu ihtiyaçlar sadece maddi değil 
aynı zamanda manevi ihtiyaçlardır. 

Baba, aileye sevgisini de 
sunmalıdır.

Evin olmazsa ol-
maz, en değerli bireyi de 
annedir. Bir atasözünde 
dendiği gibi yuvayı dişi 
kuş yapar. Anne olma-
dan aile esik kalır. Anne-
ler çok değerli varlılardır. 
Anneler melek gibidir ve 
çok kıymetli varlıklardır. 

Bu melekler sevgi kanatlarını bizlerin 
üstüne açar ve bizi her şeyden ko-
rurlar. Fakat bazı çocuklar da annesiz 
yaşamaktadır. Annesiz büyüyen ço-
cuklar ilgiden ve sevgiden de mah-
rum kalıyor.

Aile kökleri toprakta olan bir çı-
nardır. Bu çınarı yeşertmek ve onun 
köklerinden beslenme bizim elimiz-
dedir. Bu sebeple ailemizin kıymetini 

bilelim.
“Sizin en hayırlınız, ailesine karşı 

en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme 
karşı en hayırlı olanınızım” (Tirmizî, 
Menâkıb, 63) 

Ailelerimizin kıymetini bilelim.  Aile 
Acısıyla, tatlısıyla ömür yolculuğunu 
birlikte geçirdiğimiz ailemizin değerini 
bir kere daha hissedelim. Eşlerimize 
ve evlatlarımıza karşı müşfik ve nazik 
olalım. Öfkeyle kalkıp zararla oturma-
yalım. İncitmeyelim, incinmeyelim. 
Aksine her hal ve şartta, herkese 
karşı merhameti ve fazileti kendimize 
şiar edinelim. Ailede huzursuzluğun 
sebebi değil, mutluluğun ve güvenin 
teminatı olalım. Rabbimizin Kur’an-ı 
Kerim’de bize öğrettiği şu duayı dili-
mizden düşürmeyelim: “Rabbimiz! 
Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz 
aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gel-
mekten sakınanlara önder eyle.”[6] 
Selametle kalın….

AİLENİN KIYMETİNİ BİLELİM 

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Atatürk İlkokulu öğrencileri, 
atılan atom bombasının yaydığı rad-
yasyon sonucu hayatını kaybeden 
Sadako Sasaki anısına origamiyle 
turna kuşu yaparak, dünyaya sevgi 
ve barış mesajı verdi. Etkinlik hak-
kında bilgi veren Atatürk İlkokulu 
2-E sınıfı öğretmeni ve Proje Koor-
dinatörü Tülin Arslanpınar, “ Bugün 
burada Fun learning with origami 
,Türkçesi origami ile eğlenerek öğ-
renme e Twinning Avrupa projemi-
zin ilk ortak etkinliğini ve tanıtımını 
yapmak amacıyla toplandık.Bugünü 
seçmemizin özel bir amacı var. Hi-
roşima’ya atılan atom bombasının 
yaydığı radyasyon sonucu hayatını 
kaybeden ve barışın simgesi haline 
gelen Japon kızı Sadako Sasaki’nin 
ölüm yıldönümüdür.Dünyada bu-
gün turna kuşları yapılarak barışa 
ve nükleer silahsızlanmaya dikkat 
çekilmektedir. Biz de bugün ya-
pacağımız etkinliklerle barışa ve 
nükleer silahsızlanmaya dikkat 
çekmek istedik.ProjemizdeTürki-
ye,Ukrayna,Sırbistan,Portekiz,Ro-
manya,İtalya,Arnavutluk,Azerbay-
can,Polonya,Yunanistan,Litvanya,-

Bulgaristan,Sıbistan ülkelerinden 
ortak öğretmenlerle birlikte işbirliği 
içerisinde çalışmaktayız.Proje bir 
ekip işidir.Ekipteki tüm öğretmenler 
işbirliği ve uyum içerisinde çalışır-
larsa proje başarıya ulaşır.Biz Fun 
learning with origami projesinin 
ortakları olarak harika bir ekip 
olduk. Projemizin ortak çalış-
ması olarak anlamlı bir ortak 
etkinliğe imza atmak istedik 
.Projemizin ortak çalışması 
olan‘’ Barışa Uçan Turnalar’’ 
etkinliği ile Amerika Birle-
şik Devletlerinin 6 Ağustos 
1945’te Hiroşima’ya attığı 
bombanın etkileri nedeniyle 
12 yaşında hayatını kaybeden 
Japon çocuk Sadako Sasa-
ki için origami kağıt katlama 
sanatını kullanarak bin turna 
kuşu hazırlamaya ve anıtını 
oluşturmaya karar verdik. Biz 
bu proje ortak çalışmamız ile 
nükleer silahların neler yap-
tığını çocuklarımıza anlatıyo-
ruz. İkinci Dünya Savaşı tekrar 
anlatılıyor ve çocuklarımız da 
bunu öğreniyor ve çocukları-

mız da Japonya’ya atılan atom bom-
basının oradaki tahribatını öğreni-
yor.Projemizin bu ortak çalışmasını 
nükleer silahların ne kadar zararlı 
olduğunu anlatmak, yasaklanması 
ve mesaj vermek için yaptık” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Barış için turna kuşu!
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‘Cumhuriyet’le yeniden bağımsız olduk’ ‘Güçlü Türkiye en büyük gayemizdir’
Konya SMMMO Başkanı Seyit 

Faruk Özselek, 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı sebebiyle bir kutlama 
mesajı yayımladı.  Başkan Özselek, 
yayımladığı mesajında Cumhuri-
yet Bayramı’nın her yıl coşkuyla 
kutlandığına dikkat çekti. “Başta 
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları olmak 
üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi 
saygıyla anıyorum” diyen Özselek, 
“Bugün bizim için oldukça önemli 
ve değerli bir gündür. Çünkü Ulu 
Önder Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün yaptığı en önemli devrim-
lerden biri de Cumhuriyet’i ilan 
etmesidir. Yıllarca süren savaşlar-
dan alnı ak çıkan milletimiz, Cum-
huriyetin ilanı ile bağımsızlığına 
yeniden kavuşmuştur. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilanı, tarihten si-
linmek istenen bir milletin, içinde 
bulunduğu tüm zorluk ve imkân-
sızlıklara rağmen bağımsızlık ve 

hürriyet aşkıyla kazandığı onurlu 
bir mücadeledir. Türk milleti asır-
lardır var olmuş, hürriyetine ve 
bağımsızlığına düşkün bir yaşam 
sürmüştür. Halkın kendi kendisini 
yönetme biçimi olan Cumhuriyet 
rejimi, hürriyet ve bağımsızlığa 
yatkınlığı ile Türk halkı için en uy-

gun yönetim biçimidir. Bunu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk 
Milletinin tabiatına ve gelenekleri-
ne en uygun olan yönetim, Cum-
huriyet yönetimidir” sözünde de 
görmek mümkündür” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Cumhuriyet’in kurulu-
şunun 95. yılı ve 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı vesilesiyle bir 
mesaj yayımladı. Başkan Özgüven 
mesajında: “Cumhuriyet, mille-
timizin büyük bir iman gücüyle 
gerçekleştirdiği kurtuluş mücade-
lesinin eseridir. Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunun 95. yılını idrak 
etmekteyiz. Aziz milletimiz bu 
güne kadar zorluklardan geçmiş, 
dışarıdaki düşmanlara ve içerideki 
hainlere karşı destansı zaferler ka-
zanmıştır. Sahip olduğumuz vatan 
sevgisi, bağımsızlık mücadelesi 
atalarımızdan bize kalan en önem-
li mirastır. Bu mirası korumak 
uğruna canını seve seve vermek 
bizim milletimiz için bir onurdur. 
Bunu Kurtuluş Savaşı’nda olduğu 
gibi en son 15 Temmuz’da da tüm 
dünya görmüştür. Tek Millet, Tek 
Vatan, Tek Bayrak, Tek Devlet 

düsturuyla gelecek nesillerimize 
güçlü bir Türkiye bırakmak en 
büyük gayemiz. Bu doğrultuda 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
yüzüncü yılı olan 2023 hedefleri-
mize emin adımlarla ilerliyoruz ve 
hiçbir güç buna engel olamaya-
caktır” ifadelerini kullandı. Özgü-
ven: “Bu anlamlı günde Cumhu-

riyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, onun kahraman 
silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu 
toprakları vatan yapan aziz şe-
hitlerimizi ve gazilerimizi son-
suz minnet, şükran ve rahmetle 
anıyorum. Milletimizin 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” 
dedi. n HABER MERKEZİ 

‘Mali müşavirlerin 
KDV yükü alınmalı’

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP)  Konya Milletvekili  Esin 
Kara,  23 MHP’li  milletvekili-
nin imzası ile Mali Müşavirler 
ve Yeminli Mali Müşavirlerin 
sıkıntılarını gündeme getirmek 
amacıyla TBMM Başkanlığına 
bir Meclis Araştırma Önergesi 
sundu.

MHP’li Kara Önergesinde 
Meslektaşlarının sorunlarına 
tek tek vurgu yaparak Mali Mü-
şavirlerin kanayan yaralarına 
dikkat çekti. MHP Konya Mil-
letvekili Esin Kara hazırladığı,  
önergenin gerekçesinde;  “Mü-
kellefler ile Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler arasında 3568 
Sayılı Serbest Muhasebeci ve 
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanuna göre dü-
zenlenen meslek sözleşmesine 
göre; meslek mensubu mükel-
lefler adına vergi dairelerine ve 
sosyal güvenlik kurumlarına 
verilmesi gereken beyanname 
ve bildirimleri verilmek zorun-
dadır. 

Vergi ve Sosyal Güvenlik 
mevzuatına göre beyanname 
ve bildirimlerin son günlerine 
meslek mensuplarının 1.dere-
cede akrabalarının vefatı yada 
bayan meslektaşların beyan-
namenin son gününde doğum 
yapması gibi mesleği icra et-
mesini engelleyen durumlarda 
büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. 
Beyannamenin zamanında ve-
rilmemesi ile sorumluluğunu 
aldığı mükellefler özel usul-
süzlük cezasına çarptırılmakta 
olup resmi olmasa da  meslek 
mensubuna rücu edilmektedir. 
3065 Sayılı Katma Değer Vergi-
si Kanunu md 1’e göre serbest 
meslek erbabı hizmeti ifa ettiği 
anda vergi doğmakta iken Gelir 
Vergisi Kanununa göre serbest 
meslekte verginin oluşması 

tahsilat esasına bağlanmıştır. 
Bu çelişkili durumda meslek 
mensubu hizmet yaptığı ancak 
ücretini alamadığı mükellefler 
için serbest meslek makbuzu 
kesmekte, gelir vergisinde be-
yan etmez iken KDV’yi ise öde-
mektedir. Meslek mensubunun 
KDV yükünün alınması için 1/9 
oranında tevkifat uygulaması 
yapılırsa bu sorun aşılabilecek-
tir. KDV oranında indirim ya-
pılması uygun olacaktır. 5604 
Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi 
Hakkındaki Kanun ile Haziran 
ayına ait beyannameler yine 
Temmuz ayı içerisinde veril-
mekte ve meslek mensupları 
mali tatilde de bürolarından dı-
şarı çıkamamaktadır.

Bağımsız Denetçileri unva-
nı almış meslek mensuplarının 
uluslararası denetim firmaları 
ile rekabet edebilmesi için Yeşil 
Pasaport hakkı tanınması. Vergi 
ile ilgili davalara meslektaşla-
rın katılabilmesi, Vergi Mah-
kemelerine dava açma yetkisi 
verilmesi. Meslek Mensupları-
nın tahsilat sorunlarının gide-
rilmesi adına ücretlerin Maliye 
Bakanlığı kanalıyla tahsiline 
imkan sağlayacak yasal düzen-
lemelerin yapılması. Yeni mes-
lek mensuplarının büro açabil-
meleri için KOSGEB’den destek 
alabilme imkanı sağlanması. 
Gelir Vergi Kanunu mükerrer 
120.madde gereğince 4.Dönem 
Geçici Vergi Beyannamesinin 
kaldırılması” hususlarını dile 
getirdi.

MHP’li Esin Kara  en yakın 
zamanda bu sorunlarla ilgili 
TBMM Başkanlığına MHP Gru-
bu olarak kanun teklifi vere-
ceklerini; hazırlıkların tamam-
lanma aşamasında olduğunun 
bilgisini verdi. 
n HABER MERKEZİ 

Selçuk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, yeni dönem öğrencileriyle buluştu. SÜ Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Karabulut, “Üniversitemiz, şu anda erişebilirlik konusunda çok iyi durumda” dedi

Engelsiz üniversite
Selçuk Üniversitesi Engelli Öğ-

renci Birimi, yeni dönem öğren-
cileriyle tanışma kahvaltısında bir 
araya geldi.  Binicilik Sosyal Tesis-
leri’nde düzenlenen tanışma prog-
ramına Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, Engelli Öğrenci Birimi 
Koordinatörü Doç. Dr. Özlem Ka-
rakuş, Öğrenci İşleri Daire Başkanı 
Abdullah Yorulmaz, Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanı Ahmet Ekizer 
ile öğrenciler katıldı.

 Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, “Engelli Öğrenci Birimi-
miz, bilhassa son 3 senedir çok aktif 
olarak görev yapıyor. Rektörlük yö-
netimi olarak işin içine biraz daha 
girmemizle birlikte engelli öğrenci-
lerimizle ilgili hem fiziksel erişebi-
lirlik hem bilgilendirme konusunda 
etkinliğimiz daha da arttırıldı. En-
gelli öğrencilerin, hem ders göreceği 
yere rahat ulaşması hem de verilen 
dersin onun düzeyine uygun olarak 
anlayabileceği şekilde yapılması, sı-
navlarda engelli öğrencilere tanınan 
özel ayrıcalıklar konularında gerek 
öğrencilerimizin gerek öğretim gö-
revlilerimizin farkındalıklarını arttır-
ma konusunda epey bir çaba göste-
rildi. Meslek yüksekokullarımızda da 
bizim için bir ya da bin öğrenci fark 
etmez orada da engelli asansörü-
müz var. Kendi çocuğumda işitme 
engelli olduğu için bir engelli babası 
olarak ve bu konuda yaşadıklarımı 
da göz önünde bulundurarak, en-
gelli öğrencilerimizin maksimum 
derecede hayatlarını kolaylaştırmak 
onları ötelemeden dışlamadan hatta 
farklı bile hissettirmeden yardımcı 
olmaya çalışıyoruz” dedi.

SELÇUK ENGELSİZ ÜNİVERSİTE
Selçuk Üniversitesi’nin fiziki 

şartlarından söz eden Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Karabulut, “Üni-
versitemiz, şu anda erişebilirlik 
konusunda çok iyi durumda.  17 
engelli rampamız var. Tüm fakül-
telerde görme engelli öğrencileri-
miz için hissedilebilir zeminlerimiz 
bulunuyor, artı her sene yönetim 
kurulu ve tüm daire başkanlarımızla 
toplantılar düzenleyerek herkese ev 
ödevi veriyoruz. Öğrenci temsilcile-
rimizle birlikte karşılaştıkları güçlük-
lere hemen anında çözümler üret-
meye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz, 
kendilerini üniversiteye karşı daha 

fazla yakın hissediyorlar aidiyet duy-
guları gelişiyor. Bizde böyle bir şeye 
vesile olmaktan dolayı bu işin mut-
luluğunu yaşıyoruz. Tabii engelli 
öğrencilerimizin bilmediği birtakım 
yasal hakları da var. Mesela engelli 
öğrencilere burs bağlayan kurumlar 
mevcut onlar hakkında öğrencile-
rimizi bilgilendiriyoruz” ifadeleri-
ni kullandı. Öğrencilerle bir araya 
gelmekten mutluluk duyduğunu 
belirten Engelli Öğrenci Birimi Ko-
ordinatörü Doç. Dr. Özlem Karakuş, 
“Engelli Öğrenci Birimimize kayıtlı 
180 civarında öğrenci var. Birim ola-

rak her sene geleneksel olarak tanış-
ma kahvaltısı düzenliyoruz. Amacı-
mız; partner öğrenci düzenlemesiyle 
üniversitemizin çeşitli bölümlerinde 
okuyan öğrencilerle Engelli Öğrenci 
Birimi’ne kayıtlı öğrencilerle ve yeni 
kayıt olan öğrencileri tanıştırarak 
her türlü konuda destek olmaktır” 
diye konuştu.

“YALNIZ OLMADIĞIMIZI 
HİSSEDİYORUZ”

SÜ Engelli Öğrenci Birimi’yle 
geçen sene tanıştığını ifade eden 
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şule Pey-
nirci, “Engelli Öğrenci Birimi, ar-
kadaşlarımızla iletişimimizin daha 
kolay olmasını, ayrıca sosyal aktivi-
telerimizin de daha fazla olmasını 
sağladı. Ayrıca burada çok güzel 
arkadaşlıklar kurduk. Bizimle çok iyi 
ilgilendiler. Engelli Öğrenci Birimi 
gerçekten bizi düşünen bir kurum, 
henüz tanımayan arkadaşlarında bir 
an önce iletişime geçmesini tavsiye 
ederim” dedi.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bö-
lümü Öğrencisi Mustafa Ermiş ise 
“Engelli Öğrenci Birimi’yle 4. sınıfta 
okuyan bir arkadaşımın sayesinde 
tanışarak üye oldum. Burada benim 
gibi insanları görünce sevindim, yal-
nız olmadığımı hissettim. Böyle bir 
organizasyon çok hoşuma gitti, biz-
leri de kendi aralarına almaları gü-
zel ortamı çok iyi buldum. İnsanlar, 
birbirlerini tanımasalar da oturup bir 
arada sohbet edebiliyorlar ve bizleri 
burada dışlamıyorlar. Engelli duru-
mundaki arkadaşlarım, kendilerini 
ikinci planda hissetmesinler. Burada 
sosyal aktivitelere katılıp sosyalleşe-
bilirler” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut

Doç. Dr. Özlem Karakuş
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Sultan I. Mehmet (Çelebi), (1389-
1421) yılları arasında hüküm süren 
beşinci Osmanlı sultanıdır. Babası I. 
Bayezit (Yıldırım), annesi cariye olan 
Devlet Şah Hatun’dur. 36 Osmanlı 
Sultanı içinde dahili karışıklığın en 
dehşetlisini bertaraf etmiş olma-
sı ve devleti eski güç ve dirayetine 
kavuşturması yönünden Sultan I. 
Mehmet’in mümtaz bir mevkii var-
dır. Yalnız maddi kuvvete değil, aynı 
zamanda siyaset ve manevi güce de 
bağlı olarak O’nun elde ettiği netice, 
her türlü takdirin fevkindedir. Zira 
milletlerin iç bünyesinde husule gelen 
dahili kargaşa, ihtilaf, anarşi ve fetreti 
bertaraf etmek, düşman taarruzuna 
mukavemet ve galibiyyetten daha zor-
dur. Çünkü dahili karışıklıkta insanla-
rın pek çoğu, doğruyu teşhiste güçlük 
çeker. Yeniden birliği te’min, oldukça 
zorlaşır.

Devleti, uğradığı en büyük fela-
ketten kısa zamanda çekip çıkarmış, 
onu eski haşmetine kavuşturmak 
için gece gündüz gayret ederek çok 
büyük işler başarmış bulunan Sultan 
I. Mehmet Han, yorucu ve bitab dü-
şürücü bir saltanat hayatı yaşamıştı. 
Kendisinden nakledilen şu söz, bu ha-
kikati pek aşikar bir surette ifade eder: 
“Çocuk yaşımda öyle belâlar çektim 
ki, kimse çekmiş değildir…” 

Tarihimizin en büyük şahsiyet-
lerinden biri olan Çelebi Mehmet 
Sultan’ın hayatı incelendiği zaman, 
on senelik bir fetret devrini ortadan 

kaldırmak hususunda, yerine göre 
maddi kuvvet, yerine göre afv ve ikna 
yollarını kullanmış olduğu görülür. 
Sultan I. Mehmet’in fetret devrine yön 
veren hakimiyet tesisini sağlaması, 
daha da gecikmiş olaydı, eski duruma 
gelinmesi, çok sonralara kalır, belki de 
mümkün olmayıp devlet ve millet ha-
zin neticelere duçar olurdu. O zaman 
tarihimize şan ve şeref katan zaferler, 
gerçekleşmeyebilirdi. Bu bakımdan 
Sultan I. Mehmet, kendinden sonraki 
destani zaferlerin zeminini hazırlamış 
büyük bir kahraman şahsiyettir.

Sultan I. Mehmet o dirayetli şah-
siyettir ki, henüz on dört yaşında iken 
babasıyla birlikte Ankara savaşına ka-
tılmıştı. Bu savaşta Osmanlı ordusu-
nun yarısı demek olan kırk bin kişilik 
bir kuvvete kumanda etmiş ve üzerle-
rine fil sürüleriyle saldıran Timur or-
dusuna karşı sabahtan akşama kadar 
kılıç sallamıştı. O gün Sultan I. Meh-
met, babasını son ana kadar askerle-
riyle birlikte yalnız bırakmadı. Ancak 
harbin neticesi belli olunca, birtakım 
ileri görüşlü beylerin ısrarı üzerine geri 
çekilmek zorunda kaldı. Babası Baye-
zid Han’ın esaretinden sonra bütün 
kardeşlerinin bulundukları bölgelerde 
hükümdarlıklarını ilân etmesi üzerine 
halkın ekseriyeti, hususiyle ulema ve 
meşayıh onu tercih ettiler. Kendisini: 
“Dinimize muhalif iş yapmayacak, 
ahaliye zulmetmeyeceksin! Allah Tea-
la’nın emir ve nehiylerine son derece 
riayetkar olacaksın!..” şartlarıyla dâvet 

edip başlarına geçmesi-
ni istediler.

Sultan I. Mehmet 
de, bu husus da onlara 
söz vererek sultanlığa 
adım attı. Ahalinin bü-
yük yardımları sayesin-
de Osmanlı mülkünü 
tek bayrak altında top-
lamaya muvaffak oldu. 
Sultan I. Çelebi Sultan 
Mehmet, Osmanlı mül-
künü tek idare altında topladıktan 
sonra devletin yeniden inşası için 
hummalı bir faaliyet içine girdi. Bunu 
yaparken de öncekilerin izini takip ile 
adâletten kıl payı ayrılmamaya riayet 
etti. Halktan alınan vergileri azalttı, 
herkese hüsn-i muamelede bulundu. 
Kardeşleriyle mücadelede bile, evvel 
emirde ikna ile hareket etti.

O, ince siyaseti yanında son de-
rece merhamet ve şefkat sahibiydi. 
Ekseriya afv yolunu tutardı. Kendisi 
Edirne’de iken Bursa’ya girip yağma 
yapan, camileri yıkan ve hatta mer-
hum babası Yıldırım’ın kabrini açıp 
kemiklerini yaktıran Karamanoğlu’nu 
esîr edince, Müslüman kanı dökmek 
istemediğinden ve yüksek merhame-
tinden dolayı:

“Ey Karamanoğlu! Ben seni ney-
leyeyim?” dedi.

Karamanoğlu da:
“Bâkî ferman sultanı-

mındır.” dedi.
Bunun üzerine Sultan 

I. Mehmet:
“Gel, bir daha Müslü-

manlara zarar vermeye-
ceğine dair yemin eyle!” 
dedi.

Karamanoğlu elini 
göğsüne bastırarak:

“Bu can, bu tende 
kaldıkça, Osmanlı’ya sadakat ve itaat-
tan ayrılmayacağım!..” dedi.

Sultan, bu sözlerinden sonra ona 
beyliğini yeniden bağışladı. Ancak Ka-
ramanoğlu, daha Sultan’ın huzurun-
dan çıkar çıkmaz, içeri girerken yemin 
hilesi için koynunda saklamış olduğu 
bir güvercini çıkarıp kafasını kopardı. 
Sonra da etrafındakilere:

“Ben bu güvercin üzerine yemin 
etmiştim. Artık o öldüğüne göre et-
tiğim yeminin bir hükmü kalmamış-
tır…” deyip dini, sahtekarlığına alet 
ederek eski düşmanlığına devam etti. 
Sırf bu hadise bile Sultan I. Mehmet’in 
Müslüman Anadolu’ya karşı ne kadar 
müsamahakar davranıp aralarındaki 
birliğin tesisinde ne büyük zorluklara 
göğüs gerdiğini göstermeye kafidir. 
Ancak bu zorluklara tahammül ve 
sabrın neticesindeki bereket de aynı 

derecede büyük olmuştur. Osman-
lı’yı yükselten asıl müessir, bu metot 
dur. Selçuklu’nun yıkılışından sonra 
teşekkül eden beylikler, onun yerini 
almak için birbirleriyle kıyasıya mü-
cadele ederlerken Osmanlılar, coğrafi 
vaziyetlerinin avantajından da istifade 
ederek küffara dönmüş ve Anado-
lu’daki post kavgasına iştirak ve iltifat 
etmemişlerdir. Anadolu beyliklerinin 
askerleri ve mümtaz şahsiyetleri, bu 
kavgada vicdani bir rahatsızlığa sü-
rüklenmiş ve alttan alta kaçıp Osmanlı 
beyliğine iltihak etmişlerdir. Bu da 
Osmanlı’nın kısa zaman içinde büyük 
bir güç kazanmasına vesile olmuş-
tur. Çünkü Osmanlı’da cereyan eden 
harpler, Müslümanlara karşı değildi.

Gerçekten kuruluşundan itibaren 
yüzü batıya dönük olan Osmanlılar’ın 
Anadolu’ya karşı takip ettikleri siyaset, 
arkalarını emniyete almaktan öteye 
geçmemiştir. Bu yüzdendir ki Anado-
lu içlerine doğru ilk Osmanlı harekatı, 
Yıldırım tarafından, ancak Niğbolu za-
ferinden sonra vaki olmuştur. Sultan 
I. Mehmet, bütün varlığıyla tebasına 
hizmet eden bir sultandı. Onları hu-
zursuz edecek hususları bertaraf eder, 
cemiyette sükuneti temine müstesna 
bir gayret sarf ederdi. Bu ölçüsü is-
tikâmetinde İzmir’deki Rodos şöval-
yelerinin müstahkem kulelerini, halkın 
maruz kaldığı zulüm ve bunun neticesi 
ayyuka çıkan şikayetler dolayısıyla bir 
gecede yıktırdı. Bunun üzerine şöval-
yelerin üstad-ı azamı Sultan’a gelip bu 

hareketin Avrupa devletleriyle ve Papa 
ile harbe sebep sayılabileceğini söyle-
yerek Sultan’a geri adım attırmak iste-
di. Sultan I. Mehmet ise, gayet vakur 
bir şekilde şu siyasi cevabı verdi:

“Ben Müslümanlar kadar Hıris-
tiyanları da pederane himâye etmek 
isterim. Ancak şer ve fesat kazanı 
haline gelmiş bulunan İzmir kulelerini 
yıktırmam zaruri idi. Çünkü herke-
sin hakkını tevzi ederek, tebamın ve 
ahalimin huzur ve sükunu yolunda 
benden bekleneni yerine getirmem ik-
tiza etmektedir. Sizler, benden -bütün 
haçlıların karşıma çıkacağını bilsem 
de- adalete mugayir bir iş yapmamı 
asla beklemeyin!..”

Bu ağır çileler dolayısıyla pek genç 
yaşta ölüm döşeğine yatan Sultan I. 
Mehmet, son nefesinde bile tebasını 
ve devletini düşünerek vezirlerine yap-
tığı son vasiyeti çok ibretlidir: “Derhal 
büyük oğlum Murat’a haber salın, 
gelsin! Zira ben şu döşekten artık 
kurtulamam.. Şayet Murat gelmeden 
ölürsem, sakın ola, vefatımı kimseye 
duyurmayın; yoksa bütün memleket 
birbirine girer, yeniden sel gibi kardeş 
kanları akmaya başlar!..”

Böylesine ilahi bir mesuliyyetle 
mücehhez koca Sultan, vefat ettiğinde 
çok gençti. Vasiyeti üzere cenazesi, 
oğlu gelinceye kadar, yani tam 41 gün 
bekletildi. Böylece cesediyle bile dev-
let ve milletine hizmet eden bu Sultan, 
ne mübarek bir sultan olduğunu her-
kese tasdik ettirmiş oldu.
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İçişleri Bakanlığınca, düğün 
ve nişan törenlerinde havaya ateş 
açılmasının engellenmesi için va-
liliklere genelge gönderildi. İçişleri 
Bakanlığından yapılan açıklamaya 
göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen 
genelgede, düğün ve nişan törenle-
rinde havaya ateş açılması nedeniyle 
üzücü olayların meydana geldiği be-
lirtildi. 

Yaşanan üzücü olayların ka-
muoyunda tedirginliğe ve kamu 
düzeninin sorgulanmasına neden 

olduğunun vurgulandığı genelge-
de, vatandaşların can güvenliğinin 
korunması, suç işlenmesinin önlen-
mesi için ülke genelinde bayram, 
düğün, uğurlama, spor müsabakası 
gibi kutlama faaliyetlerinde valilik-
lerden gerekli önlemlerin alınması 
istendi. 

Alınması gereken tedbirlerin 
aktarıldığı genelgeye göre, valilikler, 
düğün, nişan gibi kutlamalarda silah 
kullanılmaması ve havaya ateş açıl-
maması hususlarına ilişkin organi-
zasyon sahiplerinden taahhütname 

alacak.  Organizasyonlara davetli 
olarak katılan ve ihbar, tutanak al-
tına alma ve müdahale yükümlü-
lüklerini yerine getirmeyen kolluk 
görevlileri hakkında soruşturma 
açılacak.  Muhtarlar da bölgelerin-
de havaya ateş açıldığını öğrendik-
leri anda kolluk birimlerine ihbarda 
bulunma yükümlülüklerini yerine 
getirecek. 

“MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA 
GELECEĞİ KARARTMA” AFİŞİ 
Organizasyon sahipleri tarafın-

dan açık alanlarda yapılacak kutla-

malarda, havaya ateş açılmamasına, 
silah kullanılmamasına yönelik far-
kındalık oluşturmak amacıyla hazır-
lanacak “Mutluluğa Kurşun Sıkma, 
Geleceği Karartma” yazılı afişler, da-
vetlilerin görebileceği şekilde alan-
lara asılacak. Kamu personelinin, 
katıldığı organizasyonlarda silahı ile 
havaya ateş açtığının tespitinde hak-
kında disiplin işlemi başlatılacak. 

Soruşturma esnasında bu kamu 
görevlileri hakkında idari para cezası 
uygulanıp uygulanmadığına dikkat 
edilecek. n AA

‘Hedefe ulaşmak için 
çok çalışmak gerekir’

İş sağlığı ve işçi güvenliği
Meram’da öncelikli konu

Meram Belediyesi Arif Bilge 
Tesisleri’nde görev yapan perso-
nele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
verildi. Yetkili belgelendirme ku-
ruluşu tarafından verilen eğitimler 
sonunda sınava tabi tutulan per-
sonellerden başarılı olanlar ‘Mes-
leki Yeterlilik Belgesi’ almaya hak 
kazandı. 

Meram Belediyesi Arif Bilge 
Tesisleri’nde görev yapan perso-
nele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
verildi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik 
Kurumu tarafından yetkilendirilen 
belgelendirme kuruluşu tarafın-
dan verilen eğitimler 13 gün bo-
yunca devam etti. 

Çelik Kaynakçısı, Oto Boya 
Onarım, Otomotiv Mekanik ve 
Makine Bakım ile Ahşap kalıpçılı-
ğı, Duvarcılık gibi mesleki dallarda 
eğitimler alan personel, bu eğitim-
lerin sonunda ‘Yeterlilik Belgesi’ 
almaya hak kazanabilmek için sı-
nava tabi tutuldu. Sınavda başarılı 
olanlar Yeterlilik Belgesi almaya 
hak kazandılar. 

SINAVDA BAŞARILI OLANLAR 
BELGE ALMAYA HAK KAZANDI 
Meram Belediyesi Destek Hiz-

metleri Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada; “Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) tarafından yetki-
lendirilmiş belgelendirme kuruluş-
larınca, başarılı olan bireyler için 
düzenlenen ve bireyin söz konusu 
ulusal yeterlilikte belirtilen öğren-
me kazanımlarına sahip olduğunu 
gösteren belgelerdir. Kalite güven-
cesi sağlanmış ve uluslararası per-
sonel belgelendirme standardına 
göre akredite edilmiş bir sistem 
aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve 
güvenilir şekilde yapılan ölçme de-
ğerlendirmeler sonucunda başarılı 
olan bireylere MYK Mesleki Yeter-
lilik Belgesi düzenlenir. Bu çerçe-
vede Meram Belediyesi Arif Bilge 
Tesisleri’nde görevli personelimiz 
öncelikle bu belgeyi almaya hak 
kazanabilmek amacıyla eğitimlere, 
teorik ve pratik eğitimlerin sonunda 
ise sınava tabi tutulmuşlardır. Sı-
navda başarılı olanlar ‘Mesleki Ye-
terlilik Belgesi’ almaya hak kazan-
mışlardır”  denildi. n HABER MERKEZİ

İyilikte Yarışan Sınıflar projesi kapsamında Yunak Cemal Karacan Anadolu Lisesi öğrencileri Somali, Türkiye, Sudan, 
Sri Lanka, Bosna Hersek, Moro, Tunus, Myanmar, Bangladeş ve Filistinli on yetim kardeşlerine destek oluyorlar

Yunaklı öğrenciler 
iyilikte yarışıyor!

Ailelerini kaybeden, sahipsiz ve 
korumasız kalan yetimlerin çoğu 
İslam coğrafyası üzerinde bulunu-
yor. İnsan kaçakçılığı, çocuk asker-
liği, çocuk işçiliği, organ mafyası, 
madde bağımlılığı, suç örgütleri, 
fuhuş ve dilenci şebekeleri bu ko-
rumasız çocukların karşılaşabilece-
ği tehditlerden bazıları. Konya İHH 
ise  Yetim Sponsorluk Sistemi ile 
54 ülkede yaklaşık bin yetim çocu-
ğun her ay düzenli olarak bakımını 
üstleniyor. Okullardaki ve kurslar-
daki öğrenciler de “Her Sınıfın Bir 
Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan 
Sınıflar” projesiyle yetim kardeşle-
rine hamilik yapıyor. Bu okullardan 
bir tanesi de 10 yetime hamilik 
yapmaya başlayan Yunak Cemal 
Karacan Anadolu Lisesi

“YUNAKLI ÖĞRENCİLER 
İYİLİKTE YARIŞIYOR”

İyilikte Yarışan Sınıflar projesi 
kapsamında Yunak Cemal Karacan 
Anadolu Lisesi öğrencileri yaşları 
dokuz ila on dört arasında değişen 
Somali, Türkiye, Sudan, Sri Lan-
ka, Bosna Hersek, Moro, Tunus, 
Myanmar, Bangladeş ve Filistinli 
on yetim kardeşlerine destek olu-
yorlar. Projeye destek olmaktan 
mutluluk duyan öğrenciler şunları 
ifade ettiler, “İyiliğin sadece büyük 

miktarlarla olmayacağını, kimi-
ne göre küçük sayılabilecek olan 
harçlığımızın belli bir kısmı ile de 
büyük iyilikler yapabiliyoruz. Kar-
deşlerimizin yaşadıkları zorlukları 
biliyoruz, dualarımızda onlara yer 
ayırıyoruz.

“YETİM KONULU 
RESİM YARIŞMASI”

Cemal Karacan Anadolu Li-
sesinde ayrıca yetim konulu re-
sim yarışması yapıldı. Öğrenciler 
yarışmaya yoğun ilgi gösterdi. 
Yarışmaya dâhil olan eserlerde 
iyiliğin küçük miktarlarla da ola-
cağını gösteren imgeler dikkatler-
den kaçmadı. 
GELECEĞİN İYİLİKSEVER TÜRKİYE’Sİ

Proje, Geleceğin İyiliksever 
Türkiye’sini bugünden inşa etme-
yi hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nın olurlarıyla anaokulu, ilkokul, 
ortaokul ve liselerde özel okul ya da 
devlet okulu ayırımı yapılmaksızın 
gönüllülük esasıyla uygulanabili-
yor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
olurlarıyla da tüm Kur’an kursla-
rında uygulanabiliyor. Ayrıca ülke 
çapında en etkili ve geniş çalışma-
lar yürütmekte olan Eğitim-Bir-
Sen de kampanyanın proje ortağı-
dır.
n HABER MERKEZİ

Uluslararası Mevlâna Anado-
lu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 
İmam Hatiplerin Kuruluşunun 67. 
Yıldönümünü kutlama etkinlikleri 
çerçevesinde Konya İmam Hatip 
Lisesi’nin ilk mezunları arasında 
olan Avukat, Araştırmacı - Yazar 
Mehmet Ali Uz’u evinde ziyaret 
etti.

Türkiye’de 1951 yılında açılan 
ilk İmam Hatip okullarından biri 
olan Konya İHL’nin mezunların-
dan olan Mehmet Ali Uz; o günle-
ri,çektikleri sıkıntıları, yaşadıkları 
güçlükleri ve Konya’nın manevi 
mimarlarından olan hocaları Hacı 
Veyiszade Mustafa Kurucu ile ilgi-

li hatıralarını anlattı. Kendilerinin 
zorluklara karşı göğüs gerdiklerini 
ve yılmadan çalıştıklarını belir-
ten Uz, öğrencilere tavsiye olarak 
şunları söyledi: “Genç nesillerin 
hedefe ulaşmak için çok çalış-
maları gerekiyor. Ben 83 yaşında 
olmama rağmen hâlâ kitap yazı-
yorum. Okumak ve yazmak güzel 
bir şey.”  Ziyarete katılan öğretmen 
ve öğrenciler ise, kendileri evinde 
ağırlayan ve röportaj teklifini geri 
çevirmeyen yazar Mehmet Ali Uz’a 
teşekkür ettikten sonra “Allah’tan 
sağlıklı uzun ömürler dileriz” te-
mennisinde bulundular.
n HABER MERKEZİ 

Düğünlerde silah kullananlar yanacak!



Eski sanayicilerden 
Merhum

Mehmet Acartürk’ün 
eşi

Aliye Acartürk’ün
vefatını üzüntü ile 

öğrendik. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, Acartürk 

ailesine ve yakınlarına 
Allah’tan Sabr-ı Cemil 

niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Eski sanayicilerden Merhum 
Mehmet Acartürk'ün eşi ve Kon-
ya Sanayi Odası Meclis Başkanı ve 
Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil'in kız 
kardeşin kayınvalidesi Aliye Acar-
türk 86 yaşında vefat etti. Merhu-
me Aliye Acartürk’ün cenazesi dün 
Cuma Namazına müteakip Hacıve-
yis Camii’nde kılınan cenaze nama-
zının ardından sevenlerinin omuzla-
rında taşınarak Üçler Mezarlığı’nda 
toprağa verildi. Acartürk ailesini acı 
günlerinde dostları ve sevenleri yal-
nız bırakmadı. Merhume Aliye Acar-
türk 2 kız 1 erkek çocuk sahibi idi. 
Yenigün Gazetesi olarak Merhume 
Aliye Acartürk’e Allahtan rahmet 
sevenlerine ve yakınlarına başsağlı-
ğı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mantar zehirlenmesinde
ölü sayısı 2'ye çıktı

Karaman’da 10 gün önce man-
tardan zehirlenen 12 kişiden biri 
daha sevk edildiği hastanede ha-
yatını kaybetti. Karaman'da 10 gün 
önce arazide topladığı mantarları 
evine getirerek yemesi sonucu ze-
hirlenen 4 çocuk annesi 44 yaşın-
daki Havva Bilir, tedavi gördüğü 
Konya’da dün akşam saatlerinde 
hayatını kaybetti. Bilir için öğle na-
mazı sonrası Musalla Meydanı'nda 
cenaze namazı kılındı. Namaza 
Bilir’in yakınları ile vatandaşlar 
katıldı. Kılınan namazın ardından 

Bilir’in cenazesi dualarla Hamidiye 
Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında 
defnedildi. 

Karaman’da Ekim ayı başından 
bu yana araziden topladıkları man-
tarları yiyen 12 kişi zehirlenerek 
hastaneye kaldırılmış, Konya’ya 
sevk edilen 66 yaşındaki Dudu 
Akın da 17 Ekim Çarşamba günü 
hayatını kaybetmişti. Havva Bilir'in 
de hayatını kaybetmesiyle mantar 
zehirlenmesi sonucu ölenlerin sa-
yısı 2'ye çıktı.
n İHA

Konya'da "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında 13 üniversite ile 
İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

13 üniversite Konya’da
işbirliğine imza attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın ilan ettiği 2019 Prof. Dr. 
Fuat Sezgin Yılı kapsamında, KOP 
Bölgesi Üniversiteler Birliğindeki 
(ÜNİKOP) 13 üniversite ile İslam 
Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İB-
TAV) arasında protokol imzalandı.

İBTAV Mütevelli Heyeti Başkanı 
Mecit Çetinkaya, bir otelde düzen-
lenen toplantıda, merhum Prof. Dr. 
Fuat Sezgin'in tanıtılmasına katkı 
sağlayacak etkinlikler için toplantıya 
katılan rektörlere teşekkür etti. Prof. 
Dr. Fuat Sezgin'in hayattayken de 
değerinin bilindiğini söyleyen Çetin-
kaya, Sezgin'in değer biçilmeyen bir 
kütüphanesi olduğunu ve bunun da 
dünyada eşinin bulunmadığını kay-
detti.

‘İNŞALLAH O KİTAPLARI 
TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ’

Çetinkaya, Sezgin'in Alman-
ya'daki kütüphanesini Türkiye'ye 
bağışladığını anımsatarak, şöyle 
konuştu: "Türkiye'ye üçte birini ge-
tirdik. Diğer üçte birini uçakla geti-
rirken Almanya el koydu, üçte ikisi 
Almanya'da kaldı. Hoca 91 yaşında 
kitaplarını 'Türkiye'ye kaçırıyor' diye 
Almanya'da hırsız muamelesi gör-
dü. Maalesef hoca, bu duruma çok 
üzüldü. Bu onu çok etkiledi. Şu ana 
kadar Almanya'ya hizmet etmiş bir 
insanın, hocanın Almanya'da böyle 
biri durumla karşılaşması onu çok 
üzdü. Karısı Almandır, Müslüman 
olmuştur. Hanımefendi, Almanlara 
'mafya' demeye başladı. Mafya di-
yordu. Bu kitapların üçte ikisi hala 
Almanya'da. Hocamız, zamanında 
vekaletname vermişti. Bir dava aç-
tık, uzun senelerdir uğraşıyoruz. İn-
şallah o kitapları Türkiye'ye getirece-
ğiz. Hukuksal bir durum oldu."
‘ESERLER ARASINDA BİN 200 YILLIK 

EL YAZMASI KİTAP VAR’

Türkiye'ye getirilen kitapların 
İstanbul Gülhane’deki bir kütüpha-
nede yer aldığını anlatan Çetinkaya, 
akademisyenlerin de bundan istifa-
de edebileceğini ifade etti. Çetinka-
ya, "Resmi olarak açılmadı ama açık 
sayılır. Bu kütüphanenin bağışlan-
masında Cumhurbaşkanımızın çok 
büyük katkısı var. Bu kitapların Tür-
kiye'ye hediye edilmesinde en bü-
yük etken mütevelli heyeti üyemiz 
Bilal Erdoğan'dır. Sadece bundan 
değil hocaya verdiği değerden dolayı 
hocam fikrini değiştirdi. Eserler ara-
sında bin 200 yıllık el yazması kitap 
var, kasada saklı." diye konuştu.

‘50'NİN ÜZERİNDE ETKİNLİK 
GÖRÜLÜYOR’

Yapılacak etkinliklerin organi-
zasyonu için görevlendirilen Kırıkka-

le Üniversitesi (KKÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Ersan Aslan ise toplantının 2019 
yılında etkinliklerin Tükiye sathında 
plan ve program dahilinde ilerle-
mesini sağlamak için düzenlendi-
ğini aktardı. ÜNİKOP içerisindeki 
üniversitelerle protokol imzalandı-
ğını aktaran Aslan, şunları kaydet-
ti: "Türkiye'deki 206 üniversitenin 
etkinlikleri takvime bağlanacak. 
Arzumuz, aralık ayı gelmeden tak-
vime koyup Cumhurbaşkanımıza 
takdim etmek. Hedefimiz talimat 
buyurdukları takdirde, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi'nde açılış gerçek-
leştirip tüm Türkiye'de Fuat Sezgin 
hocamızın özelinde, İslam bilim ta-
rihinin medeniyete katkılarını yeni 
nesillere anlatabilmek. Hedefimiz, 
ülke sathında ve dışında etkinlikler 

gerçekleştirmek. Taslak programa-
lara bakıldığında 50'nin üzerinde et-
kinlik görülüyor. Hocamızı hem yad 
etmiş olacağız hem de unutulmuş 
olan İslam bilim tarihi geleneğini ve 
geçmişini gençlere, toplumumuza 
anlatmak için vesile olacak. 1960 
yılında bu memleketten tabiri caiz-
se sürülmüş olan bir değerin, tekrar 
ülkemize kazandırılmış olmasında 
önemli katkı sağlacaktır."

Toplantıda, KOP Üniversiteler 
Birliği'nin üyesi 13 üniversite rek-
törü, ilgili protokolü imzaladı. Pro-
tokolle Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam 
bilim tarihinin dünya medeniyetine 
katkısı anlatılacak. İBTAV ile üni-
versitelerin sorumlulukları belirle-
necek.
n AA

Aliye Acartürk dualarla defnedildi
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1990 yılından bu yana çeşitli 
markalardaki araçların orijinal ve 
yan sanayi ürünü yedek parçalarını 
temin ederek ihtiyaç sahiplerine sa-
tışa sunan Buluş Otomotiv’in sahibi 
Hasan Buluş, sektörünü tüm yönle-
riyle 10’LAR Dergisi’ne değerlendir-
di. Bu sektöre nasıl girdiğini anlatan 
Buluş, oto yedek parça sektörünün 
dünden bugüne gelen serüvenini de 
değerlendirdi.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. 
Hasan Buluş kimdir?

1966 Konya doğumluyum. Eği-
tim hayatım 1980 ihtilaline kadar 
devam etti. Ortaokuldan mezun 
olduktan sonra 1990 yılına kadar 
MAN tamirciliği yaptım amcamın iş 
yerinde. Askere gidip geldim, evlen-
dim. 6 tane çocuğum var. 1990 yılın-
da yedek parça üzerine iş yeri açtım. 
O zamanlar şimdiki gibi Wolkvagen 
grubu araçlar falan yoktu. Cebinde 
bir miktar parası olan adam piya-
sada var olan Renault grubu ya da 
TOFAŞ grubu araçlar satın alıyordu. 
Biz de yedek parçayı bu markalar 
üzerine yoğunlaştırmıştık. 

2008 yılında Wolksvagen gru-
bunu de bünyemize dahil ettik. 
Audi, Seat, Skoda, Wolksvagen ye-
dek parçalarını da temin edip Konya 
piyasasına sunmaya başladık. İkisini 
beraber götürüyoruz. Anadolu Sa-
nayi, Eski Sanayi ve Karatay Sana-
yi’nde olmak üzere üç farklı noktada 
hizmet veriyoruz. Özel servislere, 
eskiden bu yana olan müşterileri-
mize perakende malzeme satıyoruz. 
Malzemelerin çoğunluğunu İstan-
bul’da bulunan büyük tedarikçi fir-
malardan temin ediyoruz. Son 3-4 
senedir servislere kurye hizmeti de 
sunuyoruz. Hizmeti vatandaşın aya-
ğına götürüyoruz. İlçelere de otobü-
se vererek gönderiyoruz. Şu an 23 
çalışanım var. Grup olarak sermaye-
mizin yüzde 80’ini Wolksvagen gru-
buna, yüzde 20’lik dilimini de FİAT 
grubuna ayırdık. 

Piyasanın talebine göre mi 
sermayenizi pay ettiniz?

Öyle tabi ki, talep nerede çok 
fazlaysa, biz de yatırımlarımızı o 
alana yoğunlaştırıyoruz. İnsanların 
ekonomik durumu eskiye nazaran 
çok değişti. Daha lüks ve konforlu 
arabalar tercih edilir oldu. Alman 
arabaları daha çok talep görür hale 
geldi. 

Alman dev otomobil firmalarının 
ve FİAT grubunun yedek parçalarını 

satıyorsunuz. İş yerinizde bahsettiğiniz 
bu markaların bütün parçalarını 

bulunduruyor musunuz?
Şimdi şöyle bazı malzemeler 

var. Bunlara koşan malzemeler di-
yoruz. Ekmek gibi, şeker gibi her 
zaman gider. Filtre, yağ gibi bakım 
malzemeleri, debriyaj takımları, fren 
takımları gibi belirli periyotlarda 
bakımının yapılması gereken mal-
zemeler gibi. Bir de 1998 yılından 
itibaren sigorta tedarikçileri başladı. 

Araçlarda bir hasar meydana geldi-
ği zaman kimse elini cebine atmaz 
oldu. Sigorta şirketleri de kendileri 
kaporta aksamlarını tedarik etmeye 
başladı. Biz de bunu dikkate alarak 
mekaniğin yanında kaporta aksam-
larına ilişkin malzemeleri de elimiz-
de bulunduruyoruz. Şu an elimizde 
14 bin çeşit satışa hazır mal var. 
Yani bir arabada mekanik aksamı-
nın dışında da yenilenmesi gereken 
parçalar olabiliyor. Bir aynanız kırıla-
biliyor, bir vites topuzu ya da körük 
lazım olabiliyor. Bunları da elimizde 
bulundurmamız gerekiyor. Ama bir 
oturaktır, göğüstür, kilometre saya-
cıdır bunlar gitmez. Bunları da ihti-
yaç duyulduğunda tedarikçilerimiz 
aracılığı ile temin ediyoruz. Yeter 
ki Türkiye’de olsun. Erişemeyece-
ğimiz, getiremeyeceğimiz malzeme 
yok. 

Bu bahsettiğiniz arabalar fiyatları 
yüksek olan arabalar. Daha lüks 
segmentteki araçlar. Parçaları da 

daha pahalıdır ve dövize endekslidir. 
Bunun size yansıması oluyor mu?
Wolksvagen grubunda malze-

melerin yüzde 60-70’i dövizle gelir. 
Şimdi şöyle mesela bir aracınız var. 
Bakıma gittiniz. Aks körüğü almanız 
gerekiyor. 2008 yılında 30’ar liradan 
4 körüğe 120 lira ödüyordunuz, bu 
rakam şimdi 75 liradan 300 liraya 
çıktı. İster istemez bazı ürün grup-
larında yerli imalatçılara dönüş oldu. 
Daha ucuza son tüketiciye ulaşan ve 
yerli üretim olan bazı parçalar var. 

Bunları tavsiye eder misiniz?
Yan sanayi dediğimiz ürünler 

çıkmaya başladı. Yani bir ürünün 
orijinali 10 avroysa bunun birebir 
aynısı olan yerli üretimini 30-40 li-

raya temin edebiliyorsunuz. Yerli 
gruplarda montaja ürün veren ka-
liteli ürün üreten markalar var. Biz 
de onlardan satın alma yapıyoruz. 
Mesela Alman grubu tüm araçla-
rın fren balataları tek markadır. Bu 
markanın ürettiği ürünün birebir 
aynısını yerli bir üretici yapabiliyor. 
Biz her ikisini de bulunduruyoruz. 
Avrupa olan 250 liraysa yerlisi 125 
lira. Kalite kontrolünü de yapıp sağ-
lam ve uzun ömürlü bir ürünü piya-
saya sunmuşsanız bunun karşılığını 
illa ki alırsınız. Yerli gruplarda satılan 
ürünlerin garantisi ve iadesi de var. 

Mesela dört tane amortisör aldınız, 
aradan kısa bir süre geçti patladı ya 
da ses yapmaya başladı. Bu ürünü 
getirdiğiniz zaman yerli gruplarda 
hiç sıkıntı olmuyor. Üretici malının 
arkasında. Varsa bir sıkıntısı he-
men alıyor ve yenisini gönderiyor. 
Ben markayım diyen Alman grubu 
ise uzun prosedürlere dayandırarak 
ürününü geri alıyor. Hemen değiş-
tirmiyorlar, kullanıcı hatası arıyorlar. 

O zaman yerli daha 
avantajlı doğru mu?

Kesinlikle. Ama kaliteden taviz 
vermemek ve ürün gamını geniş 

tutmak kaydıyla avantajlı. Yani sa-
dece rekabet oluşsun, benim fiyat-
larım daha aşağı seviyelerde olsun 
mantığıyla hareket etmemek gere-
kiyor. Tamam biri 100 liraysa sen 
onu 50 liraya değil 75 liraya sat. 
Ama ürününün arkasında durabil. O 
ürün tüketiciyi de mağdur etmesin, 
bize de geri dönmesin. Bizim ken-
disini henüz ispatlayamamış üretici 
yan sanayicilerimiz var. Bunlar da 
kaliteden taviz vermeden kendileri-
ni piyasaya daha iyi bir şekilde su-
nabilirlerse dışarıdan ürün almamız 
dahi gerekmez. 

Peki en çok hangi yedek 
parçalar satılıyor?

Özellikle araç muayenesinde 
belli bir standart ortaya koyulduktan 
sonra ön düzen parçalarının, fren 
takımlarının ve aydınlatma parça-
larının satışında ciddi artışlar oldu.  
Aslında çok da faydalı oldu. Eskiden 
bu kadar sıkı denetim yoktu. Araçla-
rın sağlamlığı ve yolcuların güvenli-
ği için olması gereken yapıldı. Tabi 
ister istemez bunun yedek parça sa-
tışlarına da etkisi oldu. 

Hasan bey, Konya’da da otomobil 
yedek parça üretimi yapan firmalar 

var. Konya sanayisini oto yedek parça 
üretiminde nerede görüyorsunuz?
Konya’nın bu manada maşallahı 

var. Türkiye’de çok büyük rulman ve 
kayış üreticilerinden Konya’da şube 
açmayan neredeyse kalmadı. Çünkü 
Konya sanayisinde ciddi imalatlar 
yapan firmalarımız var. Bahsettiğim 
firmalar senelik alım yapıyor. Yıl ba-
şından siparişlerini veriyor sürekli 
üretim yaptırıyor. Yani Konya göz 
ardı edilecek bir şehir değil. Ama 
Konya gücünün yeterince farkında 

değil. Biraz da siyasilerin Konya’nın 
bu alandaki gücünü görmesi ve yük-
sek perdeden seslenmesi gerekir. 

Yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. 
Sizin bir eksik görüp, şu malzemeyi de 

ben üreteyim dediğiniz oldu mu?
Üretim başka bir şey. Bizim üre-

ticilerden çok taleplerimiz oluyor as-
lında. Kendimiz üretip yapmayı çok 
fazla düşünmedik. Bizim buna göre 
bir altyapımız yok. Ama bazı araçla-
rın bazı parçaları var. Çok basit bir 
şekilde aynısını üretebilirsiniz. Oriji-
nalinin neredeyse dörtte biri fiyatına 
da mâl edebilirsiniz. Biz zaman za-
man bu tür parçaları ürettiriyoruz. 
Mesela grubumuzdaki markalardan 
minibüsü olanlar var. Kaputunu aç-
maya yarayan bir tel var. Genelde o 
tel kopuyor. Orijinali 180 liraya te-
kabül ediyor. Biz bu telin aynısını tel 
yapan bir arkadaşımız var ona yap-
tırdık. Sadece 25 liraya yaptı. Ama 
bizim seri üretimimiz yok. Amatörce 
yapıyoruz. 

Döviz kurlarındaki artış yerli üretimi 
hızlandırır mı sizce?

Ben bu sürecin krizin fırsata dö-
nüştürülmesi için oluşturulmuş bir 
altyapı süreci olduğu kanaatinde-
yim. Yerli üretim kesinlikle artacak-
tır. Şöyle ifade edeyim, yakın zama-
na kadar Türkiye’de faizler düşüktü. 
Adam Anadolu’dan siparişi topluyor 
ve Çin’den ürünü getirtiyordu. Hiç 
sermayesi olmasa da banka kredisi 
kullanarak bu ticareti yapabiliyordu. 
Malı getirip burada piyasaya sundu-
ğu zaman tüm masraflarını çıktığı 
halde kendisine yüzde 20-30 kâr ka-
lıyordu. Bu adam bu şartlarda üre-
time niye uğraşsın ki? Ama şimdi 
işin rengi değişti.  Faiz oranları aldı 
başını uçtu gitti. Bu seyir değişti. İş 
artık otomotiv sektöründeki büyük 
distribütörlere kaldı. İş, öz sermaye-
ye ve güce döndü. Faiz ve döviz kur-
larındaki artışın piyasaya yansıması 
devam ederse çok değil kısa bir süre 
içerisinde yerli üretim artacaktır ka-
naatimce. 

Hasan bey son olarak sizce 
sağlamlığın tek reçetesi 
kaliteli yedek parça mı?

Yok hayır, öyle diyemeyiz. Ta-
mam yedek parça kaliteli olacak 
ama işçilik de bir o kadar önemli. 
Ehil insanlara işi teslim etmek gere-
kiyor. Biz genelde fiyatlar hususun-
da mukayese yaparız. Ama iş bu-
rada bitmez. Ehil servislere gitmek, 
bu işi iyi bilenlere aracımızı teslim 
etmek gerekir. Benim önerim iş yap-
tıracakları yeri iyi analiz etmeleridir. 
Yani bir parça kadar yapılacak olan 
işçilik de önemlidir. Ustanın iyisi ge-
reksiz parça değiştirtmez. Sağlam 
olan parçayı kullanır. Arızayı doğru 
tespit eder ve çözüm üretir. Aksi 
halde mağduriyetler yaşayabilirsi-
niz. Bunun benzer örneklerine çok 
rastladık. Referansı sağlam ustalara 
gitmek gerekir.
n EMİNE ÖZDEMİR

Konya sanayisinde uzun yıllardır oto yedek parça satışı yapan Buluş Otomotiv’in sahibi Hasan Buluş, döviz 
kurlarındaki dalgalanmanın yerli üretimi harekete geçirmeye dönük bir fırsat olduğunu söyledi

Yerli üretim için fırsat 
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 9 6 1 2 17 10 7 19
2.M. BAŞAKŞEHİR FK 9 5 3 1 13 4 9 18
3.KASIMPAŞA 9 6 0 3 22 15 7 18
4.ANTALYASPOR 9 5 1 3 12 14 -2 16
5.BEŞİKTAŞ 9 4 3 2 15 12 3 15
6.GÖZTEPE 9 5 0 4 12 11 1 15
7.TRABZONSPOR 9 4 2 3 17 11 6 14
8.ATİKER KONYASPOR 9 3 4 2 15 13 2 13
9.ANKARAGÜCÜ 9 4 1 4 9 9 0 13
10.Y. MALATYASPOR 9 3 3 3 11 10 1 12
11.A. ALANYASPOR 9 4 0 5 6 13 -7 12
12.SİVASSPOR 9 2 4 3 12 15 -3 10
13.BURSASPOR 9 1 6 2 6 8 -2 9
14.KAYSERİSPOR 9 2 3 4 7 11 -4 9
15.FENERBAHÇE 9 2 3 4 6 10 -4 9
16.Ç. RİZESPOR 9 1 5 3 11 11 0 8
17.ERZURUMSPOR 9 1 3 5 6 11 -5 6
18.AKHİSARSPOR 9 1 2 6 9 18 -9 5

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında 
deplasmanda karşı karşıya geleceği Erzurumspor ile ilk 
kez mücadele edecek. Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 
10. haftasında bugün 13.30’da Kazım Karabekir Stadı’nda 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacak. Geride 
kalan 9 haftada aldığı 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 18 pu-
anı bulunan İstanbul ekibi, 4. sırada kendine yer bulurken, 
bu yıl Süper Lig’e yükselen BB Erzurumspor ise 5 mağlu-
biyet, 3 beraberlik ve bir galibiyet ile 16. sırada bulunuyor. 

PAŞA’DA HEDEF GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK 
Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının 

ardından takımın başına geçen Mustafa Denizli ile çıktığı 
iki 2 maçı kazanan lacivert-beyazlılar, Erzurum deplasma-
nından da 3 puanla dönerek, 3’te 3 yapmak istiyor. 

KASIMPAŞA’DA GOLCÜLER DİKKAT ÇEKİYOR 
Kasımpaşa’da Samuel Eduok, Trezeguet ve Mbaye 

Diagne etkili performans ve attıkları gollerle dikkatleri 
üzerine çekiyor. Nijeryalı futbolcu Eduok 5 gol ve 1 asist 

ile oynarken, Trezeguet de 4 gol kaydetti ve 4 golün de 
hazırlayıcısı oldu. Lacivert-beyazlıların Senegalli golcüsü 
Mbaye Diagne ise 10 gol, 2 asist ile takımına önemli katkı 
sağladı. Başarılı futbolcular, Teknik Direktör Mustafa De-
nizli’nin Erzurumspor, en önemli kozları. 

KASIMPAŞA’DA ÜÇ EKSİK 
Kasımpaşa’da üç oyuncu Erzurum deplasmanında 

sahada olmayacak. Sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Josue 
Sa ve dün ameliyat edilen Abdul Rahman Khalili, Büyük-
şehir Belediye Erzurumspor karşısında forma şansı bula-
mayacak. 

DÜDÜK ARDA KARDEŞLER’DE 
Bugün Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda 13.30’da 

başlayacak olan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler, yö-
netecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve 
Osman Gökhan Bilir yaparken, dördüncü hakem olarak da 
Bülent Birincioğlu görev alacak. 
n İHA

Erzurumspor, Kasımpaşa’yı konuk edecek

‘Trabzon’a hizmet 
etmek için geldim’

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aralık ayında yapılacak olan kongre ile ilgili olarak “Ben 
Trabzonspor’a hizmet etmek için geldim. Başkan olmak için değil.Bizden daha iyi hizmet edeceğine kana-
at getirdiğimiz biri olursa ancak o zaman geri adım atarız ve onları hizmetine gireriz” ifadelerini kullandı 

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ah-
met Ağaoğlu, Türkiye Spor Yazarları 
Derneği’ni ziyaret etti. Türkiye Spor 
Yazarları Derneği Trabzon Şubesi’nin 
düzenlediği Spor Masası programına 
konuk olan Ağaoğlu, TSYD Trabzon 
Şube Başkan Selçuk Kılıç ve yönetim 
kurulu üyelerinin yer aldığı program-
da gündeme dair önemli açıklamalar-
da bulundu. 
“GELDİĞİMDE ZİRVE YARIŞI İÇİNDE 

OLACAĞINI SÖYLEDİM” 
Takımdan beklentinin her zaman 

başarı olduğunu belirten Ahmet Ağa-
oğlu, “İki haftada şampiyon olunmu-
yor. İki haftada şampiyon olunma-
dığına göre bir haftada da umutlar 
kaybolmuyor. Biraz farklı bir açılar-
dan bakmak lazım. Bu coğrafyanın in-
sanları için her zaman söylemişimdir, 
bunun içerisinde ben de dahil hepimiz 
varız. Bizim yapımız, Türkiye insanın 
genel yapısından çok farklıdır. Olayla-
ra farklı bakarız, farklı değerlendiririz. 
Bakış açımız farklı olduğu kadar tepki-
lerimiz de farklıdır. Bazı fiziksel özel-
liklerimizi değiştirebiliriz. Burnumuzu 
değiştirebiliriz ama huyumuzu değiş-
tiremeyiz. Söylemler bir kere çok er-
kendi. Ligin 8. haftasındayız, arka ar-
kaya iki maç kazanmışız şampiyonluk 
söylemleri başlıyor, ‘Bu sene o sene’ 
vesaire bizim amaçladığımız bir şey 
vardı, büyük önem arz ediyor denilen 
maçlara seyircinin ilgisini ve desteği-
ni çekebilmek. Siz de farkındasınızdır 
ben de bunun için yoğun bir çaba har-
cadım. Eğer ki bu takımdan bir bek-
lentimiz varsa bu başarıdır. Bu takımı 
destekleyen en büyük unsurun camia 
ve taraftar olması lazım. Bazı ben-
zetmeler yapıyorum zaman zaman, 
seyirci önden yolu açar, takım arka-
dan gelir. Bunun tersi olursa büyük 
camiayız diyemeyiz. Bizim bir şekilde 
taraftar olarak, camia olarak bütünle-
şip takımı bağrımıza basmamız gere-

kiyor. Bu takımın en fazla ihtiyacı olan 
şey camianın ve taraftarın sevgisi. 
Mahallemizden düşünelim, mahalle-
nin sevgisine mahzar olduğunuz za-
man sizin ruh yapınız da farklılaşıyor, 
öz güveniniz artıyor. Camiaya karşı da 
sorumluluk duymaya başlıyorsunuz. 
Bu sevgiyi veremediğiniz sürece ara-
daki bağlantıların kopması çok doğal. 
Maç öncesi bakıyoruz futbolcularımız 
göklere çıkartılıyor ve maç da berabe-
re bitiyor. Berabere biten maçtan son-
ra bazı futbolcularımıza yönelik bazı 
eleştiriler oluyor. Telefonuma mesaj-
lar geliyor mesela, ‘Bizi bunun için mi 
çağırdın’ diye. Düşündüm, ‘Acaba ben 
yanlış bir şey mi yaptım’ dedim. Trab-
zonspor’un taraftarını, Trabzonspor 
maçına çağırdım. Başka bir camiadan 
kimseyi de çağırmadım. Bizim taraf-
tarımızı çağırdım. Bir maç ama Trab-
zonspor takımından başarı bekliyor-
sak istisnasız her maçta Trabzonspor 
taraftarının ve camiasının desteğine 
ihtiyacı var. Ancak bu şekilde iyiye 
gidebiliriz. Daha da gerilere gidelim. 
Ben geldiğimde ‘Bu takımı şampiyon 
yapacağım’ demedim. Ama bir şey 
daha söyledim, ‘Bu takım her zaman 
zirve mücadelesi verecek’ dedim. Bu 
süreçte şampiyonluğa da yaklaşırsak 
bunu alırız, alabilecek gücümüz var. 
Üç ayaklı bir masa olarak düşünün, 
olmazsa olmazı Trabzonspor camiası 
ve taraftarıdır. Bana kalırsa en fazla 
çalışmamız gereken konulardan biri 
bu. Bir şekilde biz, taraftar ve takım 
birliğini sağlamak zorundayız. Bu ka-
dar umutsuzluğa sevk etmesi, belki 
geçtiğimiz yıllarda buna benzer maç 
kaybetmelerden sonra takımdaki dü-
şüşün toplum üzerinde bırakmış oldu-
ğu etkinin de tezahürü olabilir. Netice 
olarak dönüp baktığımız zaman en iyi 
kadrolardan birine sahibiz’’ dedi. 

“MİLLİ ARALAR TÜM DÜNYADAKİ 
TAKIMLAR ETKİLENİYOR” 

Bilimsel bir araştırma yapılırsa 
milli maç aralarının tüm takımlara 
etki ettiğini belirten Ağaoğlu, “Fener-
bahçe, Beşiktaş, Galatasaray puan 
kaybetti. Bu takımların geneline bak-
tığımız zaman milli takım arasından 
sonra kaybedildi bu puanlar. Bunun 
içinde Trabzonspor da var. 9 oyuncu-
nuzdan 10 gün uzaklaşıyorsunuz ve 
her biri 6 ayrı milli takıma gidiyor. 6 
ayrı grup, 6 ayrı oyun sistemi, 6 ayrı 
düşünce 9 oyuncu kopuyor sizden, 
sonra geliyor kısa bir hazırlık süreci. 
Mental olarak incelensin oyuncular, 
derinliği ve sebepleri araştırılsın. Mil-
li takım arası denilen bu sürecin Milli 
takıma fazla oyuncu veren takımların 
hepsine kötü yansıdığı görülecektir. 
Sıkıntılı bir maç oynayacağımızı tah-

min ettiğim için ‘Seyirci gelsin, bu 
maçı seyirci alsın’ dedim. Olabilirdi 
de Rodallega’nın direkten dönen topu 
var. Kalenin direğine vurup içeri de 
girebilirdi. 

O zaman her şey değişecek miydi, 
her şey dört dörtlük mü olacaktı. Oyun 
aynı oyun, sıkıntılar aynı sıkıntılar, 
zorluklar aynı zorluklar. Erzurumspor 
beraberliğiyle bana göre kaybedilmiş 
hiçbir şey yok. Ama yapılan eleştiri-
lere baktığım zaman onarmamız ge-
reken, üzerinde çalışmamız gereken 
çok şey var. Yıllarla birlikte kaybetti-
ğimiz bir takım faktörler söz konusu, 
bunları belki de biraz süreç alacak 
ama üstünde çok çalışarak tamir et-
mek zorundayız’’ dedi. 
n İHA

Konyaspor Kulübü Başkan Vekili Enes Ünlüer, 
bugün Medipol Başakşehir’i yenerek 3 haftalık ga-
libiyet hasretine son vermek istediklerini söyledi. 
Ünlüer, kulübün internet sitesinde yer alan açıklama-
sında, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında 27 Ekim 
Cumartesi günü sahalarında Medipol Başakşehir ile 
karşılaşacaklarını anımsattı.

Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmak istedik-
lerini belirten Ünlüer, “Cumartesi günü oynayaca-
ğımız Başakşehir maçında galip gelerek, 3 haftalık 
galibiyet hasretimize son vereceğiz. Bu maçı kazana-
rak, Rizespor deplasmanında elde ettiğimiz bir puanı 
daha kıymetli hale getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ İLE KAZANACAĞIZ
Taraftarlarının yüzünü güldürmek istediklerini 

vurgulayan Ünlüer, şunları kaydetti: “Rize deplas-
manına gelerek hem oyuncularımızı hem de bizleri 
gururlandıran taraftarlarımıza ne kadar teşekkür et-
sek azdır. Taraftarlarımızdan bugün oynanacak maç-
ta da aynı desteği bekliyor, takımımıza gönül veren 
taraftarlarımızın tribünleri doldurmalarını istiyoruz. 
Taraftarlarımızın 90 dakika boyunca vereceği des-
tekle bu maçı kazanacağımıza yürekten inanıyorum. 
İnşallah hem iyi futbol hem de iyi bir sonuçla bu kar-
şılaşmayı tamamlayarak, önümüzdeki maçlara daha 
öz güvenli çıkacağız.”
n SPOR SERVİSİ

Ünlüer: Taraftarımızın desteği ile kazanacağız

Göztepe’de 
stoper alarmı

Spor Toto Süper Lig’de Pazartesi günü Akhisarspor ile 
karşılaşacak olan Göztepe’de, stoperler Titi ve Reis, üçer sarı 
kartla sınırda yer alıyor. Pazartesi günü deplasmanda Akhi-
sarspor’a konuk olmaya hazırlanan Göztepe’de, sarı kart alarmı 
verildi. Sezon başından bu yana Teknik Direktör Bayram Bek-
taş’ın vazgeçilmezleri arasında yer alan stoperler Titi ve Reis, 
üç sarı kartla ceza sınırında yer alıyor. İki oyuncu birer kart daha 
görürse 11. haftada Bornova Stadı’nda oynanacak olan Çaykur 
Rizespor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacaklar. 
Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın, iki oyuncuyu da kart gör-
memeleri konusunda uyardığı öğrenildi. İki oyuncu bu sezon 
Bektaş’ın adeta vazgeçilmezleri oldu. Titi, bu sezon 810 dakika 
forma giyerek bu alanda takımın en iyisi olurken, partneri Reis 
de 787 dakika süre alarak Titi’den sonra ikinci sırada kendisine 
yer buldu. Defansın ortasını Brezilyalılar’a emanet eden Göz 
Göz’de yedek savunmacılar Brezilyalı Kadu ve Arjantinli Fausto 
Grillo. Sarı-kırmızılılarda Yasin, Gassama, Poko, Borges, Tay-
fur ve Traore’nin 2’şer sarı karı bulunurken, kaleci Beto da bu 
sezon bir kez sarı kartla cezalandırıldı.   n İHA
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 9 7 1 1 18 11 7 22
2.TUZLASPOR 9 6 2 1 18 3 15 20
3.MANİSA B.Ş.B. 9 5 2 2 14 5 9 17
4.F. KARAGÜMRÜK 9 5 1 3 13 8 5 16
5.TARSUS İDMAN Y. 9 4 4 1 19 15 4 16
6.PENDİKSPOR 9 4 3 2 12 8 4 15
7.ŞANLIURFASPOR 9 4 3 2 10 10 0 15
8.SİVAS BLD. 9 4 2 3 10 8 2 14
9.BUGSAŞ SPOR 9 4 1 4 12 15 -3 13
10.ZONGULDAK 9 3 2 4 11 13 -2 11
11.DARICA G. BİRLİĞİ 9 3 2 4 9 11 -2 11
12.KAHRAMANMARAŞ 9 2 4 3 8 9 -1 10
13.KIRKLARELİSPOR 9 2 2 5 7 9 -2 8
14.ETİMESGUT BLD. 9 2 2 5 6 13 -7 8
15.ANADOLU SELÇUK 9 1 4 4 9 16 -7 7
16.TOKATSPOR 9 1 3 5 3 9 -6 6
17.BANDIRMASPOR 9 1 3 5 11 19 -8 6
18.FETHİYESPOR 9 0 5 4 6 14 -8 5

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Selçuklu Basketbol, Final Spor’u konuk ediyor
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Bas-

ketbol, ligdeki 3.maçına çıkıyor. İlk iki maçında bir 
galibiyet bir yenilgi alan mavi beyazlılar, yarın kendi 
evinde Final Spor’u konuk edecek. Selçuklu Beledi-
yesi Uluslararası Spor Salonu’ndaki mücadele saat 
18.00’de başlayacak. Kendi evinde ikinci maçında 
çıkacak olan Selçuklu, taraftarının desteği ile bu maçı 
kazanmak istiyor. Selçuklu Basketbol’da sezonun kom-
bine bilet satışları 50 TL’den devam ediyor. Basketbol-
severler 5 TL karşılığında Selçuklu Basketbol – Final 
Spor maçını takip edebilecek.

BİR GALİBİYET BİR YENİLGİ
Mavi beyazlı ekip Selçuklu Basketbol, ligin ilk ma-

çında Petkim Spor’u konuk etti. Güçlü rakibine karşı 
maçın ikinci yarısında muhteşem bir mücadele örneği 
gösteren Selçuklu, maçı kazanmasını bildi ve ligde 
önemli bir başlangıç yaptı. İkinci hafta maçında ise dep-
lasmanda Akhisar Belediye’ye konuk olan Konya ekibi, 
bu karşılaşmada istediği oyunu oynayamadı ve mağlu-
biyet ile ayrıldı. Sezonun ilk iki haftasında bir galibiyet 
bir yenilgi alan Selçuklu, 3 puan ile 11.sırada yer alıyor.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 ANKARA DSİ 3 2 1 240 214 0 0 5
2 KARESİ SPOR 2 2 0 225 160 0 0 4
3 AKHİSAR BELEDİYE 2 2 0 179 147 0 0 4
4 OGM ORMANSPOR 2 2 0 174 147 0 0 4
5 MANİSA B.Ş.B. 2 2 0 159 138 0 0 4
6 BURSASPOR 2 2 0 163 147 0 0 4
7 DÜZCE BELEDİYE 2 2 0 157 148 0 0 4
8 İSTANBUL T.Ü. 3 1 2 275 293 0 0 4
9 MAMAK BLD. 2 1 1 148 133 0 0 3
10 EDİRNE SPOR 2 1 1 175 175 0 0 3
11 SELÇUKLU BASKETBOL 2 1 1 166 184 0 0 3
12 YALOVA BELEDİYE 3 0 3 207 262 0 0 3
13 BANDIRMA KIRMIZI 3 0 3 232 298 0 0 3
14 PETKİM SPOR 2 0 2 155 171 0 0 2
15 ARTVİN BELEDİYE 2 0 2 136 154 0 0 2
16 FİNAL SPOR 2 0 2 175 195 0 0 2

Konyalı atletler 
Cumhuriyet için koştu

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Tem-
silciliği faaliyet takviminde yer alan Cumhuriyet Koşusu 
Yarışları yapıldı. Nene Hatun Parkında yapılan Cumhuri-
yet Koşusu Yarışları sonucunda dereceye giren sporcuları 
şu şekilde oluştu; 2000 metre Küçük Erkekler 1.Mehmet 
Yaşar, 2.Burhan Akdeniz, 3.Mustafa İnal. 2000 metre Bü-
yük Erkekler 1.Muhammet Ali Günindi, 2.Caner Çalışkan, 
3.Selim Yetkin. 2000 metre Küçük Kızlar 1.Esma Ceran 
Öztürk, 2.Ayşe Lara Kara, 3. Ayşe Tunç Karataş. 2000 
metre Yıldız Kızlar 1.Ebrar Sinem Çelen, 2.Hatice Okay, 
3.Havva Bera Kara. 2000 metre Genç Erkekler 1.Gökde-
niz Göçmen, 2.Celalettin Karaaslan, 3.Hüseyin Tekocak.
n SPOR SERVİSİ

Seydişehir’de masa 
tenisi turnuvası

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce hazırlanan 
“Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destekleme Prog-
ramı” kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi. 
Seydişehir Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün destek-
leriyle “Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destekleme 
Programı” kapsamında ortaokul ve lise kategorilerinde 
düzenlenen masa tenisi turnuvalarında dereceye giren 
öğrenciler ödüllendirildi. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 
gerçekleşen ödül törenine Kaymakam Aydın Erdoğan, 
İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Tahir Kibar ile beden eğitimi öğretmenleri ve 
öğrenciler katıldı. Kaymakam Erdoğan, burada yaptığı 
konuşmada, projenin hazırlanmasında ve uygulanma-
sında emeği geçen emniyet görevlileri ve öğretmenlere 
teşekkür etti. Dereceye giren öğrenciler, bisiklet, kol saa-
ti ve spor ayakkabı ile ödüllendirildi.  n AA

Bölgesel Amatör Ligi’nde 6.hafta oynanacak
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 

Konya ekipleri Sarayönü Belediyespor, 
Akşehirspor ve Karapınar Belediyespor 
yarın ligdeki 6.maçına çıkacak. Spor Toto 
Bölgesel Amatör Ligi 6.Grup’ta Konya 
temsilcileri yarın 6.hafta maçlarına çıkı-
yor. Sarayönü Belediyespor deplasman-
da Kırşehir Çayağzıspor’a konuk olurken 
Akşehirspor ise Ankara deplasmanında 
1926 Polatlı Belediyespor ile karşılaşa-
cak. Karapınar Belediyespor ise evinde 
Sandıklıspor’u konuk edecek.

SARAYÖNÜ, KIRŞEHİR 
DEPLASMANINA GİDİYOR

Ligin 5.haftasında evinde ağırladığı 
1926 Polatlı Belediyespor’u 1-0 mağlup 
ederek ligdeki ilk galibiyetini elde eden 
Sarayönü Belediyespor, yarın deplas-
manda Kırşehir Çayağzıspor’a konuk 
olacak. Sarayönü Belediyespor bugün 
karayolu ile Kırşehir’e gidecek. Yeşil-si-
yahlı temsilcimiz rakibini yenerek seri 
yakalamak istiyor. Yarın Kırşehir Ahi 
Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 

14.00’te başlayacak. Maçı hakem Erhan 
Kaya yönetecek. Kaya’nın yardımcılıkla-
rını; Muhammed Göz ve Erkan Türemiş 
yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise 
Mustafa İnan olacak.

AKŞEHİR GEÇEN HAFTAYI BAY GEÇTİ
Ligde geçtiğimiz haftayı BAY geçen 

bir diğer Konya ekibi Akşehirspor, yarın 
deplasmanda 1926 Polatlı Belediyespor’a 
konuk olacak. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz 

geçen hafta Sarayönü Belediyespor ile 
oynayan ve sahadan 1-0’lık mağlubiyet-
le ayrılan Ankara ekibini yenmek istiyor. 
Ligde topladığı 7 puanla 5.sırada yer alan 
Akşehirspor’un maçı saat 14.00’te başla-
yacak mücadele Polatlı İlçe Stadyumu’n-
da oynanacak. Maçı hakem Süleyman 
Bahadır yönetecek. Bahadır’ın yardımcı-
lıklarını;  Ömer Yasin Gezer ve Burak Özer 
yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Er-
kan Yegin olacak.

KARAPINAR’IN RAKİBİ SANDIKLI 
Geçen hafta başkent deplasmanında 

Çubukspor’a mağlup olan Karapınar Be-
lediyespor, yarın evinde  Sandıklıspor’u 
ağırlayacak. Saat 14.00’de başlayacak 
mücadele Karapınar İlçe Stadyumu’nda 
oynanacak. Mücadeleyi hakem İlayda 
Nihal Çetiner yönetecek. Çetiner’in yar-
dımcılıklarını Eray Karmil ile Furkan Ko-
cayıldız yapacak. Maçın dördüncü hakemi 
ise Engin Uğur. Karapınar Belediyespor 
rakibini yenerek geçen hafta aldığı mağlu-
biyeti telafi etmek istiyor. n SPOR SERVİSİ

Yeni bir başlangıç!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor, ligin 10.hafta maçında bugün 
Pendikspor’a konuk olacak. Ligde kötü günler 

geçiren yeşil beyazlı ekibin Pendik ile olan maçı 
saat 13.30’da Pendik Stadı’nda oynanacak ve 
Halil İbrahim Yıldırım tarafından yönetilecek
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, yeni bir 

başlangıç yapmak istiyor. Ligde 9 hafta sonunda istediği sonuçla-
rı alamayan ve teknik direktör Tayfun Türkmen ile yollarını ayıran 
Yavru Kartal, kısa süre sonra bir de olağanüstü genel kurula gide-
cek. Bu kötü süreçte takımın başında Hakan Ünal geçerken, genç 
teknik adam ilk maçına bugün çıkacak. Konya Anadolu Selçuks-
por, bugün saat 13.30’da Pendikspor’a konuk olacak. Karşılaş-
mayı Halil İbrahim Yıldırım yönetirken, yardımcılıklarını Kerem 
Yükünç, Ünal Doğru ve Furkan Aksıoğlu yapacak.

9 HAFTADA 7 PUAN TOPLADI
Yavru Kartal Konya Anadolu Selçukspor, ligde oynanan 9 

hafta sonunda istediği sonuçları alamadı. Ligin üç haftasında 
üç beraberlik alan yeşil beyazlı takımın sadece 1 galibiyet bu-
lunuyor. Anadolu Selçukspor, 1 galibiyet 4 beraberlik sonunda 
7 puan toplayabildi ve 9 hafta sonunda 15.sırada yer aldı. 2. Lig 
temsilcimiz ligde son olarak kendi sahasında Manisa Büyükşe-
hir Belediyespor’u konuk etti ve karşılaşmada 4-0 mağlubiyetle 
ayrıldı. Bu mağlubiyet sonrası Teknik Direktör Tayfun Türkmen 
görevinden istifa etti.

HAFTA İÇİ YOL AYRILIĞI YAŞANDI
Ligin ilk 9 haftasında sadece 7 puan toplayabilen Konya 

Anadolu Selçukspor’da alınan kötü sonuçların ardından Teknik 
Direktör Tayfun Türkmen görevinden ayrılma kararı aldı. Ligde 
8.haftada oynanan Bugsaş Spor maçından sonra istifa kararı alan 
Türkmen, yönetimin isteği üzerine 1 hafta daha takımında başın-
da kaldı ancak son hafta iç sahadaki ağır mağlubiyetin ardından 
Tayfun Türkmen istifa etti. Eski Konyasporlu oyuncunun istifası-
nın ardından yeşil beyazlı takım Teknik Direktör Hakan Ünal’a 
emanet edildi.

YÖNETİM GENEL KURULA GİDİYOR
Hafta içinde yaşanan yol ayrımın ardından yönetim kurulu 

da acil olarak toplandı. Mehmet Güney başkanlığındaki Konya 
Anadolu Selçukspor, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. 
Konya Anadolu Selçukspor’dan yapılan resmi açıklamada, “Yö-
netim Kurulumuz, Mehmet GÜNEY başkanlığında toplanarak aşa-
ğıdaki kararı almıştır. Konya Anadolu Selçukspor Kulübü Derneği 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 13.11.2018 Salı günü saat 
17.30’da Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Basın Toplan-
tı Salonunda (Parsana Mah. Kaletaş Cad. No:7/204   Selçuklu / 
KONYA) aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapıl-
masına; Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20.11.2018 Salı günü 
aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aşağıda yazılı gündem 
gereği yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” ifadeleri yer 
aldı.
n SPOR SERVİSİ



Başakşehir’de
3 önemli eksik

Spor Toto Süper Lig’in 10. hafta mücadelesinde Medi-
pol  Başakşehir, bugün deplasmanda temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor ile karşı karşıya gelecek. 

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak müca-
dele, saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt 
Çakır yönetecek. Ligdeki ilk 9 maçında 18 puan toplayan Medi-
pol Başakşehir, lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde 2. sırada 
yer alıyor.

İlk 9 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan 
Atiker Konyaspor ise 13 puana sahip.

Medipol Başakşehir’de, sarı kart cezalısı Junior Caiçara 
ve sakatlığı süren Alparslan Erdem bu mücadelede forma gi-
yemeyecek. 

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Emre Belözoğ-
lu’nun da bu karşılaşmada maç kadrosunda yer alması beklen-
miyor.  n SPOR SERVİSİ

Ligde zorlu maçlar var
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftası önemli maçlara sahne 

olacak. Konyaspor’un Başakşehir’i konuk edeceği günde kü-
mede kalma mücadelesi veren Erzurumspor Kasımpaşa’yı 
ağırlarken, Trabzonspor da Antalya’da 3 puan arayacak. 

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa 
(Erzurum Kazım Karabekir), 16.00 Atiker Konyaspor-Medi-
pol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye), 19.00 Antal-
yaspor-Trabzonspor (Antalya)

Yarın: 13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşe-
hir Belediyesi Kadir Has), 18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Ga-
latasaray (Yeni Malatya), 20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 
(Ülker)

29 Ekim Pazartesi: 20.00 Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto 
Akhisar), 20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
n SPOR SERVİSİ

RPS TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 
10.hafta maçında bugün Pendikspor’a konuk olacak. Ligde 
kötü günler geçiren yeşil beyazlı ekibin Pendik ile olan maçı 
saat 13.30’da Pendik Stadı’nda oynanacak ve Halil İbrahim 
Yıldırım tarafından yönetilecek. n HABERİ SPOR 2’DE

Anadolu, Pendik 
deplasmanında

Kartal’ın kritik virajı!

Spor Toto Süper Lig’de 10. hafta he-
yecanı başladı. 3 maçtır kazanamayan ve 
ligde üst sıralara tırmanmak için müca-
dele veren temsilcimiz Aitker Konyaspor 
bugün zorlu bir mücadeleye çıkıyor.

Yeşil beyazlılar evinde ligin güçlü 
ekiplerinden İstanbul Başakşehir’i konuk 
edecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stad-
yumu’nda oynanacak karşılaşma saat 
16.00’da başlayacak ve hakem Cüneyt 
Çakır yönetecek.

Çakır’ın yardımcılıklarını Alpaslan 
Dedeş, Erdem Bayık yaparken maçın 
dördüncü hakemi Bahattin Şimşek. Cü-
neyt Çakır, bu sezon takımımızın 6.hafta-
da deplasmanda Kayserispor’u 2-0 yen-
diği mücadeleyi de yönetmişti.

ANADOLU KARTALI 
BAŞAKŞEHİR’E HAZIR

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper 
Lig’in 10. haftasında bugün sahasında 
Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın 

hazırlıkların dün yaptığı antrenmanla ta-
mamladı.

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör 
Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşti-
rilen antrenman, koşu ve ısınma hareket-
leriyle başladı. 

5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden 
idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, tedavisi devam eden ve 
takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado dı-
şında tüm oyuncular katıldı.

KARTAL KAZANMAK İSTİYOR
Bugün evinde ligin güçlü ekiplerin-

den Medipol Başakşehir’i konuk edecek 
Atiker Konyaspor’da tek hedef galibiyet. 
Son 3 maçtır kazanamayan yeşil beyaz-
lılar son olarak Çaykur Rizespor ile 1-1 
berabere kalmıştı.

13 puanla 8. sırada yer alan Kon-
yaspor zirve mücadelesi veren rakibini 
evinde mağlup edip yeniden yükselişe 
geçmenin hesaplarını yapıyor. 

Rakip Başakşehir ise şampiyonluk 

mücadelesinde 10. haftayı kayıpsız geç-
mek istiyor. 18 puanla lider Galatasa-
ray’ın ardından şampiyonluk yarışında 
bulunan İstanbul temsilcisi kritik maçtan 
3 puanla dönerek puan farkının açılması-
na izin vermeme niyetinde.

HURTADO DIŞINDA EKSİK YOK
Başakşehir karşısında taraftarının 

da desteği ile kazanmak isteyen Atiker 
Konyaspor’da Hurtado dışında eksik yok. 
Ülkesi Peru’nun ABD ile oynadığı milli 
maçta sakatlanan tecrübeli oyuncunun 6 
hafta sahalardan uzak kalacağı açıklan-
mıştı.

15. RANDEVU 
Öte yandan Atiker Konyaspor ile Me-

dipol Başakşehir Süper Lig’de 15.kez 
karşı karşıya gelecek.

Oynanan 14 maçta Atiker Konyaspor 
1, Medipol Başakşehir 7 galibiyet alır-
ken, oynanan 6 mücadele ise beraberlik-
le sonuçlandı.
n SPOR SERVİSİ

Üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 
Atiker Konyaspor bugün kritik bir maça çıkıyor. Puan kaybına tahammülü 
olmayan Anadolu Kartalı bugün evinde İstanbul Başakşehir’i ağırlayacak. 

Saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek


