
3 kazada 4 ölü
10 yaralı!

Konya’da geçtiğimiz haftasonu yine çok 
sayıda kaza meydana geldi. Çumra, 

Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde meydana 
gelen trafik kazalarında 4 kişi hayatını 

kaybederken 10 kişi de yaralandı.
 n SAYFA 6’DA

42. kattan 
ölüme atladı!

Selçuklu ilçesi 
Feritpaşa Mahal-
lesi Kule Caddesi 
üzerinde bulunan 
42 katlı iş merke-
zinin son katındaki 
restoranın terasına 
çıkan 23 yaşındaki 
T.A.’nın kendisini 
aşağıya attı. Gen-
cin sağlık durumu 
ciddiyetini koruyor.
 n SAYFA 6’DA

5’inci kattan 
düşerek öldü

Karatay ilçesi Fetih 
Mahallesi Hünkar 
Beğendi Sokak’ta 
oturdukları 5 katlı 
apartmanın çatı 
katındaki terasa 
hava almak için 
çıktığı iddia edilen 
13 yaşındaki Şeri-
fe Gök, dengesini 
yitirerek aşağıya 
düşüp öldü. 
n SAYFA 6’DA

Koyun otlatma 
kavgası kanlı bitti!

Karatay ilçesi Erler Mahallesi’nde iki grup 
arasında koyun otlatma meselesi yüzünden 
çıkan silahlı kavgada 26 yaşındaki Ali Uya-
nık tüfekle karın bölgesinden vuruldu. Ağır 
yaralanan Uyanık, kaldırıldığı hastanede 

hayatını kaybetti. n SAYFA 6’DA

Hindistan’a giderse
sağlığına kavuşacak

14 yaşındaki Mehmet Efe Duman, 4 yıldır 
kas hastalığı ile mücadele ediyor. Tekerlekli 

sandalyeye mahkum yaşayan Duman, 
Hindistan’da yapılabilen kök hücre nakli için 

yardımseverlerin desteğini bekliyor.  
n SAYFA 7’DE

Konya’yı geleceğe birlikte taşıyalım Konya’nın yeni valisi Toprak oldu
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
MÜSİAD Konya Şubesi ve Konya 
Sivil Toplum Kuruluşları Platfor-
mu’nun işbirliğiyle düzenlenen 
“Yerel Yönetimler ve Konya’nın 
Vizyonu” konulu programda 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
hizmetlerini, proje ve gelecek 
vizyonunu anlattı. Altay, “Bu 
şehir hepimizin ve geleceğe dair 
önemli işleri böyle istişare eder-
sek daha hızlı ilerleriz. Şehrimizi 
birlikte geleceğe taşıyalım” 
dedi. n SAYFA 13’TE

Resmi Gazete’de yayımlanan 
Valiler Kararnamesi 39 ilin 
valisi değişti. Bu kapsamda 
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Konya’nın yeni valisi 
oldu. Konya Valisi Yakup Can-

bolat ise Bursa Valiliği görevine 
getirildi. Cüneyit Orhan Toprak 
da Yakup Canbolat gibi Hakkari 
Valiliği görevinin ardından Kon-

ya Valisi olarak atandı. Daha 
önce Konya Valiliği görevini 
yapan ve Merkez Valisi olan 

Muammer Erol ise Yalova Vali-
si olarak atandı. n SAYFA 3’TE

05 Enderin Selçuklu
temsilciliği açıldı 05 07TYB Konya’da

Yahya Kemal anıldı
Zehir tacirlerine
geçit verilmiyor07 Çoban uyudu, 

sürü telef oldu!

MERAM’IN ÇEVRE VE 
HAYAT KALİTESİ ARTIYOR

MİLLETİMİZİN EN BÜYÜK
KAZANIMI ÖZGÜVEN OLDU

DİRENİŞ KARATAY’IN PLATOSU
HOLLYWOOD’A KİRALANACAK

Her projede çıta yükseliyor

AK Parti Konya Milletvekili Sorgun:

Farklı projelerde kullanılıyor

Meram Belediyesi kentsel değişim adına önemli 
bir projeye daha imza atıyor. Bu noktada belediye 
öncülüğünde, bir önemli ve büyük proje daha ha-
yata geçiriliyor. Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, bundan sonra hayata geçecek Uluırmak Ev-
leri’nin 2 bin 500 dairelik daha sonra ise yükselecek 
4 bin 500 daire ile etaplar halinde Meram’da çevre 
ve hayat kalitesini artırmaya devam edeceklerini 
söyledi.

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin düzenlediği “Her Cu-
martesi Birlikteyiz” konferanslarında Türkiye’nin 
siyasi geçmişini anlatan AK Parti MKYK Üyesi ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, dünya her konu-
da Türkiye’yi takip ederken, Türk halkının Cumhur-
başkanı Erdoğan ve AK Parti’nin kazandırdığı öz-
güven ile ülkemize yapılan saldırılara kolayca karşı 
durduğunu söyledi.

Konya’da, KTO Karatay Üniversitesi tarafından “Di-
reniş Karatay” filmi için kurulan film platosunun Hol-
lywood yapımcılarına kiralanması için çalışma baş-
latıldı. Kılıçarslan Köşkü, Sultan Kapısı, Ertaş Kapısı 
gibi tarihi yapıların gerçeğe yakın prototiplerinin 
bulunduğu platoda, sokaklar, döneme ait kasap, 
manav, fırıncı, kumaşçı ve benzeri meslek sahiple-
rinin dükkanları yer alıyor.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

Cumhuriyet bugün
95 yaşında!

İş sorununa
çözüm aranıyor

‘İttifakımızı
milletle yapacağız’

Cumhuriyet’in kuruluşunun 
95. yıldönümü münasebe-
tiyle yapılan açıklamalarda 
Milli Mücadele’nin ardından 
Cumhuriyeti kuran azim ve 
kararlılığın bugün de devam 
ettiği vurgulandı. Hainlere asla 
fırsat verilmeyerek, 95 yıl önce 
başlayan şanlı yürüyüşünün 
devam edeceği belirtildi. 
n SAYFA 12’DE

İnşaat Mühendisleri Odası 
(İMO) Konya Şubesi Örgütlen-
me ve Meslek Yasası Çalıştayı 
düzenledi. Çalıştayda mesleki 
sorunlarına çözüm aramayı 
amaç edindiklerini dile getiren 
İMO Konya Şube Başkanı 
Süleyman Kamil Akın, iş arayan 
genç mühendislerin sorunları-
na da kalıcı bir çözüm bulmayı 
hedeflediklerini dile getirdi. 
n SAYFA 5’TE
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HAVUÇ
İHYA ETTİ!

Türkiye’nin havuç üretim merkezi Kaşınhanı’nda bu yıl havuç 
üretiminde rekor kırıldı. Üretildiği gibi ihracata giden havuç, üreticisine 
kazandırırken, havuçtan mamul ürünler üretimi için de düğmeye basıldı

ÜRETİLDİĞİ 
GİBİ İHRACATA 

GİTTİ

KİLOSU ÜRETİCİDE 3 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Tek başına Türkiye’nin ihtiyacı olan havucu fazlasıyla üretebilecek 
kapasiteye sahip olan Kaşınhanı’nda bu yıl rekorlarla dolu bir sezon 
yaşandı. Havuç üretiminde olduğu gibi fiyatlarında da rekor üstüne 
rekor kırıldı. İhracat talebinin çok fazla olmasına bağlı olarak sezo-
nun başında kilosu 3 liraya kadar çıkan havuç, şimdilerde fiyat bir-
liği olmaması ve üreticinin kaygılarına bağlı olarak 85-95 kuruştan 
satılıyor.

KAŞINHANI HAVUÇTAN MAMUL ÜRÜNLERİ DE ÜRETİLECEK

Üretilen havucun Rusya, Ortadoğu ülkeleri, Katar başta olmak üzere 
Arap ülkeleri, Gürcistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
gibi ülkelere ihraç edildiğini belirten havuç üreticisi Arif Ceylan, “Bu 
yıl ihracat bu kadar fazla olmasaydı, Kaşınhanı’nın havucu bitmezdi. 
Şimdi kooperatif olarak altyapı çalışmaları yapılıyor. İnşallah havuç 
suyu, havuç tozu, pestil gibi mamul ürünleri de kendimiz üreteceğiz” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Yakup Canbolat Cüneyit Orhan Toprak

Saadet Partisi Konya İl Başkanlı-
ğı’nın Ekim Ayı Divan Toplantı-
sı’nda konuşan Konya Milletve-
kili Abdulkadir Karaduman,  “Biz 
ittifakımızı mağdur edilen mazlum 
milletle yapacağız. En kısa zaman-
da adaylarımızı belirleyeceğiz. 
Yerel seçimlerin en güçlü partisi 
olacağız” dedi.  n SAYFA 5’TE
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Türkiye havuç üretiminin beşiği sayılan Kaşınhanı’nda bu yıl havuç adeta yok sattı. Havuç üreticileri havucun ihracata yok 
sattığını, üretilenin büyük bir bölümünün ihracata gittiğini ancak fiyat birliği olmadığı için fiyatta beklenenin olmadığını söylüyor

Havuç kapış kapış gitti!
Türkiye’de havuç üretiminin 

önemli merkezlerinden biri olan 
Kaşınhanı Mahallesi, Türkiye’nin 
toplam havuç ihtiyacının tamamını 
karşılayabilecek bir kapasiteye sa-
hip. Kaşınhanı bölgesinin kalkınma-
sında da büyük rol oynayan havucun 
ekim alanı geçmişe nazaran biraz 
daralsa da kullanılan tarım teknik-
lerinin geliştirilmesi ve teknolojinin 
değerlendirilmesi ile birlikte birim 
alandan elde edilen havuç verimi 
arttı. Bölgedeki çiftçiler, Kaşınhanı 
denilince akla havucun geldiğini, 
Kaşınhanı havucunun namının artık 
tüm dünyayı sardığını, özellikle bu 
yıl üretilen havucun hiç bekletil-
meden doğrudan ihracata gittiğini 
belirtiyor. Havuç ihracatında rekor 
kırıldığını dile getiren bölge çiftçisi, 
havucu mamul hale getirip piyasa-
ya sunmaya dönük de altyapının 
hazırlandığını, yakın zamanda Ka-
şınhanı’nın havuç suyu, havuç tozu, 
havuz pestili gibi mamul ürünler de 
üretmeye başlayacağını ifade edi-
yor. 

HAVUCUN KALİTESİ 
DEVLETİN KONTROLÜNDE

Bu yıl havuç sezonunun açılma-
sı ile birlikte ihracatçıların Kaşın-
hanı’na akın ettiklerini dile getiren 
Kaşınhanlı Çiftçi Arif Ceylan, “Ha-
vuç Kaşınhanı bölgesinin kalkınma-
sındaki en önemli etkendir. İşimizin 
temelinde havuç var diyebiliriz. Her 
türlü tarım ürünü üretebiliyoruz ama 
temelinde havuç var. Şu an ekim 
alanımız azaldı ama üretimde bir 
eksilme olmadığı gibi aksine üre-
timi arttı. Birim alandan aldığımız 
verim arttı. Profesyonel tarım yapı-
yoruz. Devlet, içine attığımız ilaçları 
kontrol ediyor. Havuçta ilaç lekesi 
oluşursa ihracata veremiyoruz. 
Bir dönem bunun sıkıntısını yaşa-
dık. Ama ziraat mühendislerimizin 
kontrolünde devletin verdiği ilaçları 
kullanarak bu sorunu tamamen aş-
mış bulunuyoruz. Bu ilaçlar havucu 
kanserden koruyan ilaçlardır” dedi. 

MALİYETLERİN ARTMASI 
GÖZÜMÜZÜ KORKUTUYOR
Bir önceki yıl 70 dönüm alanda 

havuç ürettiğini, bu yıl ise 130 dö-
nümlük bir alanda havuç üretimi 
yaptığını dile getiren Arif Ceylan, 
“Önümüzdeki yıl nasip olursa 200 
dönüm alanda havuç ekimi yapa-
cağım. Yöntemlerimizi değiştirdik. 
Daha modern yöntemler kullanı-
yoruz. Önceden yağmurlamayla 
ilaçlama yapıyorduk. Şimdi yağ-
murlama yönteminden vazgeçtik, 
traktörle ilacı atıyoruz. Bunun daha 
faydalı olduğunu, ilacın tarladaki 
ürüne daha çok etki ettiğini gördük. 
Geçen yıl bir dönüme ektiğimiz 
tohumu bin 600 liradan almıştık. 
Şimdi daha fiyatlar açıklanmadı 
ama 3 lira olacağı söyleniyor. Bin 
500 liraya aldığımız gübreye şu an 

2500-3 bin lira diyorlar. Dolardaki 
dalgalanmanın doğrudan ya da do-
laylı bize de etkisi oldu. Geçen sene 
tarlaları bin 800 liraya kiralamıştık 
bu sene 2 bin 500 lira diyorlar. Geç-
tiğimiz yıl çok verimli ve bereketli 
bir yıl oldu. Havuç, üretim anlamın-
da beklentilerimizi ziyadesiyle kar-
şıladı” diye konuştu. 

SEZONUN BAŞINDA 
3 LİRADAN SATILDI

Kaşınhanı’nda havuç üretiminin 
Temmuz ayında başlayıp Kasım 
ayında sona erdiğini dile getiren 
Arif Ceylan, bu yıl sezonun başın-
da bir kilogram havucun 3 liradan 
alıcı bulduğunu ifade etti. Havuç 
üreticilerinin fiyat konusunda birlik-
telik sağlayamadığını dile getiren 
Ceylan, “Erken ekim döneminde 
yetişen havuç 3 liradan satıcı buldu. 
Bu da sezonun iyi geçeceğine bir 
işaretti. Sezon açıldıktan sonra fi-
yatlarımız bir tonda 900 liraya kadar 
geriledi. Bunun sebebi tamamen 

kendi içimizde fiyat birlikteliğimizin 
olmamasıdır. Geçtiğimiz yıllarda 
havuç üretimi yapılan Hatay Kırık-
han, Bursa ve İstanbul gibi bölge-
lerin havucu çıktığı zaman bizim 
ihracatımız bitiyor, burada üretilen 
havuç daha çok iç pazara veriliyor-
du. Bunu baz alarak bizler tedirgin 
davrandık. Bu sene havuç çok ve-
rimli geçti. Dönümden 23-24 ton 
havuç elde ettik. Havuç çok olunca 
satamayacağımız kaygısı oluştu. 
Bu nedenle de ihracatın hızlı oldu-
ğu dönemde fiyatı kendi kendimize 
düşürüp havucu bir an evvel elimiz-
den çıkarttık. Hatay Kırıkhan’da ha-
vuç üretimi başladığı zaman bizim 
ihracatımız neredeyse tamamen 
duruyor. Diğer taraftan Bursa ve 
İstanbul’da da üretim yapılıyor. Bu 
bölgelerin ihracat kapılarına yakın-
lığı nedeniyle Konya’dan ziyade bu 
şehirler tercih ediliyor. Onlar için de 
maliyet anlamında avantaj sağlıyor. 
Son birkaç yıldır buna bağlı olarak 

havucu birinci ayda bitiriyor bölge-
miz çiftçisi. Havucun bir tonu şu an 
850-950 TL arasında değişiyor. As-
lında Kaşınhanı biraraya gelemedi. 
Biraraya gelseydik havucu tonu bin 
500 liraya bile satabilirdik. Kendi 
aramızda birlik oluşturamadık. Bir-
kaç kere toplandık ama baktık ki 
problem olacak bir sonuca ulaşa-
madık. Bu sene Temmuz ayında bir 
anda havuca büyük bir talep geldi. 
Havucu çıkmış olanlar tonu 3 bin 
liradan havuç satabildi. Öyle güzel 
paralar da kazanıldı. Ama dediğim 
gibi fiyatta istikrar yok. Biraz da 
havucun elde kalacağı kaygısı var. 
Bundan dolayı kendimiz fiyatları kı-
rıyoruz” ifadelerini kullandı. 

İHRACAT BU KADAR FAZLA 
OLMASA HAVUÇ BİTMEZDİ
Ceylan, “Kaşınhanı’nın havuç 

üretimindeki mevsimiyle Hatay 
Kırıkhan’ın mevsimi aynı değil. 
Şu anda Kırıkhan’da havuç ekimi 
bundan yaklaşık bir ay önce yapıl-

dı. Yeni sezon havuçları da bundan 
20-25 gün sonra yetişecek. Diğer 
yandan Beypazarı’nda ekim çok 
farklı. Belki bizimle aynı dönemde 
ekiyorlar ama onlar gömü yapmak 
diye tabir ettiğimiz havucu uygun 
koşullarda saklayıp bekletiyorlar. 
Bizim burada öyle bir şansımız 
yok. Bekletsek de diğer bölgelerin 
havuçları geldiği zaman bizimki-
si talep görmüyor. O nedenle bin 
liraysa 900’e düşürüp elimizden 
çıkarıyoruz sezonun sonunda. Bu 
bizim eksik yönümüz diyebilirim. 
Şunu da belirteyim uzun yıllardır 
havuç üretimi yapıyoruz. Ben bu 
seneki gibi ihracat görmedim. Or-
tadoğu, Arabistan, Ürdün, Katar, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya 
gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Bura-
da havuç diye millet birbirini yiye-
cekti. Bu yıl bu kadar havuç ihraç 
edilmeseydi Kaşınhanı’nın havucu 
bitmezdi” dedi. 

TEKNOLOJİYE AYAK 
UYDURAN KAZANIYOR

Baba mesleği olan çiftçiliği icra 
ettiklerini ve havuç üretiminde de 
iyice uzmanlaştıklarını dile getiren 
Arif Ceylan, “Biz babadan gelen 
mesleği icra ediyoruz. Tabi eskisi 
gibi değil sistem. Eskiden günlük 
ortalama 3-4 ton havuç yıkanırmış. 
Pazara çıkarıp kendileri satarlar-
mış. Sonrasında raylı makineler ku-
rulmuş. Manuel raylı sistem olduğu 
için bu işlemler zordu ve uzun za-
man alırdı. Şimdi makineleşmeyle 
birlikte işler hızlandı. Modern yıka-
ma ve paketleme tesisleri kuruldu. 
Günlük 25-30 ton havuç yıkanıp pa-
ketlenerek satışa hazır hale geliyor. 
Tarlada elle toplanan makine şimdi 
traktörlerle toplanıyor. Günlük bura-
da 60 ton havuç bile yıkayabiliyoruz. 
Talebe göre işimizi hızlandırıp daha 
çok yıkama yapabiliyoruz. Tabi bun-
lar da yeterli değil. İhracata şokla-
masız mal gitmiyor. Şu an ihracatı 
kendim yapmıyorum. Başkasının 
şoklama tesislerini kullanıyorum. 
Nasip olursa ben de şoklama sis-
temimi kullanacağım. Sonrasında 
gerekli belgeleri de çıkarıp kendim 
yapacağım ihracatı. Bu pazara uya-
caksan, bu işi yapacaksan gelişime 
ayak uydurmak gerekiyor. Sezon 
bittikten sonra yeni sezonun önce-
sinde kendi şoklama tesisimizi kur-
muş olacağız” diye konuştu. 

HAVUÇTAN MAMUL ÜRÜNLER 
KAŞINHANI’NDA ÜRETİLECEK
Havucun üretim merkezinde 

işlenmediğine işaret eden Ceylan, 
bölgede geç de olsa sanayileşmeye 
geçmek için girişimlerin yapıldığını 
dile getirerek, “Kaşınhanı Derneği 
öncülüğünde havucu ham haliyle 
ürettiğimiz gibi havuçtan mamul 
ürünler üretebilen bir fabrikayı da 
buraya kazandırabilmek için giri-
şimlerde bulunuldu. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri 
geldi. Onlarla görüşüldü. Havuç 
suyu, havuç tozu, havuç pestili ve 
benzeri mamul ürünlerin üretiminin 
yapılacağı bir entegre tesis proje-
miz de var. Şu an kırık havuçlarımızı 
biz başka şehirlerdeki fabrikalara 
gönderiyoruz. İnşallah bunların 
hiçbirini başka fabrikalara gönder-
meyeceğiz, kendi fabrikamızda ma-
mul ürünler üreteceğiz. Kooperatif 
olarak bu işi başaracağımıza inanı-
yorum. Kaşınhanı Kooperatifi olarak 
bizim şu an Türkiye’nin her yerinde-
ki pazarda havuç satma yetkimiz 
var. Bunun mahallemize büyük 
katkıları olacak. Bu kırığın torbası 
4 lira. Biz 4 liradan satıyoruz. Ama 
bunu işleyip sattığımız zaman daha 
büyük paralar kullanacağız. Ayrıca 
kendi havucumuzu da belki başkası-
na satmayacak, kendi fabrikamızda 
işleyeceğiz” diyerek sözlerini ta-
mamladı. n ONUR KALKAN
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Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bundan sonra hayata geçecek Uluırmak Evleri’nin 2 bin 500 dairelik daha sonra ise 
yükselecek 4 bin 500 daire ile etaplar halinde Meram’da çevre ve yaşam kalitesini artırmaya devam edeceklerini söyledi

Meram her projede 
çıtasını yükseltiyor

Meram Belediyesi kentsel deği-
şim adına önemli bir projeye daha 
imza atıyor. Bu noktada belediye 
öncülüğünde, bir önemli ve bü-
yük proje daha hayata geçiriliyor. 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, belediyenin kentsel dönü-
şüm çalışmalarını ve bu çerçevede 
hayata geçirilecek olan Aksinne 
Evleri Projesini tanıtmak amacıyla 
bir basın toplantısı düzenledi. Dü-
zenlenen programa Meram Bele-
diye Başkanı Fatma Toru, Başkan 
Yardımcıları, Belediye Meclis Üye-
leri ile çok sayıda basın mensubu 
katıldı. Meram Belediyesi olarak 
değişim dönüşüm projeleri, imar 
planlama çalışmaları, kültürel ya-
tırımlar, spor alanları, sosyal tesis-
ler ve tümüyle Meram’ın ihtiyaç 
duyduğu tüm yatırımları yaklaşık 
5 yıldır ekip ruhuyla ortaya koy-
duklarını ifade eden Meram Bele-
diye Başkanı Fatma Toru, bu yatı-
rımların ve projelerin sonuçlarını 
aldıkça büyük mutluluk duyduğu-
nu  ifade etti 

AKSİNNE EVLERİ UYGUN MODELLER 
VE ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Aksinne Evlerinin alt ve orta ge-
lir gurupları için planlandığını söyle-
yen Meram Belediye Başkan Fatma 
Toru, belediye öncülüğünde kurulan 
kooperatifle piyasadaki güven sıkın-
tısının yaşanmadan ve hassasiyeti 
olan vatandaşların faize bulaşmadan 
rahatlıkla ev sahibi olabileceğinin al-
tını çizdi. Aksinne Evleri  projesi  ile 
vatandaşlara uygun modeller ve çö-
zümler sunulduğunu belirten Baş-
kan Toru, “Dönüşüm çalışmalarımız-
da bu modeli Küçük Aymanas Evleri 
ile başlattık. İkinci projemiz Aksinne 
Evleri orta ve alt gelir grubundaki va-
tandaşlarımız için düşünülmüş 846 
dairelik dev bir proje. 2+1 ve 3+1, 
147 metrekare ve 167 metrekare 
seçenekleri sunuluyor. Başvurular 
30 Ekim tarihinde başlayıp 9 Kasım 
günü son bulacak. Fazla başvuru 
olması durumunda noter huzurun-
da kura çekilecek. Projede konutlar 
toplam 14 blok halinde olacak. Ticari 
alanlarımız ise 5 blok. Vatandaşları-

mızın ihtiyaç duyduğu market gibi 
temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği 
her ayrıntı düşünüldü.  167 metrelik  
daireler, 35 bin TL peşin ve 2 bin 800 
TL taksitlerle, 147 metrekare  daire-
ler ise 30 bin  TL peşin ve 2 bin 400 
TL taksitlerle satışa sunulacak. 12 
Kasım günü kesin kayıtlar yapılacak 
ardından hemen akabinde temeli 
atılacak. Meram’da evi olsun isteyen 
herkesi bu projeye katılmaya davet 
ediyorum” şeklinde konuştu. 

MERAM, HER PROJESİNDE 
ÇITASINI YÜKSELTİYOR

Meram Belediyesinin her proje-
de kendi çıtasını yükselttiğini ifade 
eden Başkan Fatma  Toru, bundan 
sonra hayata geçecek Uluırmak Ev-
lerinin 2bin 500 dairelik daha sonra 
ise yükselecek 4 bin 500 daire ile 
etaplar halinde Meram’da çevre ve 
yaşam kalitesini artırmaya devam 
edeceklerini söyledi. Başkan Toru 
sözlerini şu şekilde devam etti ; “Ak-
sinne, Küçük Aymanas gibi Mallal-
lelerde yaptığımız kentsel dönüşüm 
çalışmaları 5392 sayılı Belediye Ka-

nunu kapsamında. Uluırmak Saka, 
Uluırmak Ali Hoca, Büyük Aymanas 
ve Şükran Mahallelerinde yapılan 
ise 6306 sayılı “Afet riski altındaki 
alanların dönüştürülmesi” ile ilgi-
li kanun. Meram’ın her tarafı aynı 
hizmeti neden alamıyor sorusunun 
yanıtı bu iki kanunda saklı. Alt ya-
pısı olmayan mahalleler aynı kali-
tede hizmet alamıyor çünkü çoğu 
imarlı alan değil. Kadastro parseli 
var. Yaklaşık 5 yıldır vurguladığımız, 
Meram’ın gelişmesindeki en bü-
yük tehtid buydu.  İmar sorunlarını 
halletmek için sarf ettiğimiz büyük 
çaba bu nedenle idi. Bu sorunu aşa-
bilme uğruna matematiksel kurgu 
yaptık. Ve bunda büyük ölçüde ba-
şarılı olduk. Bugün bu mahallelerde 
bu çalışmalarımızın sonuçlarını alı-
yoruz bir bir. Önümüzdeki süreçte 
de Meram, bambaşka bir çehreye 
kavuşacak bu çaba sayesinde. Her 
büyük projemiz yapamayacaklar 
diyenlere cevabımız niteliğinde” ifa-
delerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’nın yeni Valisi
yine Hakkari’den

Resmi Gazete’de yayımlanan 
Valiler Kararnamesi ile Hakkari 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kon-
ya’nın yeni valisi oldu. Konya Valisi 
Yakup Canbolat ise Bursa Valiliği 
görevine getirildi. Cüneyit Orhan 
Toprak da Yakup Canbolat gibi 
Hakkari Valiliği görevinin ardından 
Konya Valisi olarak atandı.

Konya Valisi Yakup Canbolat, 
1992 yılında Konya Valiliği Kay-
makam Adayı olarak Mülki İdare 
Amirliği mesleğine başladı.1995 
yılında Durağan (Sinop) Kayma-
kamlığı’na atanan Canbolat sıra-
sıyla, Yedisu (Bingöl), Cumayeri 
(Düzce), Kahta (Adıyaman), Söğüt 
(Bilecik), Yozgat Vali Yardımcılığı 
(İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) 
ve 2009-2014 yılları arasında İçiş-
leri Bakanlığı Eğitim Dairesi Baş-
kanlığı görevini yürüttü. Bakanlar 
Kurulu’nun 21.05.2014 tarih ve 
6366 sayılı kararı ile Hakkari Valili-
ğine atanan Canbolat, burada 2 yıl 
görev yaptıktan sonra 01.06.2016 
tarih ve 2016/8864 sayılı kararı ile 
Konya Valiliği’ne atandı. 2,5 yıla 
yakın Konya Valisi olarak görev 
yapan Yakup Canbolat, Valiler Ka-

raranamesi ile Bursa Valisi olarak 
atandı. Yakup Canbolat’ın yerine 
ise Hakkari Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak göreve geldi. 
CÜNEYİT ORHAN TOPRAK KİMDİR?

1987 yılında Ankara Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 
mezun olan Cüneyit Orhan Top-
rak, 1988-1991 yılları arasında 
Kayseri Kaymakam Adayı olarak 
görev yaptı. Toprak, sırasıyla, 
Kozaklı (Nevşehir) Kaymakam 
Vekilliği, Eskil (Aksaray) Kayma-
kamlığı, Yenifakılı (Yozgat) Kay-
makamlığı, Hamur (Ağrı) Kay-
makamlığı, Gülşehir (Nevşehir) 
Kaymakamlığı, Siverek (Şanlıurfa) 
Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı 
Mülkiye Başmüfettişliği görevle-
rinde bulundu. Toprak, 2016 ta-
rihinde 2016/8864 sayılı Valiler 
Kararnamesi ile Yakup Canbo-
lat’ın yerine Hakkari Valiliği’ne 
atandı. O tarihten itibaren Hakka-
ri’de görev yapan Cüneyt Orhan 
Toprak, Valiler Kararnamesi ile 
Bursa Valisi olarak atanan Yakup 
Canbolat’ın yerine Konya Valiliği 
görevine getirildi.
n HABER MERKEZİ

‘Milletimizin en büyük kazanımı özgüven oldu’
Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 

düzenlediği “Her Cumartesi Birlik-
teyiz” konferanslarında Türkiye’nin 
siyasi geçmişini anlatan AK Parti 
MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, dünya her konuda 
Türkiye’yi takip ederken, Türk halkı-
nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK 
Parti’nin kazandırdığı özgüven ile 
ülkemize yapılan saldırılara kolayca 
karşı durduğunu söyledi.

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin bu 
hafta “Her Cumartesi Birlikteyiz” 
konferanslarına konuk olan AK Parti 
MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin, kurulduğu günden bugüne 
kadarki siyasi yapısını ve bugün gel-
diği noktayı anlattı. 

Dünyanın gözünün Türkiye üze-
rinde olduğunu vurgulayan Sorgun, 
“Bu coğrafya pahalı bir coğrafya. Bu 
nedenle bütün gözler ülkemizin üze-
rinde. Üzerimizde oynanan bütün 
oyunlara rağmen gelişmeye devam 
ediyor ve cumhurbaşkanımızdan 
aldığımız özgüvenle dünyaya kafa 
tutabiliyoruz” dedi.

Birlik Vakfı Konferans Salo-
nu’nda geniş katılımla gerçekleşen 
konferansta, “Allah bu ülkeye bir 
daha 12 Eylül’ler, 15 Temmuz’lar 
yaşatmasın” diyen Sorgun, milletin 
15 Temmuz’da rol gereği direnme-
diğini, milli güçle, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı öz-
güvenle direndiğini kaydetti. 

Sorgun, “28 Şubat’ın akabinde 
yapılan 99 seçimlerinde Anasol-M 
Hükümeti kuruldu, ama işler yolun-
da gitmedi. Bankalar birer birer bat-
tı. O dönemde batan 22 bankadan 
sadece İnterbank’ın batırdığı para 
Konya Büyükşehir Belediye bütçesi-
nin 100 katıydı. 22 banka ile birlikte 

batan parayı varın siz hesaplayın. O 
dönemde Konya’da motorlu sanayi-
inden bir grup insan Valiliğe kadar 
yürüdü. Konya daha önce böyle bir 
yürüyüşü hiç görmedi. Bunlar o dö-
nemde ekonominin geldiği noktanın 
en güzel göstergesi idi. AK Parti 14 
Ağustos 2001’de yolsuzluk, yoksul-
luk ve yasaklarla mücadele etme 
üzerine eğitim, sağlık, adalet ve gü-
venlik üzerine bina edildi. Toplumun 
3’te birinin oyunu alarak iktidara 
geldi. 2007 krizi bu millete halkın 
Cumhurbaşkanını seçmesi gerekti-
ğini gösterdi. Bu ortamları düşün-
düğümüzde AK Parti hükümeti ile 
birlikte ilk defa faizler düştü. İMF ile 

tanıştığımızdan beri ilk kez borcu-
muzu ödemişiz. İlk defa bir parti 16 
yıl iktidarda kaldı. İlk defa darbeye 
direniş oldu ve darbeciler yargılandı. 
23 Nisan’da hükümet e-muhtıraya 
karşı çıktı ve vatandaşlar 15 Tem-
muz’da direndi. Bu millet rol gereği 
direnmedi. Ama bunlar görmezden 
geliniyor. İlk defa halk Cumhur-
başkanını kendi seçti. Parlamenter 
sistemden Cumhurbaşkanlığı siste-
mine geçildi. Bunun arkasında bir 
irade, gözü karalık var. Şu an dünya-
da mazlumlara yardım eden ülkeler 
arasında ilk sıradayız. Hedeflerimiz 
var; 2023, 2050, 2071. Bunlar slo-
ganların çok üstünde. Ama ne yazık 

ki, ülkemizin geldiği nokta birilerini 
rahatsız ediyor ve ülkemizin karşı-
sında olmaktan geri durmuyorlar” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “en 
önemli şey, devlet ile milletin kay-
naşmasıdır” dediğine dikkat çeken 
Sorgun, bu kaynaşmanın sağlan-
dığını ve milletin Cumhurbaşkanı 
ile kazandığı özgüven sayesinde 15 
Temmuz gibi hain bir geceyi atlattı-
ğını bildirdi. Konferans sonunda Bir-
lik Vakfı Konya Şube Başkanı Abdi 
Parlak, AK Parti MKYK Üyesi ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’a 
günün anısına tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Yakup Canbolat

Cüneyit Orhan Toprak
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Divlekçi ve Avcı aileleri akraba oldu
Kebapçı Dedeler 1929 Firma 

sahiplerinden ve Konya’nın genç 
başarılı iş adamlarından Mustafa 
Avcı, hayatını nişanlısı Neslihan 
Divlekçi ile düzenlenen düğün tö-
reni ile dünya evine girdi.

Gülay-Orhan Divlekçi çiftinin 
kızı Neslihan ile Emel- Arif Avcı 
çiftinin oğlu Mustafa Atiker De-
luxe Toplantı ve Düğün Merke-
zinde düzenlenen düğün töreni 
ile dünya evine girdi. Gerçekle-
şen düğün törenine Divlekçi ve 
Avcı ailelerinin akrabaları ile çok 
sayıda davetli katıldı. Divlekçi ve 
Avcı aileleri misafirlerini kapıda 
karşılayarak ‘Hayırlı Olsun’ dilek-
lerini kabul etti. Neslihan ve Mus-
tafa misafirlerini , “ Özel günler 
birlikte güzel, Bu özel günümüze 

davetlisiniz…” mesajı ile davet 
etti. Gerçekleşen düğün töreninde 
misafirlere geleneksel Konya Pila-
vı ikram edildi. Yenigün Gazetesi 

olarak Neslihan ve Mustafa’ya bir 
ömür boyu mutluluklar dilerken, 
ailelerini tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rumeysa ve Rıza mutluluğa ‘evet’ dedi
Gülnur- Ruşen Sarılar çiftinin 

kızı Rumeysa ile Havva-Vehbi Çınar 
çiftinin oğlu Rıza düzenlenen düğün 
töreni ile dünya evine girdi. Rumey-
sa ve Rıza misafirlerini, “ Sevgisiz-
likten yana her şey vasat, sevgiden 
yana her şey hasattır gönülde. İn-
sanın ömrü sevgiyle dolsun, sevgi 
varsa dışı da vuslattır içi de… Sevgi-
mizi taçlandırıp evliliğe adım ataca-
ğımız bu günlerde siz sevdiklerimizi 
de aramızda görmekten mutluluk 
duyacağız” mesajı ile çağırdı. Sarılar 
ve Çınar aileleri misafirlerini kapıda 
karşılayarak hayırlı olsun dileklerini 
kabul etti. Gerçekleşen düğünde 

misafirlere geleneksel Konya Pilavı 
ikram edildi. Yenigün Gazetesi ola-
rak Rumeysa ve Rıza’ya bir ömür 

boyu mutluluklar dilerken, ailelerini 
de tebrik ederiz.
n MEVLÜT EGİN

Konya’da, KTO Karatay Üniversitesi tarafından “Direniş Karatay” filmi için kurulan film platosunun Hollywood 
yapımcılarına kiralanması için çalışma başlatıldı. Platonun, farklı projelerde de kullanılması için web sayfası oluşturuldu

Plato, Hollywood’a kiralanacak

Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversitesi, “Direniş 
Karatay” filmi için kurduğu film 
platosunu Hollywood film yapım-
cılarına kiralamak için çalışma 
başlattı. Bu yıl mart ayında vizyo-
na giren Direniş Karatay filmin-
de, Moğol saldırılarının yoğun 
biçimde yaşandığı dönemde, zor 
şartlar altında Selçuklu Devle-
ti’nde Emir Celalettin Karatay’ın 
önderliğinde kurulan Karatay 
Medresesi’nin başarı dolu kuru-
luş hikayesi anlatılıyor. Dönem 
filminin çekildiği 12. yüzyıl Kon-
ya’sını tasvir eden film platosu, 
sanatçıların kullandığı aksesuar 
ve kostümler, filmin gösterime 
girmesinin ardından, farklı dizi 
ve film yapımcıları tarafından 
kullanılmaya devam etti. Başro-
lünde Mehmet Aslantuğ’un oy-
nadığı filmin çevrildiği platonun 
yapımı ise tam 3 ay sürdü. 25 

dönümlük araziye kurulu, 66 bin 
metrekaresi açık, 20 bin metre-
karesi kapalı toplam 86 bin met-
rekarelik platoda tonlarca demir, 
çelik ve ahşap kullanıldı. Tarih 
danışmanların öncülüğünde ta-
mamını Konyalı ustaların inşa 
ettiği plato, Selçuklu dönemini 
eksiksiz yansıtırken, tarih eksenli 
Hollywood film setlerindeki gör-
sellik ve kaliteyi aratmıyor.

Kılıçarslan Köşkü, Sultan Ka-
pısı, Ertaş Kapısı gibi tarihi yapı-
ların gerçeğe yakın prototipleri-
nin bulunduğu platoda, sokaklar, 
döneme ait kasap, manav, fırıncı, 
kumaşçı ve benzeri meslek sa-
hiplerinin dükkanları yer alıyor. 
TOBB Başkan Yardımcısı ve KTO 
Karatay Üniversitesi Mütevel-
li Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, 
Selçuklu dönemine ait en büyük 
film platosunu kurduklarını söy-
ledi.

BAŞKA PROJELERDE DE 
KULLANILMAYA BAŞLANDI
Platonun, Direniş Karatay fil-

minden sonra da çeşitli film ve 
belgesellerin çekiminde kulla-
nılmaya devam ettiğini belirten 
Öztürk, “Biz orada çok önemli bir 
çalışma yapmıştık. Her türlü bel-
geselin, dizinin veya filmin çe-
kileceği stüdyoları oluşturduk.” 
dedi. Film setinin başka projeler-
de de kullanılması için çalışmala-
rının sürdüğünü aktaran Öztürk, 
Hollywood yapımcılarına ulaş-
mak için New York’da temsilci-
liği bulunan bir Türk şirketiyle 
görüşmeler yaptıklarını anlattı. 
Öztürk, görüşmelerin devam et-
tiğini dile getirerek, “Şu anda 
farklı görüşmelerimiz var çünkü 
Hollywood apayrı bir dünya bili-
yorsunuz. Bizim bununla ilgili bir 
web sayfamız var, o web sayfası 
üzerinden çalışmalarımız devam 

ediyor. Farklı görüşmeler, farklı 
iletişim kaynakları da oluşturul-
du.” diye konuştu.

ZAZADIN HANI DA 
PROJEYE DAHİL EDİLDİ

Platodan elde edilen gelirin 
üniversiteye aktarıldığını ifade 
eden Öztürk, şunları kaydetti: 
“Burada ‘Hollywood’ standartla-
rından çok daha üstün bir plato-
ya sahibiz. Burada birçok çalışma 
yapılacaktır. Ortaya çıkan gelir de 
elbette üniversitemize kalıyor. 
Direniş Karatay’ın sinemalarda, 
arkasından televizyonlarda gös-
terilmesi ile yavaş yavaş kiralama 
talepleri gelmeye başladı. Zaza-
dın Hanı’nı da film çekimlerinde 
kullanmıştık. Çok güzel restore 
edilmiş bir Selçuklu hanı. Bu iki-
sini beraber değerlendirdiğinizde 
Konya için gerçekten bir değer 
oluşturulduğuna inanıyorum.”
n AA

Selçuk Öztürk
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İnşaat mühendisleri sorunlarını tartıştı
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) 

Konya Şubesi tarafından , “Örgütlen-
me ve Meslek Yasası Çalıştayı” dü-
zenledi. Grand Otel’de düzenlenen 
programa İnşaat Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Dr. Süleyman 
Kamil Akın, İnşaat Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Sayman Üye-
si Bülent Erkul, İnşaat Mühendisleri, 
akademisyenler ile çok sayıda davetli 
katıldı. Çalıştayın açılış konuşması-
nı yapan İnşaat Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Dr. Süleyman 
Kamil Akın, “Bu çalıştayımızda iş 
arayan genç meslektaşlarımızın so-
runlarının çözüm yollarını bulmak, 
Hem de Meslek Yasasına ilişkin ta-
ban oluşturması için biz her meslek-
ten arkadaşımızı, her gruptan arka-
daşımızı, eğitimci hocalarımız olmak 
üzere herkesi etkinliğimize davet 
ettik. Tüm konuları güzelce eke ya-

tılarım ve Meslek Yasasını el birliği 
ile birlik içerisinde çıkarmaya gayret 
edelim amacımız. Çalıştayımıza katı-
lım sağlayan herkese teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı. 

‘MESLEĞİMİZİN ONURUNU 
KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ’
İnşaat Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Bülent Erkul 46.cı Yönetim Ku-
rulu olarak önceki yıllarda devam 
eden Örgütlenmeye çalıştayına 
bu dönem Meslek yasasını da ek-
lediklerini ifade ederek, “46.cı Yö-
netim Kurulu olarak önceki yıllarda 
devam eden Örgütlenmeye çalış-
tayına bu dönem Meslek yasasını 

da dahil ederek geniş kapsamlı  
bir tartışma yapılmasını ve orta-
ya çıkacak sonucu ile mesleğimizi 
ileriye taşımasını amaçladık. İlkini 
22 Eylül’de Uşak şubemizde dü-
zenlediğimiz Örgütlenme ve Mes-
lek Yasası Çalıştayın ikincisini de 
bugün burada gerçekleştiriyoruz. 
Bugün bu salonda tartıcılaşacak ve 

gündeme getirilecek konuların in-
şaat Mühendisliği mesleğinin ge-
liştirilmesi açısından yararlı olacağı 
inancındayız. Önümüzdeki süreçte 
İzmir ve İstanbul’da da yapılacak 
olan  Örgütlenme ve Meslek Ya-
sası Çalıştaylarının sonunda Aralık 
ayında Antalya’da genel merkezi-
mizce yapılacak olan bir kurultay 

ile iki dönemlik çalışmalarımızı taç-
landıracağız. Mesleğimizn itibarını 
korumak sadece odamızın değil, 
siz değerli meslektaşlarımızın da 
görevidir” dedi. Program konuş-
maların ardından yapılan oturum-
lar ile sona erdi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Enderun Eğitim Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği Selçuklu 
Temsilciliği düzenlenen tören ile 
açıldı. Gerçekleştiren açılışa AK 
Parti Konya Milletvekili Selman 
Özboyacı, Selçuklu Belediye Baş-
kan Yardımcısı Ali Ziya Yalçınka-
ya, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı 
Ahmet Furkan Kuşdemir ile çok 
sayıda davetli katıldı. Programda 
Konuşan AK Parti Konya Milletve-

kili Selman Özboyacı Enderun Eği-
tim Vakfı’nın her zaman önderlik 
yaptığını ifade ederek , “ Eğitim ve 
Vakıf kültürü manasında önderle-
rinden, liderlerinden, her zaman 
başı çeken Enderun Eğitim Vakfı-
mızın bu güzel yerde temsilciliğini 
açıyoruz. Çok manidar ve işe ya-
rar anlamlı bir mevkide bugün bu 
tesisi açılışını yapıyoruz. İnşallah 
rabbim hayırlı ve bereketli çalış-
maları yapmayı nasip etsin” dedi. 

7’DEN 70’E BİR EĞİTİM 
PROGRAMIMIZ MEVCUT

Programın açılış konuşmasını 
yapan Enderun Eğitim Vakfı Kon-
ya Şube Müdürü Abdürahim Ars-
lan , “Enderun Eğitim Vakfı faali-
yet alanını eğitim olarak belirlemiş 
bir gençlik hareketidir. Yürüttüğü 
eğitim faaliyeti çalışmalarıyla bin-
lerce gencin erdemli bireyler ola-
rak yetişmesine katkı sağlamakta-
yız. Şuanda temsilciliğimizde 212 

adet eğitim programı bulunmakta. 
Bunları İlköğretim,Ortaöğretim,-
Lise, Üniversite, yetişkin grupları, 
çalışan grupları ve bayan grupları  
olarak her gruba hitap ediyoruz. 
7’den 70’e bir eğitim programımız 
mevcut” dedi. Yapılan konuşma-
larının ardından Enderun Eğitim  
Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği’nin Selçuklu Temsilciliği du-
alarla açıldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Vefatının 60. yılında Yahya
Kemal Beyatlı konuşuldu

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi ile Konya Büyükşehir Bele-
diyesinin birlikte düzenlediği 2018 
yılı bilimsel ve kültürel etkinlikleri 
çerçevesinde Kılıçarslan Konfe-
rans Salonu’nda 27 Ekim 2018 
Cumartesi günü yapılan toplantıda 
Vefatının 60. Yılında Yahya Kemal 
Beyatlı ele alındı.

Karatay Dr. Ali Rıza Bahadır Kız 
Anadolu İHL Edebiyat Öğretmeni 
Hasan Özücan “Yahya Kemal Türk 
milletinin inandığı Allah’a veTürk 
milletinin inandığı peygambere 
inanmaktadır. Paris’te dinsizlik 
cenderesinde yuvarlanırken anne-
sinin sözleri aklından çıkmaz. Onu 
imansızlıktan kurtaran ve kendi 
Tanrı’sına bağlayan yine Türk mil-
leti olmuştur. Çünkü bu kadar bü-
yük bir milletin inandığı Allah’a ve 
dine inanmamak izansızlık olurdu” 
dedi.

EDEBİYATIMIZIN ÜÇ SAÇAYAĞI
Hasan Özücan, Türk edebi-

yatının üç önemli yazarı Yahya 
Kemal’in Üsküp, Ahmet Haşim’in 
Bağdat, Yakup Kadri’nin Kahire 
doğumlu olduğunu belirterek “ 
Yahya Kemal; ne Tevfik Fikret ka-
dar İsyankâr ve hassas ne Mehmet 
Akif kadar Allah yolunda kararlı 
ne Nazım Hikmet gibi fikri ve dü-
şüncesi yüzünden hapishanelerde 
yatmış ne Necip Fazıl gibi kabına 
sığmayarak fırtınalı bir ruha ve 
düşünce ıstırabına sahip birisidir. 
Yahya Kemal sakin, soğukkanlı 
ve ihtiyatlıdır. Bir fikri savunurken 
bile başka fikirlere aşırı saldırganlık 
göstermez, ılımlı yaklaşır. Tenkit 
edilmemek için tenkit etmez” dedi.

Yahya Kemal’in hayatının 
her döneminde doğduğu yerlere 
büyük özlem duyduğunu belir-
ten Özücan “Açık Deniz” şiirini 
okuduktan sonra Nev-Yunanilik 
düşüncesini ortaya atan Yahya 
Kemal ‘Bütün Avrupa’yı anlamak 
için ancak Yunanlılardan başlamak 
lazımdı. Biz coğrafyaca, kısmen de 
medeniyetçe Yunanlıların varisi-
yiz. Bu verasete din mani olmuş-
tur. Bu hal, 1850-1860 senelerine 
kadar sürmüştür. Biz o tarihler-

den bu yana, hep Fransızlara tabi 
olmuşuz. Bütün Fransızların ve 
onlarla beraber Avrupalıların men-
baı olan Yunanlılara dönmeliyiz ki 
tam mânâsıyla bir edebiyatımız 
olabilsin. Binaenaleyh şiir ve fikir 
telakkimizi değiştirmek, onların 
telakkisini almak lazımdır’ görüşü-
nü savunuyor. 9 yıl kaldığı Paris’te 
AlberSorel’in derslerinden etkile-
nerek milli kimliğe bürünür” diye 
konuştu. 

BÜYÜK AŞKI CELİLE HANIM
Yakup Kadri ile Kısıklı’daki 

Bektaşi Tekkesinde gördüğü Ce-
lile Hanım’ın Yahya Kemal’in ha-
yatında önemli bir yer tuttuğunu 
belirten Özücan, Stephan Maller-
me’den etkilenerek Celile Hanım 
için yazdığı “Sessiz Gemi” şiirini 
okudu. Bahriye Mektebinden ho-
cası olan Yahya Kemal’in ölümü 
üzerine Nazım Hikmet eşi Münev-
ver’e yazdığı mektupta üzüntüsü-
nü “Canım karıcığım. Dün gece 
radyoda dinledim: Yahya Kemal 
ölmüş. Büyük şair. Hocalarımdan-
dı da, hem de çok şey öğrendiğim 
hocalardan. 73 yaşındaymış. Bir 
hayli zaman uyuyamadım. Yah-
ya Kemal gençliğimdi biraz da. 
Büyük şair, usta. Telgraf çekeyim 
dedim… Kime? Ne tuhaf şey ne 
garip hâldeyim, Yahya Kemal’in 
ölümünden duyduğum acıyı, hal-
kıma bildirmek için telgraf çekecek 
adresim yok” şeklinde dile getirir. 
Kendi kültürünün eserlerine önem 
veren Yahya Kemal’den Itri ve Sü-
leymaniye’de Bayram Sabahı şiir-
lerinin önemi vurgulandı. Yahya 
Kemal’in ölümünden sonra kendi 
el yazısıyla yazdığı eserleri Yahya 
Kemal Enstitüsü tarafından topla-
narak eserler basılmıştır.

Edebiyatımızda en fazla karika-
türü çizilen Yahya Kemal’in kendi 
sesinden Aziz İstanbul, Endülüste 
Raks ve Siste Söyleniş şiirlerinin 
dinletilmesinin ardından Aydınlar 
Ocağı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi 
Mustafa Güçlü tarafından Hasan 
Özücan’a Türkiye Yazarlar Birliği 
Konya Şubesinin Katılım Belgesi 
takdim edildi. n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi öğrencisi, engelli bireylerin günlük hayattaki iletişimlerini güçlendirebilmek için bir mobil 
uygulama tasarladı. Mobil uygulamaya entegre edilen eldivenle işaret dili ise yazıya dönüştürülüyor

Engelleri ortadan
kaldıran proje!

Selçuk Üniversitesi öğrencisi Bu-
rak Yılmaz tarafından görme, işitme 
ve konuşma engelli bireylerin gün-
lük yaşantıdaki iletişimini güçlen-
dirmek ve iş imkanlarını arttırmak 
amacıyla ‘Engelleri Aşalım Projesi’ 
kapsamında bir mobil uygulama ve 
eldiven tasarlandı. 

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek 
Programları Başkanlığı tarafından 
düzenlenen Lisans Öğrenci Proje 
Yarışması kapsamında, danışman-
lığını Selçuk Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat 
Köklü’nün yaptığı, Selçuk Üniver-
sitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğren-
cisi Burak Yılmaz’ın geliştirdiği ’En-
gelleri Aşalım’ projesi birincilik elde 
etti. Hayata geçirilen projede engelli 
bireylerin günlük hayatlarında ileti-
şim zorluğu çekmemeleri ve devlet 
kurumlarında gerçekleştirecekleri 
işlemleri kendi başlarına yapabilme-
leri amaçlanıyor. 
BANKADA İŞLERİNİ HALLEDEMEYEN 
ENGELLİ VATANDAŞTAN ESİNLENMİŞ 

Projenin mimarı olan ve proje-
nin ortaya çıkışında bankada işle-
rini yaparken zorlandığını gördüğü 
engelli bir bireyden esinlendiğini 
anlatan Burak Yılmaz, proje hak-
kında bilgi verdi. Yılmaz, “Projemin 
adı ’Engelleri Aşalım.’ Proje görme, 
işitme ve konuşma engelli bireylerin 
günlük yaşantılarında diğer birey-
lerle daha rahat iletişim kurmasını 
sağlıyor. Ortadaki iletişim problemi 
azalacağından dolayı engelli birey-
lerin iş imkanını arttırmayı amaç-
lıyorum. Ayrıca banka, noter ve 
benzeri yerlerde engelli bireylerin 
işlerini tek başlarına halletmeleri-
ni istiyorum. Projeye çıkış amacım, 

aylar önce bankaya gittiğimde en-
gelli bir bireyin işlemlerini hallede-
mediğini gördüm. Ben de o engelli 
bireyin ve diğer engelli bireylerin 
bankada işlemlerini kendileri hallet-
meleri, günlük yaşantıdaki problem-
lerini, iletişim problemlerini çözmeyi 
amaçladım ve böyle bir projeyi aylar 
sonra uygulamaya döktüm” dedi. 

MOBİL UYGULAMA ENGELLİ 
BİREYLERİN GÜNLÜK YAŞANTISINI 

BİR HAYLİ KOLAYLAŞTIRACAK
Geliştirdiği mobil uygulamanın 

engelli bireylerin günlük yaşantısı-
nı bir hayli kolaylaştıracağını ifade 
eden Yılmaz, uygulamadaki bütün 
özellikleri görsel olarak tek tek an-
lattı. Yılmaz, “Engelleri Aşalım adın-
da bir mobil uygulamam var, benim 
geliştirdiğim bir mobil uygulama. 
İşitme engelli kısmında, işitme en-
gelli bireyle haberleşme sağlayabil-
mek için ses yazıya dönüşmüş oldu. 
İşitme engelli okuma, yazma bilme-

yen kısmına giriyorum, ses işaret 
diline dönüşmüş oldu ve bu sayede 
işitme engelli okuma, yazma bilme-
yen bireyle haberleşme sağlanmış 
oldu. Konuşma engelli kısmında, 
konuşma engelli, konuşma sorunu 
olan bireyler, metin girişi sağlıyor. 
Yazı sese dönüştürülmüş oluyor ve 
bu sayede konuşma engelli birey, 
diğer bireylerle daha rahat iletişim 
kurmuş oluyor. Görme engelli kıs-
mını, daha çok banka, noter ve ben-
zeri yerler için düşündüm. Banka, 
noterde engelli birey için, kendile-
rine ait bir gişenin olmasını istedim. 
Bu gişe sayesinde engelli bireylerin 
işlemlerini tek başına halledebil-
melerini istedim. Bu kısmı, banka, 
noter ve benzeri yerlerde makbuz, 
doküman gibi şeylerin görme engelli 
bireye sesli olarak aktarılması olarak 
düşündüm. Metni yakala butonuna 
basıyorum, yazıyı okuttum ve sese 
dönüştü” diye konuştu. 

Mobil uygulamanın yanı sıra, uy-
gulamaya direkt bağlı olarak geliştir-
diği eldiven hakkında da bilgi veren 
Burak Yılmaz, “Biz yerli ve milli üre-
tim yaparak 5 flex sensörü kendimiz 
mal ettik ve ücreti epey düşürmüş 
olduk. Flex sensör denilen şey, 
parmak kapandıkça değerler sıfıra 
doğru yaklaşır, bu sayede parmağın 
ne kadar açık veya ne kadar kapalı 
olduğunu algılayabiliriz. Bu eldiven 
direkt uygulamaya bağlanıyor ve 
eldiven sayesinde işaret dili yazıya 
dönüştürülmüş oluyor. Uygulama-
nın konuşan eller bölümünde, ken-
di tasarladığım eldiven sayesinde, 
eldiven telefonla direkt haberleşme 
sağlayabiliyor ve bu sayede işaret di-
lini yazıya dönüştürmüş oluyorum” 
şeklinde konuştu.  Burak Yılmaz’ın 
projesi ayrıca 3 Kasım’da Türkiye 
Gençlik Zirvesi tarafından düzenle-
necek “Sosyal Girişimcilik Ödülleri” 
için finale kaldı. n İHA

Enderun Selçuklu Temsilciliği dualarla açıldı

Süleyman Kamil Akın Bülent Erkul
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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
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• İletişim Hattı:
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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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Koyun otlatma kavgası 
kanlı bitti: 1 ölü

İki grup arasında koyun ot-
latma meselesi nedeniyle çıkan 
silahlı kavgada Ali Uyanık (26), 
tüfekle vurularak hayatını kay-
betti.

Olay, saat 18.00 sıraların-
da merkez Karatay ilçesi Erler 
Mahallesi’nde meydana geldi. 
İddiaya göre Ömer Y.’ye (57) ait 
koyunlar, otlamak için Uyanık 
ailesinin mısır tarlasına girdi. 
Koyunların tarlaya girmesine 
sinirlenen Uyanık ailesi ile kar-
şı grup arasında kavga çıktı. Si-
lahların da kullanıldığı kavgada 
Ali Uyanık karın bölgesinden 
tüfekle vurularak ağır yaralan-
dı. İhbar üzerine olay yerine çok 
sayıda polis ve sağlık ekibi sevk 
edildi.

Ambulansla Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne kaldırı-
lan Ali Uyanık, burada yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kur-

tarılamadı.
Olayla ilgili soruşturmayı 

yürüten Asayiş Şubesi Cinayet 
Büro Amirliği ekipleri, olaya ka-
rıştığı tespit edilen Ömer Y., ço-
cukları Mehmet Y. (28), Muzaf-
fer Y. (30) ile İsmail A. (23) ve 
Adem İ.’yi (35) kısa sürede ya-
kalayarak gözaltına aldı. Yapılan 
sorgulamada iki aile arasında 
daha önce bir sorun olmadığı ve 
ilk belirlemelere göre Ali Uya-
nık’ı Mehmet Y.’nin vurduğu 
tespit edildi.

Polisin Mehmet Y.’yi suç 
aleti tüfekle birlikte yolda yürü-
düğü sırada yakaladığı öğreni-
lirken, İsmail A.’nın ise olaydan 
sonra korkup kaçarak yaklaşık 7 
kilometre uzaklıktaki bir bekçi 
kulübesine sığındığı belirtildi. 
Şüphelilerin polisteki sorgusu 
sürüyor. 
n DHA

Konya’da haftasonu çok sayıda trafik kazası meydana geldi. 
Yürek burkan kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı

Kazalar yürek yaktı!
Dikkatsizlik ve kural ihlali ka-

zaları da beraberinde getiriyor. 
Kazalar hem maddi hem de ma-
nevi kayıplara neden oluyor. Kon-
ya’da geçtiğimiz haftasonu yine 
çok sayıda kaza meydana geldi. 
Çumra, Seydişehir ve Beyşehir 
ilçelerinde meydana gelen trafik 
kazalarında 4 kişi hayatını kaybe-
derken 10 kişi de yaralandı.

KAZADA ANNE ÖLDÜ, EŞİ 
VE 3 ÇOCUĞU YARALANDI 

Çumra’da kontrolden çıkarak 
şarampoldeki ağaca çarpan oto-
mobilde bulunan anne hayatını 
kaybetti, baba ve 3 çocuğu ise 
yaralandı. 

Kaza, saat 05.00 sıralarında 
Konya - Karaman karayolunun 
40. kilometresinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya’dan Karaman istikametine 
seyir halinde olan Muhittin G. 
idaresindeki 70 DA 802 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesi so-
nucu şarampoldeki ağaçlara çar-
parak durabildi. 

Kazayı fark eden diğer sürü-
cülerin ihbarı üzerine olay yerine 
sağlık, polis ve jandarma ekipleri 
sevk edildi. Olay yerine ulaşan 
ekipler, araç içerisinde bulunan 
anne Sema G.’nin olay yerinde 
hayatını kaybettiğini belirlerdi. 
Sürücü Muhittin G. ile oğulları 
Yusuf, Hasan Hüseyin ve İbra-
him G. yaralandı. Yaralılar sağlık 
ekiplerinin ilk müdahalesinin ar-
dından ambulanslarla Konya’daki 
çeşitli hastanelere kaldırılarak te-
davi altına alındı. Yaralıların sağ-
lık durumunun iyi olduğu öğreni-
lirken, kazada hayatını kaybeden 
Sema G.’nin cansız bedeni otopsi 
yapılmak üzere Konya Numune 
Hastanesine morguna kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.

OTOMOBİL TIR’A ÇARPTI, 
BABA VE İKİ KIZI ÖLDÜ

Seydişehir’de, yol kenarında 
park halinde bulunan TIR’ın dor-
sesine çarpıp, takla atarak hur-
daya dönen hafif ticari aracın 
sürücüsü baba ve iki kızı hayatını 
kaybetti, eşi ve diğer kızı ise ya-
ralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında 
Seydişehir-Konya karayolunun 
1’inci kilometresinde meydana 
geldi. İnşaatlara oluk tesisatı dö-
şeyen Niyazi Başar yönetiminde-
ki 26 NF 629 plakalı hafif ticari 
araç, yolun asfalt bölümünün 
dışında park halinde bulunan 48 
FS 818 plakalı TIR’ın dorsesinin 
sağ çamurluğuna çarpıp takla 
attı. Kazada araç hurda yığınına 
dönerken sürücü Niyazi Başar, 
kızları Gülşehir ve Tuğba Başar 
olay yerinde hayatını kaybet-
ti. Eşi Emine Başar ve diğer kızı 
Ümmühan Başar ise yaralandı. 
Yaralı anne ve kızı, ihbar üzerine 
olay yerine gelen sağlık ekiple-
ri tarafından  Seydişehir Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Nevşe-
hir’den yüklediği briketleri Antal-
ya’nın Manavgat ilçesine götüren 
TIR şoförü Ali Karacaoğlu’nun 
uyumak için aracını yolun asfalt 

bölümünün dışına park ettiği 
öğrenildi. Kazanın ardından TIR 
sürücüsü Karacaoğlu, ifadesi 
alınmak üzere gözaltına alındı. 
Soruşturma sürüyor.
OTOMOBİL TRAKTÖRE ARKADAN 

ÇARPTI, 3 KİŞİ YARALANDI
Beyşehir’de otomobilin trak-

töre arkadan çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 3 

kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir-Is-
parta karayolunun 12. kilomet-
resinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, E.K. idaresindeki 
01 AAP 965 plakalı otomobil, 
Isparta’dan Konya yönüne se-
yir halindeyken Beyşehir’e bağlı 
Akburun Mahallesi yakınlarında 
A.O. yönetimindeki 42 BDY 91 
plakalı traktöre arkadan çarptı. 

Kazayı şans eseri sürücüler yara 
almadan atlatırken, otomobilde 
yolcu olarak bulunan N.K, S.Ç. 
ve M.A. yaralandı. Yaralılar olay 
yerine sevk edilen ambulanslar-
la kaldırıldıkları Beyşehir Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili başlatılan soruştur-
ma sürüyor.
n İHA / DHA

42. kattan atladı, ağır yaralandı 5’inci kattan düşerek hayatını kaybetti
Konya’da 42 katlı bir iş mer-

kezinin son katındaki restoranın 
terasından aşağıya atladığı iddia 
edilen genç, iş merkezi bitişiğinde-
ki AVM’nin çatısına düşerek ağır 
yaralandı. 

Olay, öğle saatlerinde mer-
kez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Ma-
hallesi Kule Caddesi üzerinde 
bulunan 42 katlı iş merkezinde 
meydana geldi. İddiaya göre, iş 
merkezinin son katındaki res-
toranın teras bölümüne çıkan 
Azerbaycan uyruklu olduğu öğ-
renilen 23 yaşındaki T.A., kendi-
ni aşağıya bıraktı. Atlayan genç, 
iş merkezinin bitişiğinde bulu-
nan AVM’nin yemek alanının ça-
tısına düştü. Vatandaşların ihbarı 
üzerine adrese sağlık, polis ve it-
faiye ekipleri sevk edildi. Ağır ya-
ralı genç, düştüğü yerden itfaiye 
ekiplerinin yardımıyla tavandaki 
kartonpiyer kırılarak sedyeyle 

iple bağlanarak aşağıya indirildi. 
T.A., sedyeyle ambulansa taşın-
dıktan sonra Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma devam 
ediyor. n İHA

Oturdukları 5 katlı 
apartmanın çatı katında-
ki dairelerinin terasından 
düşerek yaşamını yitiren 
8’inci sınıf öğrencisi Şerife 
Gök’in (13) cenazesi, topra-
ğa verildi.

Olay, dün 15.30 sı-
ralarında merkez Kara-
tay ilçesi Fetih Mahallesi 
Hünkar Beğendi Sokak’ta 
meydana geldi. Fetihkent 
İmam Hatip Ortaokulu son 
sınıf öğrencisi Şerife Gök, 
14.30 sıralarında okuldan 
gelip, üzerini değiştirdi. 
Şerife, annesi Emet Gök’e, 
hava alacağını söyleyip, çatı 
katındaki dairelerinin te-
rasına çıktı. Bir süre sonra 
evde bulunan kardeşleri, ablala-
rının dengesini kaybedip düştü-
ğünü görünce, çığlıklar attı. İhbar 
üzerine olay yerine polis ve sağlık 

ekipleri sevk edildi. Gelen am-
bulansla ağır yaralı olarak Konya 
Numune Hastanesi’ne kaldırılan 
Şerife Gök, yapılan tüm müdaha-
lelere rağmen yaşamını yitirdi.

BABADAN DUYGUSAL 
PAYLAŞIM

Bir fabrikada işçi olarak 
çalışan baba Ali Gök’ün, kı-
zının ölümünün ardından 
sosyal medya hesabında 
yaptığı paylaşım yürek 
burktu. Baba Gök yaptığı 
paylaşımda, “Sarı Şerif’em. 
Çok erken oldu aramızdan 
ayrılman. Rabbim seni ben-
den daha çok seviyormuş. 
Allah rahmet eylesin. Me-
kanın cennet olsun canım 
kızım” ifadelerini kullandı.

TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin ar-

dından Şerife Gök’ün cena-
zesi ailesine teslim edildi. 
Şerife Gök’ün cenazesi Ha-

cıveyis Camii’nde öğle namazına 
müteakip kılınan cenaze namazı-
nın ardından Üçler Mezarlığı’nda 
toprağa verildi. n DHA
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Çoban uyudu, koyun sürüsüne kurtlar saldırdı
Ereğli’de çoban Zeki G.’nin uyu-

duğu sırada, arazideki 550 koyunun 
bulunduğu sürü kayboldu. Jandarma-
nın drone ile yaptığı aramalar sonucu 
kurtların saldırması üzerine 65  koyu-
nun telef olduğu, 75’i yaralı 475 ko-
yuna ulaşılırken, 10 koyuna ise henüz 
ulaşılamadı. Ereğli ilçesi Karaburun 
Mahallesi’nde oturan Hasan Kırlar, 
Mehmet Gezer ve Mehmet Can’a ait 
550 koyunu 25 Ekim günü otlatmaya 
götüren çoban Zeki G., bir süre sonra 
uyudu. Uyandığında ise koyunları bu-
lamadı. Koyunların sahibi ve mahalle-
liler çevrede arama yaptı. Bulamayınca 
da jandarmaya haber verildi. Jandar-
ma, karlı ve dağlık arazide drone ile 
dün yaptığı arama sonucu  kurtların 
saldırması üzerine 65  koyunun telef 
olduğu, 75’i yaralı 475 koyuna ulaşılır-
ken, 10 koyuna ise henüz ulaşılamadı.
n DHA

Karatay’da bir apartman dai-
resinde çıkan yangında dumandan 
etkilenen 5 kişi hastanede tedavi al-
tına alındı. Alınan bilgiye göre, Fetih 
Mahallesi’nde 6 katlı apartmanın 3. 
katındaki dairede henüz belirlene-
meyen nedenle yangın çıktı. Du-
manları gören çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerine çok sayıda itfai-
ye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına 
müdahalede bulunurken evlerinde 
mahsur kalan apartman sakinleri, 
itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. 
Dumandan etkilenen 5 kişi hastane-
ye kaldırıldı, 2 kişiye olay yerindeki 
ambulansta müdahalede bulunul-
du. Uzun süren çalışmalar sonucu 
söndürülen yangının, dizüstü bilgi-
sayardan çıktığı ihtimali üzerinde 
duruluyor.
n AA

Konya narkotik polisi
uyuşturucuya geçit vermiyor

Plakaları lastikle kapatan TIR
sürücüleri polisten kaçamadı

Konya’da polisin şüphe üzerine 
durdurduğu otomobilin arka koltu-
ğuna ve koltuk altındaki gizli böl-
meye saklanmış 11 kilo 405 gram 
eroin bulunurken, araç sürücüsü 
gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü-
ğü ekipleri, doğu illerinden batıya 
uyuşturucu sevkıyatını önlemek 
için yürüttüğü çalışmalar kapsa-
mında Adana Çevre Yolu Caddesi 
üzerinde şüphe üzerine bir oto-
mobili durdurdu. Durdurulan araç 

sürücüsü Eyyüp K’nin üzerinde 
arama yapan ekipler, daha sonra 
hassas burunlu narkotik köpeği 
“Oscar” ile araç içerisinde arama 
yaptı. Didik didik aranan aracın 
arka koltuğu üzerinde Narkotik 
köpeği Oscar’ın tepki vermesi üze-
rine sökülen koltuk içerisinde ve 
koltuğun altına gizlenmiş paketler 
halinde 11 kilo 405 gram eroin 
bulundu. Sürücü Eyyüp K. ifadesi 
alınmak üzere emniyete götürü-
lürken, araç otoparka çekildi. Olay-
la ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA

Yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 14 yaşındaki Mehmet Efe Duman, 
Hindistan’da yapılabilen kök hücre nakli için yardımseverlerin desteğini bekliyor

Hindistan’a giderse
sağlığına kavuşacak

Beyşehir’de yakalandığı kas 
hastalığı nedeniyle tekerlekli san-
dalyeye adeta mahkum olan Meh-
met Efe Duman, Hindistan’da 
yapılabilen kök hücre nakli için 
yardımseverlerden destek istiyor. 
Beyşehir’e bağlı Doğanbey Mahal-
lesi’nde yaşayan Ahmet ve Ayşe 
Duman çiftinin 3 çocuğundan bi-
risi olan 14 yaşındaki Duman, 4 
yıldır kas hastalığı olan Duchenne 
Müsküler Distrofi (DMD) ile mü-
cadele ediyor. Hastalığı her geçen 
gün ilerleyen çocuk 10 yaşına ka-
dar yürüyerek okula gidebilirken, 
artık adeta tekerlekli sandalyeye 
mahkum yaşıyor.

Oğullarının hastalığını öğren-
dikten sonra tedavisi için mücade-
le etmeye başlayan Duman ailesi 
ise Mehmet Efe’yi iyileştirecek ila-
cın ABD’de olduğu bilgisine ulaştı. 
Ancak henüz deneme aşamasında 
olduğu için ilacın kullanımına izin 
verilemediğini öğrenen aile, fark-
lı tedavi arayışları içerisine girdi. 
Mehmet Efe’nin yaşam süresinin 
Hindistan’da yapılabilen kök hücre 
nakli ile uzayabileceğini öğrenen 
aile, 160 bin lira tutarındaki te-
davi masrafları için valilik izniyle 
yardım kampanyası başlattı. Baba 
Ahmet Duman, oğlunun 10 yaşına 
kadar yürüyebildiğini, daha sonra 

hastalığının hızla ilerlediğini an-
lattı.

‘TEDAVİ İÇİN YOL VE HASTANE 
MASRAFLARI OLARAK TOPLAM 

160 BİN LİRA GEREKİYOR’
Oğlunun hastalığının parmak 

uçlarına kadar nüksetmesi nede-
niyle artık yürüyemediğini ifade 
eden Duman, şunları kaydetti: 
“Son bir yıldır kollarındaki hare-
ketlilik de yavaşladı. Daha önce 
kendi kendine yiyip içebiliyordu 
ama şu anda su bardağını bile des-
tek almayınca kaldıramıyor. Oğ-
lumuz gözlerimizin önünde eriyip 
gidiyor. Kas hastalığına çare ama-
cıyla Amerika’da bir ilaç bulundu-
ğunu söylediler. Test aşamasında 
olduğunu, kullanılabilmesinin 

3-5 yıl zaman alacağını öğrendik. 
Hastalığı yavaşlatması için Hindis-
tan’daki kök hücre nakli tedavisi 
olduğunu öğrendik. Ancak asgari 
ücretle bir fabrikada işçi olarak ça-
lıştığımdan dolayı maddi imkanla-
rım buna elvermiyor. Hindistan’da 
3 seansta gerçekleşecek tedavi 
için yol ve hastane masrafları ola-
rak toplam 160 bin lira gerekiyor. 
Bundan dolayı kaymakamlığımıza 
başvurarak yardım kampanyası 
için talepte bulunduk. Bizi valiliğe 
yönlendirdiler. Kaymakamlığımız 
sağ olsun öncü oldu, yardım kam-
panyası için izin belgemizi aldık. 
Kampanyayı sosyal medya aracılı-
ğıyla da duyurmaya başladık. İlgili 
banka hesabında yardımseverle-
rin bağışlarıyla bir miktar yardım 
toplandı ancak Hindistan’a gide-
bilmek için henüz yeterli parayı 
toplayamadık.” Oğlu için gözyaşı 
döken anne Ayşe Duman da Hin-
distan’daki tedaviyi artık bir umut 
olarak görmeye başladıklarını 
söyledi. Hastalığın ilerleyişi dursa 
dahi çok sevineceğini dile getiren 
Duman, “Ellerinin hareket etmesi 
bile bizim için bir umut. Sürekli 
her şeyinde yanındayım. Başlatı-
lan yardım kampanyasına da yar-
dım edenlerden Allah razı olsun. 
Ne olur bizleri bu yardım konu-

sunda yalnız bırakmasınlar.” diye 
konuştu.

‘ARTIK ELİM DE ZOR KALKIYOR, 
KALEMİ ALIRKEN ZORLANIYORUM’

Hastalığına rağmen derslerini 
ihmal etmeyen Mehmet Efe Du-
man ise en çok sevdiği derslerin 
inkılap tarihi, beden eğitimi ve 
müzik olduğunu anlattı. Hastalığı 
nedeniyle artık okula gidip gel-
mekte oldukça zorlandığını akta-
ran Mehmet Efe, şunları söyledi: 
“Hayalim bilgisayar mühendisi ya 
da futbolcu olmak. Bunun için yü-
rümek istiyorum. İnşallah Hindis-
tan’daki tedavi işe yarar, herkesin 
yardımlarını bekliyorum. Arkadaş-
larımın yanında böyle yürüyemez 
olunca çok üzülüyorum. Artık elim 
de zor kalkıyor, kalemi alırken zor-
lanıyorum. Silgiyle bastırıp silemi-
yorum. Çantamı, arkamı dönüp 
kalemlerimi alamıyorum. Arka-
daşlarım yardım ediyor. İnşallah 
bu Hindistan’daki tedavi işe yarar, 
herkesin yardımlarını bekliyorum. 
Taraftarı olduğum Konyaspor’dan 
da forma gönderdiler, çok sevin-
dim. Maçlarına gitmedim ama 
gitmek istiyorum. Konyaspor’a 
benim gibi gönül verenlerden de 
bağış bekliyorum. Kim bu konuda 
yardımcı olursa Allah razı olsun 
derim.” n AA

Aksaray’da plakalarını lastik 
ve iple kapatarak MOBESE ka-
meralarından kaçmak isteyen 4 
TIR polis ekiplerinin takibi sonu-
cu yakalandı. Olay, Aksaray-Nev-
şehir Karayolu üzerinde yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, MOBESE 
kameralarından 4 ayrı TIR’ın pla-
kalarının bir kısmının kapatıldığını 
fark eden polis ekipleri hemen ha-
rekete geçerek tırların plakalarının 
görünen kısmını ekiplere bildirdi. 
Aksaray-Konya ve Ankara Karayo-
lu üzerinde çalışma başlatan polis 

ekipleri TIR’ları Aksaray-Ankara 
Karayolu Bölge Trafik Denetleme 
Şubesi önünde yakaladı. Araçlar 
ve sürücüler hakkında araştırma 
ve sorgulama yapan polis ekipleri, 
dorselerin muayenesinin olmadı-
ğını, sürücülerin SRC belgesi ol-
madığını tespit etti. Bunun üzerine 
sürücülere eksik maddelerinden 
cezai işlem uygulandı. Öte yandan, 
TIR sürücüleri olay yerinde görün-
tü almak isteyen basın mensupla-
rına tepki gösterdi.
n İHA

Dizüstü bilgisayar evi yaktı!
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 88 76
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Konya Alperen Ocakları tara-
fından her hafta Cumartesi günü 
düzenlenen Yesevi Sohbetleri’nin 
bu haftaki konuğu TOBB Başkan 
Yardımcısı ve  Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk oldu. Konya 
Alperen Ocakları Konferans Salo-
nunda düzenlenen programa TOBB 
Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya 
Alperen Ocakları Başkanı Musa Ka-
raçor, Konya Alperen Eğitim Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Av. Seyit 
Özcan ile çok sayıda teşkilat mensu-
bu katıldı. 

HEDEFSİZ HİÇBİR ŞEY OLMAZ
Konya Ticaret Odası üyelerinin 

siz değerli öğrencilerimize ihtiya-
cı var” diyerek genç ve girişimci 
bir neslin iş dünyası ve ekonomik 
gelişmede büyük payı olduğuna 
dikkat çeken Öztürk, “Eğer emeği-
nizi doğru yönlendirirseniz hayata 
avantajlı başlarsınız. İhraç edilecek 
ürünlere girişimciliğinizi katmanızı 
buradan öneriyorum. Farklı pazar-
lar ve Ar-Ge katkılı ürünler bam-
başka bir geleceğin kapısını açacak-
tır. Sevmediğiniz bir işi yapmayın. 
Okuduğunuz bölümler ve seçtiğiniz 
meslek hayatınızı şekillendiriyor. O 
yüzden kendinizi en iyi ifade ede-

ceğiniz alanın bu olduğuna emin 
olmalısınız. Ama hayat zorluklarıy-
la baş edebilirseniz güzel. Sizlerin 
gözlerinde de bu ışığı görüyor ba-
şarılı olacağınıza inanıyorum. Üni-
versite eğitim aldığınız konularda 
mutlaka kendinizi geliştirin. Ne iş 
yaparsanız yapın aranan kişi olun. 
Bir defa kendinize hedef koyma-

nız gerekiyor. Hedefsiz hiçbir şey 
olmaz” ifadelerini kullandı. Konuş-
maların ardından Konya Alperen 
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Av. Seyit Özcan tarafından Gül 
Yüzlü Bir Muhsin’den Bir Muhsin’e 
kitabı hediye edildi. Program hatıra 
fotoğrafı çekimi ile son buldu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki departmanlara 
personel alınacaktır.

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

2- TORNA FREZE OPERATÖRLERİ

3- MONTAJ ELEMANLARI

4- VASIFSIZ ELEMANLAR  (18-40 YAŞ ARASI)

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

TOBB Başkan Yardımcısı ve  Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Üniversite eğitim aldığınız konularda mutlaka kendinizi geliştirin. 
Ne iş yaparsanız yapın aranan kişi olun. Bir defa kendinize hedef koymanız gerekiyor. Hedefsiz hiçbir şey olmaz” ifadelerini kullandı 

‘Hedefsiz hiçbir şey olmaz’

Selçuk Öztürk 
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Bu haftaki ya-
zımı, geçen hafta  
“Güç ve Denge” 
başlığı ile kaleme 
aldığım yazımın ge-
nelden özele ve 
güncel bir olay olan  
“İran ambargosu ve 
Türkiye ekonomisi” 
bağlamında devamı 
olarak görebilirsiniz. 

ABD’nin tek ta-
raflı, herhangi bir uluslararası ku-
ruluşun kararı olmadan, İran’a karşı 
aldığı ambargo kararı sadece İran’ı 
değil, İran’a yatırım yapan veya ti-
caret yapan tüm ülkeleri de tehdit 
etmekte. ABD’nin İran’a ambargo 
kararı, 6 Ağustos ve 4 Kasım tarih-
leri baz alınarak iki kademeli olarak 
yürüyor. İlk aşamada,  İran hükü-
metinin ABD Doları’yla alışverişini 
yasaklayan, altın ve diğer değerli 
metal ve mamul ticaretini engelle-
yerek uymayan ülke ve şirketlere de 
yaptırımlar getiriliyor. İkinci aşama 
ise 4 Kasımda yürürlüğe girecek. 
Dolayısıyla bu tarihten itibaren de 
tüm şirketlerin ve kişilerin İran’dan 
petrol almalarını, İran’ın limanla-
rından iş yapmalarını, taşımacılık 
hizmetleri gerçekleştirmelerini ve fi-
nansal faaliyette bulunmaları yasak-
lanacak. Buradan da Türkiye’ye ve 
İran ticaretine odaklanmak istersek 
diyeceğim ilk cümle ise,  “hadi gel 
de buradan yak.” Olacak. Bakalım 
yazının ilerleyen aşamalarında kar-
şımıza neler çıkacak? 

İRAN VE TÜRKİYE TİCARETİ 
Farklı bir açıdan yakın zaman 

kronolojine bakmak istersek; 
1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 

İran ile Türkiye arasında “Türkiye 
İran Tercihli Ticaret Anlaşması” im-
zalanmıştır

İhracatçı firmalarımıza verilen 
teşvikler kapsamında, 2014/3 sayılı 
“Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi” tebli-
ğinde 12.12.2014 tarihli 29203 sa-
yılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren değişiklikle “Türki-
ye Ticaret Merkezlerinin”  kurulma-
sına karar verilmiştir. Bu kapsamda 
ilk TTM İran’ın Tahran şehrinde 

2017 yılında açılmıştır. 
Bu kapsamda birçok fir-
mamızda TTM’ de devle-
timizin verdiği teşvik ve 
güvence ile yer kiralamış 
ve faaliyete başlamıştır. 

Şimdi de kısaca 
rakamlara değinelim. 
Türkiye ve İran arasın-
daki ticaret hacmi 2017 
yılında 10,7 milyar dolar 
civarında gerçekleşirken, 

bu değerin 3,2 milyar doları ihracat, 
7,5 milyar doları ithalattır. İthalatın 
ağırlık kısmı ise;  petrol ve doğal gaz 
alımıdır. 

ENERJİ İTHALATI 
Genel olarak ülkemiz, enerji tü-

ketiminin yaklaşık % 31’ini petrol ile 
karşılarken, bu kaynağın % 94’ünü 
ithal ediyor. Türkiye, 2017 yılında 
yaklaşık 25.77 milyon ton ham 
petrol, 16,88 milyon ton da çeşitli 
petrol ürünleri ithal etti. İran’dan 
ise sadece ham petrol aldık ve 
İthal edilen ham petrolün yakla-
şık % 27’sini (11.49 milyon ton) 
İran’dan temin ettik. Yine 2017 yı-
lında 53 milyar metreküp doğal gaz 
ithal eden Türkiye, bunun %19’unu 
İran’dan sağladı. İran, Türkiye’nin 
ithalatında 9,2 milyar metreküple 
Rusya’nın ardından ikinci sırada 
yer alıyor. Dolayısıyla Son yıllarda 
İran, ülkemizin en büyük petrol ve 
ikinci en büyük doğalgaz sağlayıcı 
konumuna gelmiştir. Ayrıca ülke-
miz İran’dan görece olarak “daha 
uygun fiyatlarla” petrol/petrol ürün-
leri ve hammadde almaktadır. Olayı 
firma boyutunda değerlendirirsek;  
Türkiye’nin ham petrol ithalatını 
şimdiye kadarki tek ithalatçı firma 
olan TÜPRAŞ yaparken, SOCAR 
firmasının İzmir Aliağa’daki yeni 
rafinerisi ile birlikte miktar daha da 
artacak ve muhtemelen bu artışın 
İran harici ülkelerden karşılanması 
gerekecek.

EĞER TİCARET VARSA TAŞI-
MACILIKTA VARDIR

Taşımacılık boyutunu sadece 
İran ve Türkiye ile yapılan ticaretteki 
taşımacılık olarak bakmamak gere-
kir. Unutmayalım ki Türkiye ile Orta 
Asya ülkeleri arasındaki ticarette 

kara ulaşımı İran üzerinden yapıl-
maktadır. Kara ulaştırma sektörün-
de 2017 yılında 49 bin 800 aracımız 
İran’a geçmiştir. Bunlardan yaklaşık 
45 bini İran üzerinden üçüncü ülke-
lere taşıma yapmıştır. Dolayısıyla 
İran’la ilişkilerin bozulması hem 
kara taşımacılığımıza büyük dar-
be vuracak hem de sürece dolaylı 
baktığımızda maliyetler yükseleceği 
için Orta Asya Türk Cumhuriyet-
lerine yönelik ihracatımız da zarar 
görecektir. Dolayısıyla bu pazarlar-
da ihracatçılarımız ayrı bir problem 
yaşayacak.

SINIR TİCARETİ UNUTULMA-
MALI 

Özellikle İran’a komşu olan şe-
hirlerimizin İran ile yaptığı ticarete 
göz ardı edilmemelidir. Buradaki 
aksaklık ayrıca bölge ekonomisine 
de ayrı bir zarar verecektir. 

BİLİNENLER- BİLİNMEYEN-
LER VE SORULAR 

Alınan ambargo kararı ile ma-
alesef ki ülkemizde bir takım deği-
şiklikler oldu. Örneğin,  Türk EXİM-
BANK’ın İhracat taahhütlü vermiş 
olduğu kredilerde, İran’a yapılan ih-
racatın, taahhüt kapsamında ihracat 
sayılmayacağı ve ihracat taahhüt 
kapamada değerlendirilmeyeceğini 
biliyor musunuz? 

2017 yılında büyük bir heye-
canla İran’da açılan ve Türkiye Ti-
caret Merkezinde faaliyete başlayan 
ihracatçı firmalarımızın durumu ne 
olacaktır? Devletimizin güvencesi 
ile İran’a giden firmalar yanlış mı 
yapmıştır?

VELHASIL
GÜÇ kavramı burada karşımıza 

çıkıyor. Sadece ülkemiz için geçerli 
olmayan ve diğer tüm ülkeleri de 
kapsayan “güce tabi olma durumu” 
ülkemiz özelinde sadece dış piyasa-
da değil aynı zamanda iç piyasada 
da dengeleri değiştirebileceğini 
görebiliyoruz. ABD’den talep edilen 
ve Türkiye’nin bazı ürünlerde bu 
ambargodan muaf tutulması tale-
bi bile, maalesef ki haksız olan bir 
faaliyetin sonucunda ülkemizi izin 
isteme durumuna getirebiliyor. 

SONUÇ: Gücünüz yeterli değil-
se, mevcut güce tabi olursunuz. 

İRAN AMBARGOSU; TÜRKİYE VE GÜÇ DENGESİ 

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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Öyle anlar gelir ki, bir türlü işin 
içinden çıkmayız,başka seçeneğimiz 
kalmamıştır. Tam o sırada bizden çok 
farklı çözümler istenir. Öneriler yapılır. 
Hatta ahkam kesenler olur. 

İşte o an içimizdeki durumu izah 
etmek için; katlanacağız, başka çarem 
yok ,işi böyle yürütmek durumunda-
yız anlamında  izah etmek için, elimiz-
deki kumaş bu diyerek çıkış noktamızı 
ortaya koyarız.

Bazen de aslında çözüm üreteme-
mişizdir. Aslında işimize yarayan ku-
maş elimizdedir de farkında değilizdir.

Biraz düşünsek istişare etsek,-
sorsak araştırsak,fikir alsak elimizdeki 
kumaş hazine değerinde.

Bugün bir çaresizlik anını değil, 
aksine kendimizin ve imkanlarımızın 
farkında olmadığımızı, eğer elimizdeki  
imkanların yeterince  farkına varabilir-
sek neler yapabileceğimiz irdelemek 
istiyorum.

Özellikle seçime giderken verdiği-
miz kararlarla ne sonuçlar doğurabile-
ceğimizi fark edebilme adına bir nebze 
elimizdeki kumaşı anlatacağım.

Hangi kumaş?
Elinde kumaşı olan değişik insan 

tiplerini düşünelim.

Bir tanesi ;  o anlık  ihtiyacı ne ise 
onu yapan  insan olsun. Cam silmeye 
ihtiyacı vardı , elinin altındaki kumaşı 
bez niyetine kullanan tip insanlar.

Bir başkası yatak örtüsü ihtiyacı 
vardı, günü birlik iş yerine uzun dö-
nemli bir ihtiyacını karşılayan tipteki-
ler.

Diğer biri de yeleğe ihtiyacı vardı 
güzel bir  yelek diksin. Kumaşın her-
hangi bir yerinden. Kalanını  ne yapa-
cağını düşünmeden.

Diğer bir kişi bundan birkaç elbise 
olur der, tanıdığı bir terziye istedikleri-
ni yaptırıverir.

Ama bir çıkar o kumaşı inceler, 
tahmin ettiği kadar değerli ise, ona 
uygun terzi bulur.  

Elindeki kumaşı değerlendirmek 
için her gayreti gösterir, en ehil terziye 
ulaşır, en değerli elbiseyi diktirir.

O elbise, o kumaştan o terzi ile 
sahibine öyle bir takım  olur ki, giye-
ne kendisinin bile fark etmeyeceği bir 
görüntü verir.

Elindeki kumaşın çok değerli ol-
duğunu elbisesini giyince fark eder. 
Kumaş terzisini bulunca, giyene faklı 
bir kişilik vermiştir.

Şimdi bir seçime gidiyoruz, eli-

mizde çok değerli bir 
memleket kumaşı var. Bu 
kumaşı iyi analiz edelim, 
iyi bir terzi bulalım, bu 
elbiseden dikilebilecek en 
güzel takımı diktirelim.

Yıllardır toplumu tek 
çözüm kendileriymiş gibi, 
kendilerinin meydana 
getirdiği algılarla doğru-
larımızı yönlenirden in-
sanların yönlendirmesi ile  
karara vardık. 

Batı tipi seçimlerle, davullar,zur-
nalar, afişler renkli propagandalarla, 
göz boyayıcı vaatlerle, doğu tipi uya-
nıklıkla  günü birlik icraatlarla boyan-
mış gözlerimiz, uyuşturulmuş ruh-
larımızla yaşamımızı geliştiremeyen 
tercihlerimizden kurtulamayız.

Özellikle ülkemizde öyle şehirleri-
miz, öyle beldelerimiz var ki işi gerçek 
ehline verebilsek dünyanın merkezi 
olur.

Potansiyel olarak o kadar güçlü. 
Yani kumaşı öyle değerli ki, onu ehil 
bir terziye versek, dikilecek elbise  ile 

memlekete hak ettiği sı-
fatları giydirerek, çekim 
alanı haline getirir.

Tıpkı ülkemiz gibi. 
Konya gibi , Silifke’de 
Yeşilovacık gibi. 

Mesela Konya sa-
nayi olarak o kadar bi-
rikimli bir memleket ki, 
beceri  olarak ülkemizin 
en yetenekli birkaç ilin-
den biri. Aynı zamanda 

üniversite olarak da bir o kadar avan-
tajlı. Coğrafi konum olarak üç kıtanın 
merkezinde ama, bunu stratejik mar-
kalara, gelişmeye döndüremiyoruz.

Tabiri caizse, elimizdeki kumaş 
öyle değerli ki, terzi henüz kumaşı-
mızdan hak ettiğimiz takımı dikemedi. 
Kumaşta meslek öğrenirken, biz hep 
benzeri elbiseyi giydik durduk. En iyi-
sini zannederek.

Ya biz kumaştan anlamıyoruz, ya 
terziden. 

Bileni de aramıyoruz. 
Ya elimizdeki kumaş bu diyoruz, 

ya elimizdeki terzi bu kadar diyoruz.

Öyle beldeler var ki memleketi-
mizde;

Dünyada bir çok ülkeden zengin 
kültürü var. Yemeği  dillere destan,

Konumu; önünde  deniz,  arkasın-
da dağ.

Toprağında üç ürün veriyor.
Balığı bol, turizme açık.
Her yerinden sağlık fışkırıyor. Or-

manı oksijen deposu, doğal ve şifalı 
bitkileri ile farklı bir zenginlik.

Ulaşım ülkenin her yerine çok 
kolay.

Doğal güzellik olarak ülkemizin 
çok değerli bir bölgesi.

Geçmişin ithalat, ihracat merkezi.
Yakın zamanında devletin birçok 

gücünün ofisi var.
1980’li yıllara kadar dünyanın bü-

tün turizm kataloglarında yer almış,
Akdeniz’de bir inci, Yeşilovacık. 
Burası da çok değerli bir kumaş. 

Henüz terzisine düşmemiş.
Sonra tanıdık,  bizden,  bir de bu 

terziyi deneyelim misali,  şalvar dike-
rek, dünyanın en değerli kumaşından 
bir türlü  ülkemize yakışır bir takım 
elbise dikememişiz.

Elimizde olan kumaş bu, elimizde 
terzi bu demişiz.

Bu nedir?
Bundan en iyi ne yapılabilir?Kim 

yapabilir?
Bunu yapmak için bana ne düşü-

yor diye araştırırsak. 
Eminim elimizdeki kumaştan çok 

değerli gelişmişlik elbisesi dikebiliriz.
Kendisi karamsar olanın, bizden 

bir şey olmaz bakış açılarının çok 
uzaklarına bakarak.

Bizim millet beceremez diyenlere 
inat.

Şimdiye kadar ne oldu da şimdi 
ne olacak diyenlere kulak tıkayıp.

Salih bir niyetle, kalpten dua ile, 
yani güzel projelerle. İnanarak,  icra-
ata geçerek,İcraatları bir istikamete 
sokmakla neler yapılmaz.

Elbette hayırlısını dileyeceğiz, bu 
dileğimizle sorumluluktan kaçarak 
değil, aksine sorumluluk alarak.,

Cüz-i  irademizi kullanarak.
Allah akıl etmez misiniz derken, 

aslında bize verdiği irademizi kullan-
mamızı istemiyor mu?

Usta bir terzi en kötü kumaştan en 
göz alıcı elbiseyi dikebilir,  acemi terzi 
ya deneyerek  kaliteli  kumaşta mes-
lek öğrenmeye kalkar ya da doğruyu 
ararken bir don bile dikemez.

ELİMİZDEKİ KUMAŞ BU…

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, 98/4 tertip asker 
adayları ile bir araya geldi. Kırsalda-
ki askerler ile merkezdeki askerler 
arasında hiçbir fark olmadığını söy-
leyerek sözlerine başlayan Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, her sevk dö-
neminde askerlerle tanıştıklarını ve 
sohbet ettiklerini söyledi. Dünyanın 
hiç bir yerinde Türkiye gibi askeri-
ni şenlikle uğurlayan başka bir ülke 
daha olmadığını belirten Başkan Tu-
tal, “Gerekirse bu topraklar için canı-
nı vereceksin şehit olacaksın, düğün 
yapar gibi şenlikle gideceksin. Böy-
le bir kültüre, geleneklere sahip bir 
milletin evlatlarıyız. Bizim düşmanı-
mız çok, dünyanın en güzel yerinde 
yaşıyoruz Türkiye’de. Türkiye’nin en 
güzel yerlerinden, en güvenilir yer-
lerden bir tanesi de Seydişehir’dir. 
Bu bir vatan nöbeti, Anadolu’daki 
insanların malının, canının, namu-
sunun güvende olabilmesi için va-
tani görevimizi yerine getirmemiz 
gerekiyor. Yapılan görevin her alanı 

kutsaldır. Farklı bölgelerden olabilir, 
düşüncelerden olabiliriz ama bizim 
ortak bir paydamız var. Bu milletin 
çocukları, bu milletin evlatlarıyız. Bu 
topraklar dünyanın en kutsal ve en 
önemli toprakları. Türkiye Cumhu-
riyeti Devletinin oturduğu topraklar. 
Biz kendi milli, manevi değerleri-
mize ve bu topraklara sahip çıkmak 
mecburiyetindeyiz. Birliğimizi, be-
raberliğimizi, kardeşliğimizi devam 

ettirdiğimiz sürece ne Amerika, ne 
Avrupa, nede İsrail bize bir şey ya-
pabilir. Kendi öz değerlerimize sa-
hip çıkacak ve kendi öz benliğimizi 
koruyacağız. Yolumuza devam ede-
ceğiz. Ayağınıza taş değmesin, bu 
kutsal vatani görevinizi sağ salim 
yaparak annenizin, babanızın ya-
nınıza dönmenizi Allah nasip etsin. 
Biz her zaman Seydişehir Belediyesi 
olarak yanınızdayız. Hayırlı tezkere-

ler diliyorum” ifadelerini kullandı. 
Program sonunda Başkan Tutal, 

birliğine teslim olmaya hazırlanan 
asker adaylarına üzerinde “Vatan 
Size Minnettar” yazan kutularda 
Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim he-
diye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde 
düzenlenen yemeğe Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal ve Mehmetçik-
ler katıldı. n İHA

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Resim Sergisi açıldı

 Selçuk Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Resim Bölümü 
öğretim elemanları tarafından “29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı Anı-
sına” ithaf edilen resim sergisinin 
açılışı yapıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi sergi 
salonunda gerçekleşen sergiye Sel-
çuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan 
Yardımcısı ve Resim Bölümü Baş-
kanı Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, de-
kanlar, dekan yardımcıları, meslek 
yüksekokul müdürleri, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

Serginin açılışında konuşan 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Ka-
rabulut, “Güzel Sanatlar Fakültesi 
bizi onurlandırmaya devam ediyor. 
Hepiniz çok şanslısınız ki böyle bir 
fakültede bu amaca has yapılan 
mimarisi, atölyesiyle Türkiye’nin 
hakikaten alanında değer verilen 
yapıtlarını değerlendiren hocaları-
nızın eşliğinde eğitim alma imkâ-
nına kavuşmuş bulunuyorsunuz. 
Bu hepiniz için bir şans inşallah 
bu şansınızı en güzel şekilde de-
ğerlendirip fakültemizden güzel 
derecelerle çok şeyler öğrenerek 
mezun olursunuz” dedi.    

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ah-
met Kağan Karabulut önce Necip 
Fazıl Kısakürek’ten ‘Anladım ki sa-
nat Allah’ı aramakmış, marifet bu 
gerisi yalnız çelik çomakmış’ şiirini 
okudu. “Yürekten tuvale ince bir 
yol var. Renk renk desen desen as-
lını arar’  diyerek öğrencilere mesaj 
veren Prof. Dr. Karabulut,  “İnşal-
lah siz o yolu bulursunuz.  Her bir 
renkte ve desende esasında yüre-
ğinizden tuvale doğru giden yolun 

sizi götürmesi gereken yere ula-
şırsınız. Sergide emeği geçen tüm 
hocalarıma teşekkür ediyorum. 
Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi De-
kan Yardımcısı ve Resim Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. Ahmet Dalkıran 
ise, “Resim bölümü öğretim ele-
manlarınca ‘29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Anısı’na gerçekleştirdi-
ğimiz resim serginin açılışında 
bizleri, yalnız bırakmadığınız ve 
onurlandığınız için hepinize te-
şekkür ediyoruz. Önemli günlerde 
açtığımız sergilerle tabii ki sizlerin 
karşısına çıkıyoruz. Bu sergiler çok 
önemli özellikle Selçuk Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 
eğitimci olarak görev alırken bu 
sergilerle bizlerin neler yaptığını 
sizlerin ve çevremizin görmesini 
istiyoruz. Bu hem sizin gelişiminize 
katkı oluyor hem de dönüşleri çok 
güzel oluyor. 2007 yılında resim 
bölümü kuruldu. Fakültemizin, 8. 
mezunlarını 2017-2018 yılında 
verdik. Bu süreçte çok önemli yol 
kat ettik. Şu anda özellikle özel ye-
tenek sınavları bunun bir göster-
gesidir. Özellikle son yıllarda Tür-
kiye’de tercih edilebilirlikte ilk 3’e 
girebildik. Tabii ki bu sadece bizim 
bölümümüz değil, aynı zamanda 
fakültemizdeki tüm bölümlerin 
bizimle aynı düzeyde olduğunu da 
belirtmek isterim. Güzel bir fakül-
tede eğitim alıyorsunuz. Bunu söy-
lemekle de gurur duyuyoruz” diye 
konuştu. 

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
Anısına” resim sergisi 28 Ekim - 4 
Kasım tarihleri arasında ziyaretçi-
lerini ağırlayacak.
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı’nın Ekim Ayı Divan Toplantısı’nda konuşan Konya Milletvekili Abdulkadir 
Karaduman, yaklaşan yerel seçimlere işaret ederek “Biz ittifakımızı mağdur edilen milletle yapacağız” dedi

‘Saadet, ittifakını
milletle yapacak!’

Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı 
tarafından Ekim Ayı İl Divan Toplan-
tısı düzenlendi. Parti il binasında dü-
zenlenen Divan Toplantısına Saadet 
Partisi Gençlik Kolları Genel Başka-
nı ve Konya Milletvekili Abdulkadir 
Karaduman’ın yanı sıra; Parti Genel 
Sekreteri Tacettin Çetinkaya, İl Baş-
kanı Avukat Hasan Hüseyin Uyar, il 
başkan yardımcıları, ilçe başkanları 
ve çok sayıda partili katıldı. Karadu-
man, ülke gündemine dair değerlen-
dirmelerde bulundu. 

HAMASET VE EDEBİYAT 
ÇÖZÜM DEĞİL!

Adaletsiz bir dünyada nutuk at-
manın ve “Dünya 5’ten büyüktür” 
demenin kimseye bir faydasının ol-
mayacağını söyleyen Saadet Parti-
si Gençlik Kolları Genel Başkanı ve 
Konya Milletvekili Abdulkadir Kara-
duman, “Bu işler hamaset ve ede-
biyat ile değil, matematik ile çözüle-
cektir. Dünya 5’ten büyüktür dedik. 
Eyvallah. Ama ekledik de. Bir de de-
dik ki ‘Bunun hesabını verin. Dünya 
beşlisinin yanında yer almadığınız kaç 
tane işgal var.’ Bunun cevabını iste-
dik” dedi. “Bizim  derdimiz kendimizi 
veya partimizi bir yerlere taşımanın 
derdi değil” diyen Karaduman, “İn-
sanlığı yer yüzünde adil ve onurlu bir 
şekilde yaşatmanın mücadelesini ve-
riyoruz. Biz de umut var. Geride bir 
24 Haziran seçimi bıraktık. Muhale-
fet eden herkesin, Cumhur İttifakı’nı 
övmeyenlerin ve bu ittifaka  destek 
vermeyen herkesin vatan haini ilan 
edildiği, KHK’nın insanların özgür-
lüğünü kısıtladığı, insanların fikrini 
beyan etmenin kendileri açısından 
bir suç teşkil edeceğini düşündüğü 
bir süreçte bu oyunu bozan tek parti 
Saadet Partisi olmuştur. Bu, bugün 
anlaşılmasa da yarının Türkiye’sinde 

ne kadar önemli bir adım attığımı-
zın farkına illaki varılacaktır. Saadet 
Partisi olarak mücadelemiz sürecek” 
şeklinde konuştu. 

ADALET EHLİYET İSTİŞARE 
ORTADAN KALKTI

“Pazartesi günleri Diriliş Ertuğ-
rullar ile, Salı günleri Abdülhamit 
dizileri ile Çarşamba günleri de Os-
manlı’nın başka bir dizisi ile toplumu 
adeta afyonlamayı adeta kendilerine 
vecibe gören bir iktidarla karşı karşı-
yayız” diyen Karaduman, daha sonra 
şunları kaydetti: “Biz, Osmanlı’dan 
bahsedeceksek, unutmamız gereken 
3 kural olmalıdır. Osmanlı bir yere 
idareci atayacağında 3 şeye dikkat 
ederdi. Birincisi adalet, ikincisi, eh-
liyet ve üçüncüsü de istişaredir. Bir 
yerde adaletli yöneticiler olmazsa o 
ülkede huzur olmaz. Bir şeyi insanla-
ra zorla yaptırmaya kalkarsanız orada 
iki yüzlü insan tiplemesi ortaya çıkar. 
Türkiye, adaletli bir şekilde yönetilmi-
yor. FETÖ’cülüğü ispatlanmayanın 
7 sülalesinin ekmeksiz bırakıldığı bu 
ülkede, kardeşi tesirli FETÖ’cü olanın 
bakan olduğu bir ülkede yaşıyoruz. 
Bir yönetici ehil değilse, oturup kıya-
meti beklemeliyiz. 17 yılın her bir yılı-

nı aldatılmak ile geçiren bir iktidar ile 
karşı karşıyayız. Kandırılmak hakkını 
sadece kendinde gören bir iktidar var. 
Kamu kurumlarında gençlerin en 
büyük problemi, kendilerine ehliyeti 
değil de; dayı sahibi olmayı gerekli kı-
lan bir yönetim anlayışının olmasıdır.  
Kendi yandaşlarını sınavsız bir şekilde 
işe alırlarken, garibanın çocuklarının 
ne hale düştüğünü görüyoruz. Ülke 
ehliyet sahibi kişiler tarafından yö-
netilmiyor. Okullarda hepimiz, en ön 
sıralarda oturan çocukların hocasının 
dediği her şeye nasıl kafa salladığını 
biliyoruz. Meclisteki AK Partili vekil-
lerin durumu da aynen böyle. EYT 
hususunda gördük. İnsanların mutlu-
luğu için en ufak bir adımı atmaktan 
korkuyorlar.”

YEREL SEÇİMİN EN 
GÜÇLÜ PARTİSİ OLACAĞIZ 

Önümüzdeki yerel seçimlerin 
en iyi sonucunu alacak olan partisi-
nin Saadet olduğuna vurgu yapan 
Karaduman, “Adaylarımızı en kısa 
sürede belirleyeceğiz. Çünkü biz, bu 
ülkenin kendi insanları ile ittifak ya-
pacağız. Bu ülkede iktidara gelmenin 
iki yolu vardır. Bir dış mihraklar deni-
len güçler ile ittifak yapılarak iktidara 

gelinebilir. Ya da bu ülkenin kendi 
insanlarından destek beklersiniz. 
Biz, geçmiş yıllarda tırnaklarımız ile 
kazıyarak iktidar olduk. Biz, alın teri 
ve emeği sömürülen asgari ücretli-
ler ile ittifak yapacağız. Biz, KHK’dan 
beraat almış olmasına rağmen, işine 
döndürülemeyen mağdurlar ile itti-
fak yapacağız. Biz, bu ülkede ataması 
yapılmadığı için intihar eden öğret-
men adayları ile ittifak yapacağız. Biz, 
üniversite okuyan ama geleceğe dair 
kaygı duyan üniversite öğrencileri ile 
ittifak yapacağız. Ve yine biz emek-
lilikte yaşa takılanlar, süresiz nafa-
ka mağduriyeti yaşayanlar ile ittifak 
yapacağız. Ekonomik kriz ile birlikte 
hükümetin nasıl duvara tosladığına 
şahit oluyoruz. Ülkede bir ekonomik 
problem yaşanıyor. İktidar, ‘Ülkede 
kriz yok’ diyor. Muhalefet de ‘Bu ül-
kede kriz var’ diyor. Kimse krizi nasıl 
çözeceğine dair bir şey bilmiyor. So-
runun çözümü için Saadet Partisi ha-
zırdır. Hükümet, öyle nutuklar atıyor 
ki ülkede sıkıntının olmadığını dile 
getiriyor. Krizin olduğunu görmek 
için vatandaşın gözüne bakmak ye-
ter” diye konuştu.
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Cumhuriyet’in kuruluşunun 95. yıldönümü münasebetiyle yapılan açıklamalarda Milli Mücadele’nin ardından Cumhuriyeti kuran azim ve 
kararlılığın bugün de devam ettiği vurgulandı. Hainlere asla fırsat verilmeyerek, 95 yıl önce başlayan şanlı yürüyüşünün devam edeceği belirtildi 

95 yıldır aynı coşku!
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-

luşunun 95. yıl dönümü nedeniyle 
Konya Protokolü tarafından Cum-
huriyet Mesajı mesajları yayınladı.  
Yayınlanan mesajlarda Kurtuluş 
Savaşı’nın Cumhuriyetin ilanı ile 
taçlandırıldığına dikkat çekildi.

CANBOLAT:  HAİNLERE 
ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ
Vali Yakup Canbolat, 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 
mesaj yayımladı.Yakup Canbolat, 
mesajında şu ifadelere yer ver-
di: “Milletimiz, Cumhuriyetimizin 
kuruluşundaki ortak duygular ve 
hedef etrafında kenetlenerek bu-
günlere gelmiş, yaşadığımız tüm 
badireleri birlik ve beraberliğinden 
ödün vermeden aşmayı başarmıştır. 
Tarih buna şahittir, en son 15 Tem-
muz şahittir. Son aylarda Ülkemize 
karşı yürütülen ekonomik savaşı da 
milletimiz birlik ve beraberlik içeri-
sinde aşacaktır.  Bugün geldiğimiz 
noktadan, her alanda daha da ge-
lişmiş müreffeh bir Türkiye’ye ula-
şacağımıza yürekten inanıyorum. 
Millet olarak; büyük fedakârlıklar 
sonucu kurulan ülkemizin küresel 
ölçekte bir güç haline gelen konu-
munu, Milletimizin sarsılmaz kar-
deşliğini bugün de yarın da aynı 
kararlılığı, azmi ve gücü sergileye-
rek koruyacak, geliştirecek ve buna 
mani olmak isteyen hainlere asla 
fırsat vermeyeceğiz” dedi .

ALTAY: 2023 HEDEFLERİNE 
ULAŞARAK SIKINTILARI AŞACAĞIZ 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Kurtuluş 
Savaşı’nı Cumhuriyetin kuruluşu 
ile taçlandıran milletimizin bugün 
yaşadığı sıkıntıları 2023 hedefle-
rine ulaşarak geride bırakacağını 
söyledi. Altay; “29 Ekim 1923, tari-
himizin en önemli dönüm noktala-
rından biridir. Ülkesini işgal etmek 
isteyen güçlere karşı destansı bir 
istiklal mücadelesi veren milleti-
miz; tarihte eşi benzeri görülmemiş 
bir kahramanlıkla kazandığı büyük 
zaferi, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir’ ilkesi ve ülkemizi mua-
sır medeniyetler seviyesinin üzeri-
ne çıkarma hedefiyle Cumhuriyeti 
kurmuştur. Ülkemizin birlik ve bü-
tünlüğüne, sürekli yükselişine karşı 
yapılan operasyonları da yine tek 
yürek olarak bertaraf edeceğimiz-
den şüphemiz yoktur.”Bu duygu ve 
düşüncelerle, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nı kutlarken; Gazi Mustafa 
Kemal, silah arkadaşları, kahraman 
ecdadımız ile bütün şehit ve gazile-
rimizi rahmetle, duayla anıyorum” 
ifadelerini kullandı. 

PEKYATIRMACI: ÜLKEMİZİ EN 
ÜST DÜZEYE YÜKSELTECEĞİZ
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, Cumhuriyet 
Bayramının 95. yıldönümü nede-
niyle bir kutlama mesajı yayınladı. 
Cumhuriyetin kurulmasında gayret 
gösterenler, en olumsuz koşulları 
aşarak bağımsızlık ruhu ile ülkenin 
en ileri düzeye ulaşmasını hedefle-
mişlerdir diyen Pekyatırmacı,“Bizler 
de bu hedef doğrultusunda gayret 
göstermekteyiz. Cumhuriyetimizin 
100. yılına odaklanan tüm Türkiye 
gibi belediyemizde 2023 için pers-
pektif çizmiştir. Cumhuriyeti bize 
emanet edenlere; ortaya koyaca-
ğımız başarılı çalışmalar ile şehri-
mizi ve ülkemizi her alanda en üst 
düzeye yükselterek layık olmaya 
gayret gösteriyoruz” dedi. Başkan 
Pekyatırmacı mesajının sonunda, 
“Bu duygularla tarih boyunca ve gü-
nümüzde bu topraklar uğruna şehit 
olanlara minnet duygularımızı su-
nar, aziz milletimizin 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramını kutlarım” dedi.

HANÇERLİ: ZAFERİMİZİN 
95. YILINI İDRAK ETMENİN 
GURURUNU YAŞIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla mesaj yayım-
ladı.Başkan Hançerli mesajında 
şunları aktardı:”29 Ekim 1923’ün; 
bağımsızlığa duyulan derin özle-
min, milli egemenliğe beslenen 
eşsiz sevdanın, eşi görülmemiş bir 
kahramanlığın nişanesi olduğunu 
belirtti. Millet iradesini üstün tu-
tan, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmayan aziz milletimiz; iradesi-
ne, özgürlüğüne ve istikbaline kas-

teden her türlü girişime, her türlü 
kirli plana karşı koymayı bilmiş ve 
başarmıştır. Bunun en son örneğini 
15 Temmuz hain darbe kalkışması 
esnasında göstermiş, iç ve dış iha-
net odaklarına unutamayacakları bir 
ders vermiştir. Bugün eşi görülme-
miş bir mücadele ruhunun, muhte-
şem bir irade gücünün, tavizsiz bir 
milli şuurun sergilendiği destansı 
zaferimizin 95. yılını idrak etmenin 
gururunu yaşıyoruz.” İfadelerini 
kullandı. 

TORU: BU ŞANLI YÜRÜYÜŞ, 
KIYAMETE KADAR SÜRECEKTİR
Meram Belediye Başkanı Fat-

ma Toru, Cumhuriyetimizin 95. yılı 
dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mil-
letimizin, istiklali ve istikbaline kas-
teden emperyalist güçlere karşı ka-
zandığı, eşi benzeri görülmemiş bir 
zafer olan İstiklal Savaşını, Cumhu-
riyetin ilanı ile taçlandırdığını söyle-
di. Toru, “Türkiye Cumhuriyeti, 95 
yıldır karşısına çıkan her zorluğun 
üstesinden gelerek yoluna devam 
etmektedir. Kıyamete kadar da bu 
şanlı ve ihtişamlı yürüyüşüne de-
vam edecektir. Ecdadımızdan aldı-
ğımız kutlu emaneti en mükemmel 
ve en halis şekliyle gelecek nesillere 
aktaracağız” dedi. 

ŞEKER: 95. YILDÖNÜMÜNE 
ULAŞMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir 
kutlama mesajı yayımladı. Şeker 
yayımladığı mesajda, “Atalarımızın 
canla başla nice mücadeleler vere-
rek bize bıraktığı en büyük miras 
olan Cumhuriyetimizin kuruluşu-
nun 95. Yıldönümüne ulaşmanın 
sevincini yaşıyoruz.Türk Milleti bü-
yük destanlar yazdığı tarihi seyrin-
de Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
kurarak egemenliğin kayıtsız şartsız 
millete ait olduğunu bir kez daha 
dünyaya göstermiştir. Tarihte bir-
lik olmanın verdiği güçle kazanılan 
zaferlerin ışığında, birbirimize daha 
sıkı kenetlenerek Cumhuriyetimize 
ilelebet sahip çıkacağımıza ve onu 
daha sağlam kılacağımıza inancım 
tamdır” dedi.

SADE: CUMHURİYET ÇETİN 
MÜCADELENİN ESERİDİR

Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla bir mesaj ya-
yımladı. Rektör Sade, mesajında “29 
Ekim 1923, tarihimizin en önemli 
dönüm noktalarından biridir. Türk 
milleti, bir kez daha tüm dünyaya 
iradesine pranga vurdurmayacağını 

göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti 
her satırı kahramanlıklarla dolu çetin 
mücadelenin eseridir. İstiklal harbi-
mizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize 
hayat veren ruh, tıpkı 95 yıl önce ol-
duğu gibi bugün de dimdik ayaktadır.  
Tarihe “15 Temmuz Demokrasi Des-
tanı” olarak geçen şanlı direniş, bu 
ruh ve iradenin tüm ülke sathındaki 
halidir” ifadelerini kullandı. 

ÖZÇELİK: KALKINMAK İÇİN ÇOK 
DAHA FAZLA ÇALIŞMALIYIZ

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Öz-
çelik 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
dolayısıyla bir kutlama mesajı ya-
yımladı. Milli mücadelenin ardından 
kazanılan zorlu Kurtuluş Savaşı’nın 
en önemli meyvesi hiç kuşkusuz 
Türkiye Cumhuriyeti’dir. Nitekim 
Cumhuriyetimizin kurucu Mustafa 
Kemal Atatürk de Cumhuriyetimizi 
‘En büyük eserim’ olarak ifade et-
miştir.  Milletçe bir ve beraber olarak 
Cumhuriyetimizin kazanımları ile 
kendi medeniyetimizin bilgi ve biri-
kimlerinden de istifade ederek daha 
müreffeh ve kalkınmış bir ülke için 
çok daha fazla çalışmalıyız. Cum-
huriyetimizi muasır medeniyetler 
seviyesinin de üstüne çıkarmak için 
azami gayret içindeyiz” dedi.

USTA: CUMHURİYETİMİZ, TÜM 
VATANDAŞLARIMIZIN ORTAK 

PAYDASI OLMUŞTUR
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 
İstiklal Harbi’nde tüm olumsuz-
luklar ve imkansızlıklara rağmen 
milletin sarsılmaz iradesiyle kurtu-
luş destanı yazıldığını belirtti. Usta, 
“Büyük bir millet olma iradesiyle 
kurulan birlik ve beraberliğimizin 
timsali Cumhuriyet’in kuruluş yıl 
dönümü 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı’mızı kutluyorum. Bu vesileyle, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere, İstiklal Harbi’nde mü-
cadele eden şehitlerimizi, ebediyete 
irtihal etmiş gazilerimizi ve 15 Tem-
muz’da aynı iradeyi gösteren şehit-
lerimizi ve tüm kahramanlarımızı 
minnetle, rahmetle yad ediyorum” 
ifadelerini kullandı.  

ANGI: CUMHURİYETİMİZ, 
MİLLETİMİZİN EBEDİ VARLIĞI İLE 

İLELEBET DEVAM EDECEKTİR
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

dolayısıyla bir kutlama mesajı ya-
yımlayan AK Parti İl Başkanı Hasan 
Angı, “Ülke olarak kurtuluş desta-
nının gururunu, heyecanını ve bu 
destanın varış noktası olan Cumhu-
riyetin ilanını, ilk günkü gibi büyük 

bir coşku ile kutluyoruz. Tek bay-
rak, tek millet, tek devlet anlayışı 
ile kurduğumuz, demokrasi ve halk 
iradesiyle taçlandırdığımız Cumhu-
riyetimiz, milletimizin ebedi varlı-
ğı ile ilelebet devam edecektir. Bu 
günlerin sorumluları olarak bizler, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
korumak, savunmaya devam ede-
ceğiz. Bu yolda yürürken milli de-
ğerlerimizden ödün vermemek ve 
bu değerleri yarınlara sağlam olarak 
teslim etmekle yükümlüyüz” ifade-
lerini kullandı. 

BEKTAŞ: CUMHURİYET BİLHASSA 
KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR
CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-

taş, Cumhuriyet Bayramını nede-
niyle yayınladığı kutlama mesajında 
şunları dile getirdi: “Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet 
bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” 
sözüyle felsefesini belirlediği Cum-
huriyetimizin kuruluşunun 95. yıl-
dönümü kutlu olsun. Cumhuriye-
timiz, etnik ve dini tüm ayrımları 
reddederek, her bir vatandaşımızın 
fikri özgürlüğünü, toplumsal daya-
nışma ülküsüyle bütünleştirmeyi 
başarmıştır. Partimizin adından da 
anlaşıldığı gibi halkımızın en büyük 
kazanımı olan cumhuriyetimizin 
devrimci karakteri, bu bütünleşme-
nin sonucu olarak yüzlerce ülkeye 
de ilham kaynağı olmuştur. Bu duy-
gu ve düşünceyle ulusumuzun ve 
Konyalı hemşerilerimizin Cumhu-
riyet Bayramımızı kutlayarak, sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

YİĞİT: CUMHURİYETİMİZ E
BEDİYEN YAŞAYACAKTIR

Cumhuriyet Bayramını Kutla-
yan Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Ulaş Yiğit evlatlarımızın elin-
de cumhuriyetimizin daima yükse-
leceğini belirterek, “Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk, “Türkiye 
Cumhuriyeti her manası ile büyük 
Türk Milletinin öz ve aziz malıdır. 
Kıymetli evlatlarının elinde daima 
yükselecek, ebediyen yaşayacaktır” 
diyerek Cumhuriyet’e her koşulda 
sahip çıkılması ve Cumhuriyet’in 
yeni başarılarla geleceğe taşınma-
sı konusundaki sorumluluklarımızı 
anımsatmaktadır. Biz de, O’nun 
vasiyetine sahip çıkarak Cumhuri-
yetimizin kuruluşunun 95. Yıldö-
nümünü Cumhuriyetin öneminin 
bilinci ve kurucusuna duyduğumuz 
saygı ve sevgiyle kutluyoruz. Ulu-
sumuzun Atatürk’ün çevresinde 
kenetlenmesiyle yürütülen Kurtu-
luş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması 
ve ardından ülkemizi karanlıktan 

kurtararak aydınlığa çıkaran Cum-
huriyet’in kurulması, tarihin ender 
kaydettiği bir başarıdır” ifadelerini 
kullandı.
KARABACAK: MUTLULUK İÇİNDEYİZ 

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla bir mesaj ya-
yınladı. Açıklamasında, “Cumhu-
riyetimizin kuruluşunun 95’inci yıl 
dönümünü kutlamanın haklı gu-
ruru, heyecanı ve mutluluğu içeri-
sindeyiz” diyen Konya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak, 
“Milletimizin yaklaşık bir asır evvel 
ki haklı, şanlı ve onurlu mücadelesi; 
29 Ekim 1923’te bağımsız Türkiye 
Cumhuriyetinin kurulmasıyla so-
nuçlanmıştır. Vatanımız için bir dö-
nüm noktası olan bu güzel bayram 
her geçen gün büyük bir önem kaza-
nıyor. Her 29 Ekim’de bunu bir kez 
daha hissediyor ve yaşıyoruz” dedi.

KONUK: CUMHURİYETİMİZİ 
İSTİKAMETİNDEN 

DÖNDÜRMEYECEĞİZ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

dolayısıyla yayınladığı mesajına, 
“Doğusundan batısına, kuzeyinden 
güneyine milletimizin her köşesinin 
ve her kişisinin kaderde, kıvançta 
ve tasada ortak geleceğe inancının 
eseri olan Cumhuriyetimizin ilanı-
nın 95’inci yılını kutluyorum” diye-
rek başlayan PANKOBİRLİK Yöne-
tim Kurulu Başkanı Recep Konuk, 
“Cumhuriyetimizin kurucusu ulu 
önder Atatürk’ün milletimizin “fiili 
olarak gösterdiği kabiliyet ve kav-
rayış” neticesinde Türk milletine 
hasmane duygular besleyenleri ya-
nıltarak ulaştığını söylediği Cumhu-
riyetimizi, “çekilen milli felaketlerin 
yarattığı uyanıklığın” ve ”aziz va-
tanın her köşesini sulayan kanların 
bedeli” sonucunda kazandık. Milli 
varlığımızı sona erdirmeye çalışan-
larla girdiğimiz varlık yokluk mü-
cadelesinden galip çıkarak kurduk 
Cumhuriyetimizi” şeklinde konuştu.

ÖZALTUN: CUMHURİYETİ 
SONSUZA DEK YAŞATMALIYIZ 
Beyşehir Belediye Başkanı Mu-

rat Özaltun,29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla bir mesaj ya-
yınlandı. Özaltun, “29 Ekim 1923’te 
Büyük Önder Atatürk’ün önderliğin-
de, büyük bir kurtuluş mücadelesi-
nin ardından çok zor şartlar altında 
kurulan Cumhuriyetimizi, sonsuza 
dek yaşatabilmek için her vatandaşı-
mızın Cumhuriyet değerlerini koru-
ma ve yaşatma sorumluluğu vardır. 
Bu değerleri koruyabilmek ve gele-
ceğe taşıyabilmek de, Cumhuriyet’in 

kazanımlarına sahip çıkmak ve ec-
dadımızın bu değerleri kazanmak 
için verdiği amansız mücadeleyi iyi 
öğrenmek ve özümsemekle müm-
kündür.” ifadelerini kullandı.

TUTAL: GÜÇLÜ DEVLET OLMA 
YOLUNDA YÜRÜYORUZ 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı dolayısıyla bir kutlama 
mesajı yayınladı.Başkan Mehmet 
Tutal, mesajında Cumhuriyetin biz-
leri birbirimize bağlayan bir istiklal 
ve bağımsızlık unsuru, demokrasi-
nin temeli olduğunu ifade ederek, 
95. yıl önce milletimizin iman gücü-
nü, birliğini ve beraberliğini yeniden 
gösterdiğini dile getirdi. 

KARACA: CUMHURİYET’İ GELECEK 
NESİLLERE AKTARACAĞIZ 

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı sebebi ile mesaj yayınladı. 
Karaca, “Tarih boyunca esaret al-
tına alınamamış Yüce Milletimizin 
tüm imkansızlıklara rağmen göster-
diği azim ve inançla kazandığı Kur-
tuluş Savaşı’nın ardından 29 Ekim 
1923’te Cumhuriyetimizin ilanı ile 
egemenliğin tek sahibi millet ol-
muştur. Cumhuriyet, milletimiz için 
sadece bir yönetim şekli olmayıp 
istiklalimizin ve istikbalimizin sem-
bolü olarak bize bırakılan en değerli 
mirastır. Bugün de Cumhuriyet’i 
gelecek nesillere aktarmak için mil-
letimizin her bir ferdi Kurtuluş Sa-
vaşındaki aynı duygu ve kararlılığa 
sahiptir” ifadelerini kullandı. 

ÖZDEMİR: CUMHURİYET EN 
UYGUN OLAN YÖNETİM ŞEKLİDİR

Cumhuriyet Bayramı nedeniy-
le bir kutlama mesajı yayımlayan 
Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu Başkanı Serdar Özdemir de, 
Türk Milletinin yaşantısına uygun 
olan yönetim şeklinin Cumhuriyet 
olduğunu söyledi. Yöntem Eğitim 
Kurumları Yönetim Kurumu Baş-
kanı Serdar Özdemir, mesajının de-
vamında şunları dile getirdi: “Cum-
huriyet Bayramı, her yıl 29 Ekim’de 
ulusça kutladığımız millî duyguları-
mızın bir kez daha pekiştiği önemli 
bir gündür. Cumhuriyet’le özünde 
özgürlük, bağımsızlık ve eşitlik olan 
bir millet yeniden ayağa kalkmıştır. 
Cumhuriyet, Türk milletinin ta ken-
disidir. Bu konuda Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk “Türk ulusunun 
yaradılışına ve yaşantısına en uygun 
olan yönetim şekli Cumhuriyet’tir” 
sözüyle Türk ulusuna yakışan yöne-
timin Cumhuriyet olduğunu belirt-
miştir” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yakup Canbolat

Prof. Dr. Bayram Sade

Barış Bektaş Özgür Ulaş Yiğit Murat Özaltun Mehmet Tutal Seyit Karaca Serdar Özdemir

Prof. Dr. Babür Özçelik Leyla Şahin Usta Hasan Angı Muharrem Karabacak Recep Konuk

Uğur İbrahim Altay Ahmet Pekyatırmacı Mehmet Hançerli Fatma Toru Prof. Dr. Muzaffer Şeker
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Özbulgurcu Tarım Makinaları sahibi,

Hacı Ömer 
BULGURCU’nun

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Özbulgurcu Tarım Makinaları Sahibi Hacı Ömer Bulgurcu 71 yaşında vefat etti. 

Bulgurcu ailesini acı günlerinde yakınları ve sevenlerini yalnız bırakmadı 

Bulgurcu ailesinin acı kaybı
Özbulgurcu Tarım Makinaları 

Sahibi Hacı Ömer Bulgurcu 71 ya-
şında vefat etti. Merhum Hacı Ömer 
Bulgurcu’nun cenazesi Cumartesi 
günü ikindi namazını müteakip  Ha-
cıveyis Camii’nde kılınan cenaze na-
mazının ardından  Kağnıcılar Mezar-
lığına  defnedildi. Bulgurcu ailesi acı 
günlerinde dostları sevenleri ve ya-
kınlarını yalnız bırakmadı. Merhum 
Hacı Ömer Bulgurcu 3 kız, 3 erkek 
çoçuk sahibi idi. Yenigün Gazetesi 
olarak Merhum Hacı Ömer Bulgur-
cu’ya Allahtan rahmet, yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

MÜSİAD Konya Şubesi ve Konya STK Platformu’nun düzenlediği programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Bu şehir hepimizin ve geleceğe dair önemli işleri böyle istişare edersek daha hızlı ilerleriz” dedi

Konya’yı birlikte yönetelim
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, MÜSİAD 
Konya Şubesi ve Konya Sivil Toplum 
Kuruluşları Platformu’nun işbirliğiy-
le düzenlenen “Yerel Yönetimler ve 
Konya’nın Vizyonu” konulu prog-
ramda Büyükşehir Belediyesi’nin 
hizmetlerini, proje ve gelecek viz-
yonunu anlattı. Başkan Altay, “Bu 
şehir hepimizin ve geleceğe dair 
önemli işleri böyle istişare edersek 
daha hızlı ilerleriz. Bu dönemin ön 
önemli faydalarından birisi de isti-
şare etmek ve ortak akılla bu şehri 
yönetmek olacaktır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Müs-
takil Sanayici ve İşadamları Der-
neği (MÜSİAD) Konya Şubesi ile 
Konya Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformu’nun işbirliğinde orga-
nize edilen “Yerel Yönetimler ve 
Konya’nın Vizyonu” programının 
konuğu oldu. Başkan Altay, prog-
ramda davetlilere Büyükşehir Be-
lediyesi olarak yürüttükleri proje-
ler, hayata geçirdikleri yatırımlar 
ile gelecek vizyonu hakkında bilgi 
verdi. Altay, konuşmasına Tunce-
li’nin Nazımiye ilçesinde terörist-
lere yönelik yürütülen operasyon 
sırasında olumsuz hava koşulların-
dan etkilenerek şehit olan 2 asker 
için başsağlığında bulunarak baş-
ladı. Altay, “Milletimizin ne kadar 
büyük olduğu ve hangi şartlarda 
mücadele ettiğinin en önemli gös-
tergesi bu. Allah rahmet eylesin, 
milletimizin başı sağ olsun” dedi. 

BU DÖNEMİN EN FAYDALI KISMI 
İSTİŞARE ETMEK VE ORTAK 
AKILLA ŞEHRİ YÖNETMEK 

Konya’nın bir sivil toplum şehri 
olduğunu belirten Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Konya, sivil toplum kuru-
luşlarının organize olduğu, birlikte 
iş yapabilme kabiliyetine ulaştığı bir 
şehirdir ve neredeyse her konuda 
derdinizi anlatabileceğiniz, sizlere 
yardımcı olacak bir STK’mız var. 
Allah sizlerden razı olsun, iyi ki var-
sınız. Bizler de elimizden geldiğince 
sizlere destek olmak adına gayret 
ediyoruz. Özellikle son dönemde 
yapılan proje destek çağrılarıyla ve 
bina tahsisleriyle Konya’da sivil top-
lumun daha da güçlenmesi için gay-
ret ediyoruz. Bu şehir hepimizin ve 
geleceğe dair önemli işleri buralarda 
istişare edersek daha hızlı ilerleriz. 

Bu dönemin en önemli faydaların-
dan birisi de istişare etmek ve ortak 
akılla bu şehri yönetmek olacaktır” 
ifadelerini kullandı. 

KONYA HALA BAŞKENTLİĞİNİ 
SÜRDÜRÜYOR 

Başkan Altay, Büyükşehir Be-
lediyesi olarak Konya için çalışma-

ya devam ettiklerini ve Konya için 
hedefleri olduğunun altını çizerek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Konya, 
Türkiye’nin kalbindeki bu toprak-

ları bize yurt eden bir medeniyetin 
başşehri. Yaklaşık 200 yıl boyunca 
başkentlik yapmış bir şehirde yaşı-
yoruz ve Konya, aslında hala bir baş-

kent olmaya devam ediyor. Konya, 
değerlerin, maneviyatın ve huzu-
run başkenti. Bunu bu hale getiren 
de sizlersiniz. Konya’yı çok daha iyi 
bir hale getirmek için hep birlikte 
çaba sarf ediyoruz. Konya birçok işi 
başarmış; hem şehircilikte, hem sa-
nayide hem de tarımda çok önemli 
bir şehir. Turizmde de çok önemli 
şeyler yapmaya çalışıyoruz. Konya 
Hz. Mevlana Müzesi başta olmak 
üzere 2,5 milyon turist ağırlayan bir 
şehir. Konya’ya gelenlerin mutlaka 
Beyşehir’e, Seydişehir’e Akşehir’e, 
Ereğli’ye, Karapınar’a Bozkır’a ve 
daha birçok ilçemize gelmesini de 
sağlamamız gerekiyor.” 

EKONOMİK SALDIRILARIN 
ÜSTESİNDEN HEP 

BİRLİKTE GELECEĞİZ 
Başkan Altay, son aylardaki eko-

nomik gelişmelere de değinerek, 
Türkiye’nin bunun da üstesinden 
geleceğinin altını çizdi. Altay, konuş-
masının son bölümünde ise Millet 
Bahçesi, Ağır Bakım alanının Büyük-
şehir Belediyesi’ne devri, Eski Sana-
yi bölgesinin taşınması, Yeni Büyük-
şehir Yasası sonrası ilçelere yapılan 
yatırımlar ve çocuklara yönelik pro-
jeler hakkında da bilgi verdi. Prog-
ramda konuşan Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk 
Okka, “MÜSİAD Konya Şubesi ola-
rak kurulduğumuz günden bu yana 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve ha-
zırladığımız çalışmalarla şehrimizin 
ekonomisine önemli katkılar sağla-
dık. MÜSİAD bir işadamları derne-
ğinin olmasının yanında şehrimizin 
ekonomik, kültürel ve sosyal alan-
da kalkınmasına da önemli katkılar 
yapmıştır. Her ne olursa olsun Bü-
yük Türkiye olma yolunda üretmeye 
ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 
Konya Sivil Toplum Platformu Baş-
kanı Muhsin Görgülügil ise Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın Selçuklu Belediye 
Başkanlığı döneminden beri sivil 
toplum hareketini desteklediğini, 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı dö-
neminde de bu desteğinin artarak 
devam edeceğine inandığını belirtti. 
Program sonunda Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
davetlilerin taleplerini dinleyerek, 
sorularını cevapladı ve istişarelerde 
bulundu.
n HABER MERKEZİ
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Başakşehir’de Beşiktaş mesaisi başladı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 

11. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayaca-
ğı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı 
antrenmanla başladı. Tesislerde Teknik Direktör 
Abdullah Avcı’nın yönetiminde yapılan antrenma-
na Atiker Konyaspor maçında oynayan futbolcular 
rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncu-
lar ise dinamik ısınmayla başladı. 5’e 2 ve pas ça-
lışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyun 
ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi. Sakat-
lığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde 
bireysel çalışmalarına devam etti. Turuncu-la-
civertli takım, salı günü yapacağı antrenmanla 
Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek. 

ARDA 176 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKTI
Medipol Başakşehir’in yıldız oyuncularından 

Arda Turan, 176 gün aradan sonra sahaya çıktı. 
10 maçlık cezasının bitmesiyle geçtiğimiz 

hafta Kayserispor maçı kadrosunda yer alan Arda 
Turan, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında 
Cumartesi günü deplasmanda oynanan Atiker 
Konyaspor müsabakasında şans buldu. Karşılaş-
maya yedek başlayan Arda Turan, 83. dakikada 
Kerim Frei’in yerine oyuna dahil oldu. 
n İHA

Mücahit, Süper Lig’de 
ilk kez forma giydi 

Atiker Konyaspor’un Cumartesi günü 
Başakşehir ile karşılaştığı maçta genç gol-
cüsü Mücahit Can Akçay ilk kez Süper Lig’de 
forma giydi. Maçın 79. dakikasında Yataba-
re’nin yerine oyuna dahil olan genç oyun-
cuya tribünler büyük destek verdi. Oyunda 
kaldığı süre boyunca büyük mücadele ortaya 
koyan Mücahit Can, sorucu değiştirme ba-
şarısı gösteremese de mücadelesi ile alkış 
aldı. Mücahit, daha önce Türkiye Kupası ve 
hazırlık maçlarında forma giymişti.
n SPOR SERVİSİ 

Konyaspor taraftarı 
şehitlerimizi andı

Konyasporlu taraftarlar, donarak şehit 
olan askerleri anmak için Cumartesi günü 
oynanan Medipol Başakşehir maçını soğuk 
havada çıplak olarak izledi. Tunceli’nin Na-
zımiye ilçesi kırsalında operasyonda kar ve 
tipiye yakalanan timden hastanede şehit 
olan iki asker için Konyaspor taraftarı Medi-
pol Başakşehir maçını soğuk havada çıplak 
izledi. Taraftarlar maçın 70. dakikasında kı-
yafetlerini çıkardı. 
n İHA

Konyaspor – Başakşehir maçında kaleci detayı
Spor Toto Süper Lig’in 10. haf-

ta mücadelesinde Konyaspor, Cu-
martesi günü Başakşehir’i konuk 
ederken karşılaşmaya kaleciler 
damga vurdu. 2 takımın kadrosun-
da bulunan 4 kaleci de Fenerbah-
çe’de forma giymişti. Süper Lig’in 
10. hafta karşılaşmasında Kon-
yaspor, taraftarı önünde Başak-
şehir’i konuk ederken, iki takımın 
da ortak bir özelliği dikkat çekti. 
Konyaspor’un kalesini koruyan 
Serkan Kırıntılı, 2010-2013 yılları 
arasında Fenerbahçe forması gi-
yerken, Başakşehir’in file bekçisi 
Mert Günok da Fenerbahçe alt-
yapısından A takıma çıkıp, 2015 
yılına kadar sarı-lacivertli ekibin 
formasını giydi. 

YEDEK KALECİLER DE 
FENERBAHÇE’DE OYNADI 
İlk 11’de sahaya çıkan Serkan 

Kırıntılı ve Mert Günok’un yanı 
sıra, Konyaspor ve Başakşehir’in 
yedek kulübesindeki kalecileri de 
Fenerbahçe’de forma giyen isim-
ler oldu. Ertuğrul Taşkıran ve Vol-
kan Babacan, sarı-lacivertli kulü-
bün altyapısında forma giyip, daha 
sonra A takımda şans bulmuştu. 
n İHA

Kartal ara vermedi
Süper Lig’de son olarak Medipol Ba-

şakşehir ile karşılaşan Atiker Konyaspor 31 
Ekim Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupa-
sı’nda Kahramanmaraşspor ve Spor Toto 
Süper Lig’in 11.haftasında D.G.Sivasspor 
ile deplasmanda oynayacağı maçların ha-
zırlıklarına ara vermeden başladı. Kayacık 
Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay 
ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan 
antrenmanda Medipol Başakşehir maçında 
ilk 11’de forma giyen oyuncular yenileme 
çalışması yaparken, Ömer Ali Şahiner, 
Paolo Hurtado ve Mustapha Yatabare’nin 
tedavilerine devam edildi. Diğer futbolcu-
lar 10 dakikalık koşu çalışması ve ısınma 
hareketlerinin ardından topla oyun oynadı. 
Antrenman turnuva maçları ve çift kale maç 
ile sona erdi.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor taraftarından 
Mehmet Oğuz’a ziyaret

Çumralı Konyaspor taraftar grubu, geçtiğimiz gün-
lerde silahlı saldırıya uğrayan Çumra Belediye Başkanı 
Mehmet Oğuz’u tedavi gördüğü Konya Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesinde ziyaret etti. Oğuz, ziyaretten memnun 
olduğunu dile getirerek, Konyaspor’a başarılar dile-
di. Oğuz, “Çumralı Konyaspor taraftarı gençlerimiz ve 
vatandaşlarımız için belediyemizce bir araç tahsisi ya-
parak destek olmalarını sağlıyoruz. Kendileri bugün beni 
ziyarete geldiler. Allah onlardan razı olsun. Bugün de 
Konyasporumuzun önemli bir müsabakası var. Takımıza 
başarılar dilerim.” dedi. 
n AA

Galibiyet hasreti 
4 maça çıktı 

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor son 
olarak Başakşehir’e 1-0 mağlup olarak galibiyet hasreti-
ni 4 maça çıkardı. Yeşil beyazlılar en son Kayserispor’u 
2-0 mağlup ettikten sonra sırasıyla Göztepe, Beşiktaş, 
Rizespor ve Başakşehir maçlarından galibiyet alamadı. 
Göztepe’ye mağlup olan Anadolu Kartalı, Beşiktaş ve 
Rizespor ile berabere kaldıktan sonra son olarak Başak-
şehir’e mağlup oldu. Konyaspor 11. haftada Sivasspor’a 
konuk olacak. Anadolu Kartalı, ligde ilk 10 haftalık peri-
yotta 13 puan topladı.
n SPOR SERVİSİ

Eski Konyasporlu Bajic 
golüne sevinmedi

Atiker Konyaspor’un Cumartesi günü evinde Başak-
şehir’i konuk ettiği maçta karşılaşmanın tek golünü Riad 
Bajic kaydetti. 2 sezon Konyaspor forması giyen genç 
golcü attığı golden sonra sevinç gösterisinde bulunma-
yarak eski takımına duyduğu saygıyı gösterdi. Bunun 
üzerine Konyaspor taraftarı eski golcülerini alkışlayarak 
jestine karşılık verdi. Boşnak golcü 2 yıl formasını giydiği 
Konyaspor’da 91 maça çıkıp 29 gol 12 asistlik perfor-
mans sergilemişti. Bajic, Konyaspor forması ile Avrupa 
Ligi’nde boy gösterme şansı yakalarken ve Türkiye Kupa-
sı’nın alınmasından da büyük emek verdi.
n SPOR SERVİSİ

‘Zor deplasmandan 
üç puan ile döndük’
Spor Toto Süper Lig’in 10. hafta maçında Konyaspor’la karşılaşan ve 1-0 galip gelen Medipol Başakşehir’de 

Teknik Direktör Abdullah Avcı, “Zor bir deplasman buradan kazanarak ligin 10. haftasından dönmek son 
derece önemli” dedi. Avcı açıklamasında 7 haftadır gol yemediklerine de değindi

Maç sonu basın toplantısında konu-
şan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü 
Abdullah Avcı, “Maçtan evvel ki rakiple 
ilgili yaptığımız plan ve organizasyonlar, 
özellikle ligin en fazla direkt oyunu oyna-
yan takımı oynayan Konyaspor ve burada 
özellikle ikinci toplar son derece önem-
liydi. Zaman zaman stoperler mi kafaya 
çıkacak? Merkez orta sahalar mı çıkacak? 
Ama temelinde ikinci topu almak önem-
liydi. Ligin en fazla sağ kenar kullanımı 
yapan takımı ve Skubic’le beraber hücum 
opsiyonlarına en önemli hücum opsiyon-
larından bir tanesi. Bununla beraber nasıl 
baskın yönlendirme yapabiliriz bunu ne 
kadar minimuma düşürürüz. İyi bir geçiş 
takımı, merkezde birebir oynayan oyuncu-
ların olduğu genelde Konyaspor takımı li-
gin en geniş alanda oynayan ve birebirleri 
fazla olan ve en fazla faul yapan takımıydı. 
Bununla beraber özellikle bizim için topa 
sahip olmak ve bunun içinde hareketli 
oyun, topa değmeyen oyuncu alan oluş-
turan oyuncu bizim için önemliydi” dedi. 

“GOLE KADAR
YÜZDE 63’LE OYNAMIŞIZ” 

Teknik Direktör Avcı, Konyaspor’la 
oynanan maçlarda ligde topun oyunda 
kalma süresi az olduğunu ama bugün 62 
dakika topun oyunda kaldığını belirterek, 
“Gözlemim maçta ne çıktı. Özellikle ilk 
yarıda bütün arkadan kaleci dahil birin-
ci ve ikinci bölgeyi son derece sağlıklı 
kullanarak geldik ama üçüncü bölgede 
erken pas tercihleri, final pası denemek 
ve üçüncü bölgede yaptığımız top kayıp-
ları zaman zaman geçiş vermemize veya 
rakibin direkt oyunda bizim kalemize gel-
mesini sağladı ama orada özellikle ikinci 
yarıya girerken de yapmak istediğimiz 
buydu biraz daha atak sonuçlandırabilmek 
ve sonuç alabilmek ikinci yarı itibariyle 

oyun biraz böyle başladı ve golü bulduk. 
golden sonra oyunda biraz sistem deği-
şikliği oldu daha sıkı kalan ikinci bölge 
bekleyen 4-2-3-1 düzenine dönen ve ra-
kibin direkt oyununda hem ikinci topları 
almak gibi bir durum oluşturduk geçiş 
tamamlayabilirdik tamamladıklarımız 
oldu, sonuçlandıramadıklarımız oldu. 
Konyaspor’la oynanan maçlarda ligde 
topun oyunda kalma süresi azdır ama 
biz bugün 62 dakika top oyunda kalmış. 
Gole kadar yüzde 63’le oynamışız. Maçın 
genelinde de yüzde 58’le oynamışız” ifa-
delerini kullandı. 

“ZOR BİR DEPLASMAN BURADAN 
KAZANARAK LİGİN 10. HAFTASINDAN 

DÖNMEK SON DERECE ÖNEMLİ” 
İlk yarıda pas kayıplarını kendilerine 

yakıştıramadığını söyleyen Avcı, “Fizik 
olarak rakipten daha fazla mesafe kat 
ettik. Zor bir deplasman buradan kaza-
narak ligin 10. haftasından dönmek son 
derece önemli. Sezon başından itibaren 
10. hafta ve 7 haftadır gol yemiyoruz. 
Hem hücum oynarken de hem savunma 
oynarken de bu işin anahtarı savunma ve 
organizasyonu doğru yapabilmektir sette 
de oynarken. Bunu çok sağlıklı şekilde 
yapıyoruz. Umarım böyle gelişerek de-
vam eder. 10 haftalık süreçte de ben hep 
takım organizasyonuna baktığım için bi-
reysel olarak hem performans düşükleri 
olan ve sakat ve cezalı oyuncularımız ol-
masına rağmen sistem ve organizasyon 
bizi ligin tepesinde tutuyor. Onun için 
bugün oynayan oyuna giren ve kazanma 
duygusunu aile bütünlüğünü grup ener-
jisini sağlayan oyuncularıma teşekkür 
ediyorum. Rakibimiz iyi bir rakip onlara 
da bundan sonraki maçlarında başarılar 
diliyorum” dedi. 
n İHA
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 10 7 2 1 21 14 7 23
2.TUZLASPOR 10 6 3 1 19 4 15 21
3.MANİSA B.Ş.B. 10 6 2 2 17 6 11 20
4.TARSUS İDMAN Y. 10 5 4 1 21 15 6 19
5.ŞANLIURFASPOR 10 5 3 2 11 10 1 18
6.PENDİKSPOR 10 4 4 2 15 11 4 16
7.F. KARAGÜMRÜK 10 5 1 4 14 11 3 16
8.SİVAS BELEDİYE 10 4 3 3 11 9 2 15
9.BUGSAŞ SPOR 10 4 2 4 12 15 -3 14
10.ZONGULDAK 10 3 3 4 12 14 -2 12
11.DARICA G. BİRLİĞİ 10 3 3 4 10 12 -2 12
12.KAHRAMANMARAŞ 10 2 4 4 8 11 -3 10
13.KIRKLARELİSPOR 10 2 3 5 10 12 -2 9
14.ETİMESGUT BLD. 10 2 3 5 7 14 -7 9
15.ANADOLU SELÇUK 10 1 5 4 12 19 -7 8
16.TOKATSPOR 10 1 4 5 3 9 -6 7
17.FETHİYESPOR 10 0 6 4 7 15 -8 6
18.BANDIRMASPOR 10 1 3 6 11 20 -9 6

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Akşehir’de ‘Sağlık İçin Pedalla’ etkinliği yapıldı
Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi; 

sağlıklı hayat ve fiziksel aktiviteyi teş-
vik etmek amacıyla ‘Sağlık İçin Pedal-
la’ sloganıyla bisiklet sürme etkinliği 
düzenledi. 

Nasreddin Hoca Meydanı’nda 
yapılan etkinlikte vatandaşlar evle-
rinden getirdikleri bisikletleri ya da 
Sağlık Bakanlığı tarafından Akşehir 
Belediyesine verilen bisikletleri kim-
lik karşılığında teslim alarak etkinliğe 
katıldı. 

Etkinlikte konuşan Akşehir Bele-
diye Başkanı Salih Akkaya, belediye 
olarak bisiklet yolları yaptıkları için 
Sağlık Bakanlığına başvurduklarını ve 
bakanlığın da Akşehir Belediyesine 
beş yüze yakın bisiklet temin ettiğini 
ifade ederek, “Bu bisikletler için Be-
lediye binası önü, Kozağaç’taki üni-
versite kampüsü önü ve Nasreddin 

Hoca Meydanı olmak üzere 3 noktada 
istasyonlar yaptık. Sağlığımız için 
gerçekten bisiklete binmek çok önem-
li, Akşehir de bisiklet için çok uygun. 
Bugünkü başlattığımız kampanya ile 
Akşehir’imizdeki bisiklet kullanma 
alışkanlığını da geliştirmiş olacağız” 
dedi. 

Akşehir Belediyesi olarak ‘Saba-
hın Seherinde Haydi Çocuklar Cami-
ye’ projesi ile 40 gün boyunca camiye 
devam eden çocuklara geçen yıl 333, 
bu yıl ise bin 120 bisiklet armağan 
ettiklerine değinen Başkan Akkaya, 
“Bu armağan ettiğimiz bisikletler ve 
Sağlık Bakanlığımız tarafından veri-
len bisikletler sayesinde Akşehir’de 
bisiklet sayısı da arttı. Akşehir’de şu 
anda on buçuk kilometre bisiklet yo-
lumuz var. Tabii bu yeterli değil ve 
inşallah bunu da arttıracağız. Sağlık 

Bakanlığının bu bisiklet dağıttığı ve bu 
tür istasyonların kurulmasına vesile 
olduğu Türkiye’mizde 9 tane il var iki 
ilçe var ve bu ilçelerden bir tanesi de 
Akşehir’imizdir” ifadelerini kullandı. 
Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 
bisikletler için Akşehir Belediyesince 

oluşturulan istasyonlardan bisiklet 
temin etmek isteyen vatandaşların 
Turizm Bürosundaki görevliden kart 
temin edebileceklerini kaydeden 
Başkan Akkaya, bisikletlerin ilk sa-
atinin ücretsiz, sonraki saatlerde ise 
50 kuruş olarak ücretlendirildiğini ve 

istasyonlardan temin edilen bisiklet-
lerin işi bitince başka bir istasyona 
bırakabileceğini söyledi. 

Etkinliğe katılan ünlü tiyatro oyun-
cuları Faruk Sofuoğlu ve Osman Do-
ğan da katılımcılara hitaben kısa birer 
konuşma yaparak Akşehir’de bulun-

maktan ve böyle güzel bir etkinliğe 
katılmaktan mutluluk duyduklarını be-
lirtti. Konuşmaların ardından törene 
katılan protokol mensupları, bisiklet 
istasyonlarından kartla nasıl bisiklet 
alınacağı konusunu uygulamalı ola-
rak görevlilerden öğrendi. Etkinliğe 
katılan protokol ve yüzlerce vatandaş 
daha sonra belirlenen güzergah üze-
rinde bisikletleri sürerek Belediye 
binası önünde bisikletleri teslim etti. 

Etkinliğine İlçe kaymakamı Meh-
met Türk, Garnizon Komutanı Albay 
Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başka-
nı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı 
Abdurrahman Çardakoğlu, tiyatro 
sanatçıları Faruk Sofuoğlu ve Osman 
Doğan, ilçe protokolü, bazı kamu ku-
rum müdür ve amirleri ile yüzlerce 
vatandaş katıldı. 
n İHA

Selçuklu’da gençler 
Bahçeşehir’e yenildi

Basketbol Gençler Ligi’nde mücadele eden Selçuklu 
Basketbol Takımı, Cumartesi günü ligin 4.hafta maçında 
Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu. İlk üç maçından mağlu-
biyetle ayrılan mavi beyazlı takım, 4.maçında iyi perfor-
mans sergilemesine rağmen yenilmekten kurtulamadı. 
İlk yarısı 38-23 biten maçın ikinci yarısında rakibine göre 
daha üstün bir oyun ortaya koyan Selçuklu, farkı kapat-
mayı başaramadı ve karşılaşma 69-55 sona erdi. Sel-
çuklu Basketbol, 5.hafta maçında Çarşamba günü Pınar 
Karşıyaka’yı konuk edecek. n SPOR SERVİSİ

BAL’da sadece 
Akşehir kazandı

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 6.hafta maçları 
oynandı. Konya temsilcilerinden Akşehirspor maçını 
kazanırken, Karapınar Belediyespor ve Sarayönü Be-
lediyespor mağlup oldu. Deplasmanda 1926 Polatlı 
Belediyespor’a konuk olan Akşehirspor mücadeleyi 2-1 
kazandı ve puanını 10’a yükseltti. Dış sahada Kırşehir 
Çayağzıspor’a konuk olan Sarayönü Belediyespor 3-2 
mağlup olarak 5 puanda kalırken, kendi evinde Sandık-
lıspor’a 3-2 yenilen Karapınar Belediyespor ise 7 puanda 
haftayı kapattı. Ligin 7.haftasında Sarayönü Belediyespor 
– Karapınar Belediyespor’u konuk ederken, Akşehirspor 
kendi evinde Keçiören Belediyesi Bağlum Spor ile karşı-
laşacak. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Basketbol evinde kazandı!
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu 

Basketbol Takımı, ligin 3.hafta maçında Final Spor’u 
konuk etti. Konya ekibi, Final Spor’a karşı üstün bir 
oyun ortaya koyarak mücadeleden 88-78 galip ayrıl-
dı. Maçın başında rakip takım Final, karşılaşmaya 
hızlı başlamasına rağmen, mavi beyazlı takım yak-
laşık 10 olan farkı kısa sürede kapattı. Savunmada 
etkili olan Konya ekibi, hücumda da Marcus Hall 
ile etkili oldu. İlk yarının sonlarında fark 12 sayıya 
kadar çıkarken, son saniyelerde Final Spor bulduğu 
sayılar ile farkı 7 sayıya kadar indirdi. Mücadelenin 
ilk yarısı 49-42 Selçuklu Basketbol’un üstünlüğü ile 
sona ererken, Marcus Hall performansı ile önemli 
bir rol oynadı ve taraftarın alkışını aldı. Calvin Godf-
rey ise savunma ribauntlarında etkili oldu.

Karşılaşmanın üçüncü periyotunda da üstünlü-
ğü sürdüren Selçuklu Basketbol, satı olarak üstün-
lüğünü korumasına rağmen farkın kapanmasına 
engel olamadı. Mavi beyazlılar, bu periyotu 66-62 
önde kapattı. Maçın son bölümden daha etkin olan 
Selçuklu Basketbol Takımı, bu periyotta farkı da art-
tırdı. Savunmada rakibine göre daha iyi olan mavi 
beyazlılar, mücadeleyi 88-78 kazanmayı başardı. 
Bu sonuç ile Selçuklu Basketbol ligdeki üçüncü ma-
çında ikinci galibiyetini aldı. Konya ekibi ligin 4.ma-
çında Artvin Belediye’ye konuk olacak.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal 
umut verdi!

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 10.hafta maçında 
Pendikspor deplasmanına gitti. Hafta içinde hoca değişimi yaşayan yeşil 
beyazlılar, üst sıraları hedefleyen rakibi ile 3-3 berabere kalarak gelecek 

maçlar öncesi umut verdi. Yavru Kartal, puanını 8’e yükseltti

Geçtiğimiz hafta oynanan Manisa Bü-
yükşehir Belediye maçından 4-0’lık ağır 
bir mağlubiyet alan Teknik Direktör Tayfun 
Türkmen’in istifa ettiği Konya Anadolu Sel-
çukspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10.hafta 
mücadelesinde Pendikspor deplasmanına 
gitti. Yönetim kurulunun da olağanüstü 
genel kurul kararı aldığı Yavru Kartal, mo-
ralsiz olmasına karşın mücadelesi ile alkış 
aldı. Yeşil beyazlılar, zorlu deplasmandan 
1 puan ile dönerken, takımın genç oyuncu-
su Süleyman Türkeş attığı iki gol ile yıldız-
laştı.

İLK YARIDA 4 GOL BİRDEN!
Karşılaşmaya ev sahibi Pendikspor’un 

hızlı başlamasına rağmen Anadolu Sel-

çukspor, bulduğu gollerle oyuna dahil oldu. 
13.dakikada Yıldıray Koçal Pendikspor’u 
öne geçiren gol attı. Bu dakikadan sonra 
Yavru Kartal Konya Anadolu Selçukspor 
beraberlik golü için yüklenirken, öne geç-
meyi de başardı. 31.dakikada Emre Torun 
beraberliği getiren golü atarken, 39.dakika-
da Süleyman Türkeş sahneye çıktı ve yeşil 
beyazlı takım 2-1 öne geçti. İlk yarının son 
anlarında ev sahibi takımda Yıldıray Koçal 
bir kez daha sahne aldı ve mücadelenin ilk 
yarısı 2-2 sona erdi.

SÜLEYMAN TÜRKEŞ İKİ GOLLE DÖNDÜ
Maçın ikinci yarısında Pendikspor ev 

sahibi olmanın avantajı ile rakibine göre 
daha baskılı başladı. Aradığı golü de bu-

lunan Pendikspor, 51.dakikada Mehmet 
Alaeddinoğlu’nun attığı gol ile 3-2 öne 
geçti. Pendik’in sevinç sadece 11.dakika 
sürerken, Konya Anadolu Selçukspor’da 
Süleyman Türkeş, takımına 1 puanı kazan-
dıran golü attı ve 90 dakika 3-3 sona erdi. 
10 hafta sonunda 8 puana ulaşan Yavru 
Kartal, ligde 15.sırada kaldı. Konya Anado-
lu Selçukspor, ligin 11.haftasında Bandır-
maspor Baltok’u konuk edecek. Öte yandan 
yeşil beyazlı takımda ilk hafta oynanan 
Tuzlaspor maçının ardından sonra iki haf-
tada forma giymeye başlayan Süleyman 
Türkeş, Cumartesi günü oynanan maçta iki 
gol atarak güzel bir geri dönüş yaptı.
n SPOR SERVİSİ

Stad: Pendik Stadı
Hakemler: Halil İbrahim Yıldırım, Kerem Yü-
künç, Ünal Doğru
Pendikspor: Emre Aydın, Fatih Cerlek (52’ 
Gökhan Sürücü), Hüseyin Güngör, Berk 
Neziroğulları, Tunay Acar (57’ Ahmet Yazar), 
Erdinç Çepoğlu, Mehmet Zahit Çınar, Berkan 
Afşarlı, Yıldıray Koçal, Ozan Papaker, Meh-
met Alaeddinoğlu.
Konya Anadolu Selçukspor: Hüseyin Koç, 
Alpay Koldaş (46’ Vedat Saygı) , Sancar Yıldı-
rım, Sertan Yiğenoglu, Ahmet Önay, Maksut 
Taşkıran, Ongun Deniz Yaldır, Emre Can Atila, 
Süleyman Türkeş (66’ Ekrem Kayılıbal) , Ay-
berk Altan, Emre Torun.
Sarı Kartlar: 45’  Ahmet Önay, 45’ Emre Can 
Atila, 85’ Maksut Taşkıran, 88’ Hüseyin Koç 
(Konya Anadolu Selçukspor), 7’ Erdinç Çe-
poğlu, 46’ Fatih Cerlek, 65’ Emre Aydın, 67’ 
Berkan Afşarlı (Pendikspor).
Goller: 13’ ve 45’ Yıldıray Koçal, 51’ Mehmet 
Alaeddinoğlu (Pendikspor ) , 31’ Emre Torun, 
39’ ve 62’ Süleyman Türkeş (Konya Anadolu 
Selçukspor).



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

Bir Çalımbay repliği!
‘Yapacak bir şey yok’

Atiker Konyaspor evinde Medipol Başakşehir’e de mağlup olarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. 
Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından kısır geçen maçta pozisyon bulamamaları ve daha önceki 

maçlarda atılamayan gollerde hücum oyuncularını suçladı ve ekledi: Yapacak bir şey yok
Atiker Konyaspor’da Medipol 

Başakşehir maçının üzüntüsü sürü-
yor. Rakibine pozisyon bulamadan 
mağlup olan Anadolu Kartalı’nda maç 
sonu açıklamalarda bulunan Rıza Ça-
lımbay golcüleri suçladı. Neredeyse 
4 santrafor oynadıklarını belirten Ça-
lımbay, “Her maç pozisyonlar bulduk 
atamadık. Bu maçta 4 santrafor oyna-
dık yine atamadık. Bunları atamıyor-
sak yapacak bir şey yok” dedi

İŞTE ÇALIMBAY’IN ‘YAPACAK 
BİR ŞEY YOK’ AÇIKLAMALARI
Maç sonunda konuşan Çalım-

bay’ın açıklamaları şöyle: Maç öncesi 
eksiklerimiz vardı. Elimizdeki en iyi 
kadroyu çıkarmaya çalıştık. Maçın ilk 
15-20 dakikası iyi oynadık ve istediği-
miz gibi gitti. Maça baktığımız zaman 
ne Başakşehir’in ne de bizim doğru 
düzgün pozisyonumuz var. Kısır ge-
çen bir maçtı. Oynadığımız her maç-
ta çok pozisyon bulurduk. Bu maçta 
biraz zorlandık. Aslında bu maçta da 
var pozisyonlarımız. Ama maalesef 
son pasları değerlendiremedik. En 
fazla problemi forvet hattında yaşa-
dık. Orada topu tutamadık. İleride 
çoğalamadık. Yaptığımız ortalara da 
istediğimiz müdahaleleri yapamadık. 
Üzen nokta ikinci yarıda pozisyon yok-
ken bir gol yememizdi. Yapacak bir 

şey yok. Elimizdeki kadroda ne varsa 
hepsini kullanmaya çalıştık. Tabi bi-
zim gibi takımlarda geniş bir kadronuz 
olmadığı için Hurtado ve Ömer Ali’nin 
sakatlığı çok zor durumda bıraktı. 
Özellikle Ömer Ali’nin sakatlığı bütün 
planı programı değiştirdi. O yüzden 
yaptığımız ve yapamadığımız şeyler-
de bunun da etkisi vardı. Elimizden 
gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Fut-
bol olarak memnun değiliz. Yenildiği-
miz için de üzgünüz. Lig uzun. Telafi 
edeceğiz. 

BAZI ARKADAŞLAR 
BEKLENTİLERİN ALTINDA

Bizim elimizdeki kadro bu. Ne 
yapılacaksa yapabilecek oyuncular 
da bunlar. Sıkıntılarımızın olduğu 
pozisyonlar var. Beklediğimiz şeyleri 
bazı oyunculardan alamayınca da sı-
kıntı yaşıyoruz. Yaşadığımız sıkıntılar 
bunlar. Gol atmadığımız maçlar Fe-
nerbahçe ve Başakşehir maçı. Fener-
bahçe maçı da dahil bütün maçlarda 
iyi oynadık. Mesela Göztepe maçında 
o golleri yerseniz veya Erzurum ma-
çında o golleri yersen mağlup ola-
bilirsin. Ya da 3-1 galip olduğumuz 
Antalya maçı. O golleri yersen puan 
kaybedersin. Bizim bu maç hariç po-
zisyon bulmadığımız maç yok. Bugün 
bazı arkadaşlar beklediğimizin çok 

çok altındaydılar. Biz oyuncularımıza 
‘gidin’ diyoruz. ‘Önde basın’ diyoruz. 
Bugün bazı bölümlerde 4’lü forvet gibi 
oynadık. Burada artık iş bizden çıkıyor 
oyunculara kalıyor. Oyuncuların da 
beklentilerin üstüne çıkmaları gereki-
yor. Kendilerine pozisyon yaratmaları 
gerekiyor. Ömer Ali, Hurtado, Filipo-
vic gibi etkili oyuncular olmayınca 
sıkıntı yaşadık. Ömer Ali olsaydı farklı 
olabilirdi. Ya da Hurtado. Elimizdeki 
kadro yeterli. Ancak fırsat gelince at-
manız gerekiyor. Beşiktaş maçında 
penaltıyı atsak farklı olacak. Antalya 
maçında 4. golü atamıyorsun puan 
kaybediyorsun. E buna yapacak bir 
şey yok. Olay bu… 

DURAN TOPLARA DA 
‘YAPACAK BİR ŞEY YOK’

Konyaspor’un hücumda yaşadığı 
problemleri ‘yapacak bir şey yok’ di-
yerek oyuncuları suçlayan Çalımbay 
sezon başında pek çok maçta puan 
kaybına neden olan duran top soru-
nunda da aynı ifadeleri kullanmıştı. 
Duran top organizasyonlarında adam 
adama savunma yaptıran Çalımbay, 
“Oyuncu tuttuğu adama vurdurma-
yacak. Vurduruyorsa bizim elimizde 
olan bir şey değil. Yapacak bir şey 
yok” demişti. 
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