
Çöptekiler değerlendi

Konya’da 20 yıldır kağıt toplayarak geçimini sağlayan Ünal 
Çeçen’in çöpten bulduğu eşyalar görenleri şaşırtıyor. Evinin 
bahçesine inşaat atıklarından süs havuzlu şömineli oturma 

alanı yaparak misafirlerini ağırlayan Çeçen, çöpe atılan 
ekmeklerle de hayvanları besliyor. n SAYFA 12’DE

Obruklarla yaşıyorlar

Karapınar’da oluşan 300’den fazla obruğa zamanla yenileri 
eklenirken, obruk çevresindeki araziler ekilmeye, vatandaşlar da 
normal yaşantılarına devam ediyor. Obruklarla birlikte yaşadıkla-
rını anlatan Mehmet Alkan, “Nasıl olacak biz nereye gideceğiz? 

Bu hayat sürecek” dedi n SAYFA 11’DE

10 Satışlar arttı
piyasa umutlandı 12 CHP yerel seçimlerde 

Konya’da iddialı 13 Türk Büro-Sen
Ahmet Efe dedi

‘YENİ SİSTEMİN İLK SEÇİMİ
OLACAĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

SAİT KÖZOĞLU
GÜVEN TAZELEDİ

Danışma Meclisi’nde seçim vurgusu

Bem-Bir-Sen’de Genel Kurul

AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Top-
lantısı, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un katı-
lımıyla yapıldı. 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel 
seçimlere değinen Kurtulmuş, “Bu seçim çok önem-
li. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ilk seçimi. 
Onun için her bir adayımızın çok kuvvetli olması la-
zım” dedi.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası 
(Bem-Bir-Sen) Konya Şubesi  6.Olağan Genel Kurulu 
gerçekleştirildi.  Gerçekleştiren seçimlerde mevcut 
başkan Sait Közoğlu güven tazeledi. Közoğlu, “Ülke-
mizin 2023 ve 2071 hedefi doğrultusunda bölgesinde 
ve dünyada lider ülke olması için bizde katkı sunaca-
ğız” dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE

Robotik At ‘ARAT’
her işe koşacak

‘Sessiz bir 
devrim yaptık’

49 ülke Konya’nın
forklifini istiyor

Sosyal medya
eğitimi şart!

AkınRobotics fabrikasında 
prototipi tamamlanan “AkınRo-
botics At” (ARAT), yük taşıma, 
arazide arama kurtarma çalış-
maları ve ulaşım gibi amaç-
larla kullanılabilecek. Arazi 
şartlarına uygun ve dört ayaklı 
tasarlanan “ARAT”ın 12 eklem 
noktası bulunuyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

AK Parti İnsan 
Haklarından 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardım-
cısı Leyla Şahin 
Usta, “Son 17 
yılda her alan-
da olduğu gibi 
insan hakları 
konusunda da büyük reformlar 
gerçekleştirdik. Yani sessiz bir 
devrim yaptık” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya’da bir firmanın, Selçuk 
Üniversitesinin katkısıyla 2012 
yılında başlattığı Ar-Ge çalış-
maları, 2014’te TÜBİTAK des-
teğiyle hız kazandı. Tamamı 
yerli ve milli imkanlarla üretilen 
forklift için 49 ülkeden 151 firma 
bayilik başvurusunda bulundu. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Sosyal alemin 
fayda ve zarar-
larını anlatan 
Dr. Salih Gür-
büz, internetin 
hayatımıza gir-
mesiyle birlikte 
sıcak iletişimin 
bittiğine değinerek, çocuklara 
ilkokul çağında sosyal medya 
eğitimi verilmesi gerektiğini 
vurguladı.  n HABERİ SAYFA 12’DE
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3 puana niyet 1 puan kısmet Değişimin hikayesini anlattı
Süper Lig temsilcimiz Atiker 
Konyaspor, ligin 9. haftasında 
konuk olduğu Çaykur Rizespor 
ile 1-1 berabere kaldı. Golle-
rin penaltıdan atıldığı maçın 
büyük bir bölümünde oyuna 
hakim olan temsilcimiz, 
bunu sonuca istediği gibi 
yansıtamadı. Mutlak 
galibiyet için gidilen 
Rize’den 1 puanla 
dönüldü.
n DETAYLAR 
SPOR’DA

Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, başkanlık 

görevini yürüttüğü 5 yılda, 
Meram’da  gerçekleştirdiği 

projeleri anlattı. Meram’da 
vefa ve vebal duygusu ile ha-

reket ettiklerini, tüm yatırımları 
bu duygular içerisinde gerçek-

leştirdiklerini dile getiren Fatma 
Toru, “Geride kalan 4,5 yıllık zaman 

diliminde belki de bu kadar zamana 
sığmayacak hizmetleri hep birlikte 

Meram’a kazandırdık” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘KOMEK ve ASEM ilçelere değer katıyor’
Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ilçelerde de hayata 
geçirilen Aile Sanat ve Eğitim 

Merkezleri (ASEM) güz dönemi 
eğitim ve faaliyetlerine başladı.  

Başkan Altay, yatırım incelemeleri 
ve buluşmalar kapsamında ilçele-
re gerçekleştirdiği ziyaretlerde KO-
MEK ve ASEM’lerin yeni dönem 
açılışlarını da gerçekleştiriyor.

n HABERİ SAYFA 7’DE

HEDEF 2019!
Büyük oranda tamamlanan Avşar ve Bozkır Barajı su tutmayı bekliyor. 

Bağbaşı Barajı ile Avşar Barajı’nı birleştiren tünelde de çalışmalar 
hızlanırken, KOP yatırımlarının 2019 yılsonunda bitirilmesi hedefleniyor

2 ÖNEMLİ BARAJ SU 
TUTMAYI BEKLİYOR

KOP kapsamında 2019 yılı sonu itibarıy-
la tamamlanması hedeflenen projelerle 
birlikte KOP’un büyük oranda biteceğini 
dile getiren DSİ (Konya) 4. Bölge Müdürü 
Birol Çınar, “Avşar-Hadim Barajı’nı yüzde 
99 tamamladık. Bölgede su altında kala-
cak yolun Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından yeniden yapılması bekleniyor. 
Bozkır Barajı’nı da biz yüzde 95 oranında 
tamamladık” dedi.

Birol Çınar HEDEF OLARAK 2019 
YILSONUNU KOYDUK

Çınar, yapımı tamamlanan Bağbaşı Barajı ile 
Avşar Barajını bağlayan tünelde de çalışma-
ların hızlandırılacağını söyledi. “KOP proje-
si bir demet proje. 18 proje var içinde. Hep 
yeni projeler eklenince bugüne kadar sürdü” 
diyen Çınar, “Ama biz artık bir nokta koyup, 
KOP dahilinde değil de başka bir proje olarak 
değerlendirelim istedik. Hedef olarak 2019 
yılsonu koyduk” diye konuştu. 
n SAYFA 4’TE
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Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “İmar çalışmalarımız, kentsel dönüşüm projelerimiz, her kesime yönelik sanat, 
kültür, turizm, bilim spor çalışmalarımızla Meram’da büyük değişimin temellerini hep birlikte attık” dedi

Değişimin temelini birlikte attık
Meram Belediye Başkanı Fatma 

Toru, başkanlık görevini yürüttüğü 
5 yılda, Meram’da  gerçekleştirdiği 
projeleri Dedeman Otel’de düzenle-
nen program ile tanıttı. Düzenlenen 
programa AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, AK Parti Konya Mil-
letvekili Hacı Ahmet Özdemir, AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular, Meram Kaymakamı Resul  
Çelik, AK Parti Kadın Kolları Baş-
kanı Esra Doğan, AK Parti Gençlik 
Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, 
Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Tahir Büyükhelvacıgil, MHP Meram 
İlçe Başkanı İbrahim Ay, STK ve iş 
dünyası temsilcileri, Bürokratlar, 
Konya’da görevli Kurum Müdürleri 
ile Meram Muhtarlar ile çok sayıda 
davetlinin katılımı ile anlattı. Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, aday 
olma sürecinden başlayarak bugüne 
kadar kendisine destek olan eşine, 
ailesine, ekibine, partililerine ve tüm 
Meramlılara teşekkür etti.

MERAM’DA BÜYÜK DEĞİŞİMİN 
TEMELLERİNİ HEP BİRLİKTE ATTIK

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, aday olma sürecinden 
başlayarak bugüne kadar kendisine 
destek olan eşine, ailesine, ekibine, 
partililerine ve tüm Meramlılara te-
şekkür etti. Yaklaşık 5 yıllık çalışma 
döneminde ki hizmetlerinde temel 
hareket noktasının vebal ve vefa 
duygusu olduğunu kaydeden Baş-
kan Fatma Toru, “Herkesin siyasete 
giriş hikayesi vardır. Bizim siyasete 
girişimizin temelinde vefa ve vebal 
duygusu var. Memuriyette ve bü-
rokraside görev yaparken bir gün 
önderimiz, liderimiz ve en büyük 
rol modelimiz olan Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan 2013 
yılındaki başörtülü kadınlarımız da 
Belediye başkanı olacak. Şehircilik-
ten anlayan. Toplumu ve bürokrasi-
yi tanıyan, belediyecilik yapabilecek 
kadınlarımızı belediye başkanı yap-
mak istiyoruz çağrısı üzerine eşim 
aday olmamı istedi. Eşim bu açık-
lamayı vebal olarak gördü. Ben de 
eşimin tavsiyesi uyarak ve vebal 
olarak görerek, devletimize ve mil-
letimize vefa duygusu ile çıktık aday 
olduk. 20 yıllık bürokrasi geçmişimi-
zi silerek, istifamızı vererek, zorlu bir 
süreçte aday olduk.  Cumhurbaşka-
nımızın aday göstermesi ile birlikte, 
milletimizin teveccühü ile Meram 
Belediye Başkanı olarak 2014 yılın-
da göreve başladık. Zorlu bir sürece 
talip olduğumuzun farkında idik. 
Meram zor bir ilçemiz. Gerek fiziki 
şartları ile gerek mali sıkıntıları ile 
gerekse bir kısım kısıtlılık halleri ile 
Konya’nın en gözde ilçesi hem de 
en zor ilçesi. Vefa ve vebal duygusu 
ile başaramayacağımız iş yok dedik 
ve güzel bir yönetim kurduk. Arka-
daşlarımız ile birlikte bismillah de-
dik ve yola çıktık.  Bu süre zarfında 
fiziki belediyecilik adına caddeler, 

sokaklar, parklar, sosyal tesisler üre-
tirken hem fonksiyonel hem de en 
ekonomik şekilde üretmeye çalıştık. 
Sosyal Belediyecilik adına her kesi-
mi kucaklayan hizmetleri proje bazlı 
olarak üretmeyi hedefledik. İmar ça-
lışmalarımız, kentsel dönüşüm pro-
jelerimiz, her kesime yönelik sanat, 
kültür, turizm, bilim spor çalışmala-
rımızla Meram’da büyük değişimin 
temellerini hep birlikte attık” dedi.

MERAM DENİLİNCE AKILLARA 
KENTSEL DÖNÜŞÜM GELİYOR 
Meram denilince vatandaşın 

aklına kentsel dönüşümün geldiği-
ni dile getiren Başkan Toru, “2014 
öncesine göre sorumluluk alanımız 
üç katına ulaşmıştır. Mahalle sa-
yımız 115 oldu. Meram genelinde 
planlama faaliyetleri bütüncül plan-
lama anlayışı ile Afet Riski Öncelik-
li Master Planı hayata geçirildi. Bu 
kapsamda nüfusumuzun yarısına 
tekabül eden 170 bin kişinin ikamet 
ettiği 43 mahalleyi içine alan yak-
laşık 20 milyon metrekare alanda 
Kentsel Dönüşüm Master Planı ve 
büyük ölçekli revizyon imar plan-
ları gerçekleştirdik. Kentsel gelişim 
amaçlı master imar planı çalışma 
alanımız 30 mahalle ve 9.5 milyon 
metrekare alana ulaşmıştı. Kentsel 
gelişim amaçlı alanımız 16.5 milyon 
metrekare, kırsal alanda imar planı 
çalışmamız 20 milyon metrekare, 
sanayileşme ve istihdam amaçlı 
alanlarımızdaki imar çalışmalarımız 
ise toplamında 10 milyon metrekare 
gibi devasa alanlarda gerçekleştiril-
di. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. 
madde uygulamaları kapsamında 
1989-2014 yılları arasını kapsayan 
25 yıllık dönemde 18. madde uy-
gulaması yapılan toplam alan 28 
milyon metrekare idi. 5 yıllık hizmet 
döneminde yapılan 18. madde uy-
gulaması 54 mahallede toplamda 
25.5 milyon metrekare. 2014-2018 
yılları arasında 18. madde uygula-
ması tamamlanan alan 13.5 milyon 
metrekare. 2018 yılı itibariyle de-
vam eden 18. madde uygulama ala-
nı 12 milyon metrekare” ifadelerini 
kullandı.

TARİHİ VE KÜLTÜREL 
MİRASA SAHİP ÇIKIYORUZ 

Meram Belediyesi olarak tarihi 
ve kültürel mirasa sahip çıktıklarını 
ifade eden Toru, “Meram Belediyesi 
olarak tarihsel ve kültürel mirasımı-
za sahip çıktık. Çıkmaya da devam 
ediyoruz. Şuanda bin metrekare-
lik bir alanda restorasyonu devam 
eden Tantavi Hanı var. Burası tek 
parçalı bir yapı. Tantavi Hanı 1850’li 
yıllarda yapılmış ve uzun süre atıl 
vaziyette kalmış. Mamuriye Mahal-
lesi Tren Garı karşısındaki Tantavi 
Ambarı’nda geniş çaplı restorasyon 
çalışması gerçekleştiriyoruz. Bina-
mızı iki buçuk yıl önce belediyemize 
kazandırarak, restorasyon projesini 
tamamladık ve şu anda restorasyon 
çalışmaları devam ediyor. İnşallah 
Aralık ayı itibariyle de Tantavi Ha-
nı’nda konferanslar, sempozyumlar, 
defileler, müzayedeyeler ve sergiler 
yapılabilecek. Burayı bir kültür ve 
sanat merkezi olarak şehrimize ka-
zandırmış olacağız. Aynı zamanda 
bu binamızda kitap kafemiz olacak. 
Gençlerimiz ve bölge halkı istifade 
etsin diye. Vatandaşlarımıza daha iyi 
hizmet vermek adına yeni belediye 
binamıza geçtik.  22 bin metreka-
relik alanda zemin artı ve 5 kat bi-
namızda halkımıza daha iyi hizmet 
vermek üzere belediye binamızda 
hizmet vermeye devam ediyoruz. 
Yine belediye binamızın yanında 

bulunan 20 mahallemizin ticaret 
ve spor ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde 17 bin metrekarelik çarşı 
Meram projemizi hayata geçirdik. 
Projemiz iki ay önce açıldı. 28 dük-
kan,28 ofis,1 restorant, yarı olimpik 
bay bayan yüzme havuzları, fitness 
alanları, Türk hamamı, sauna, 2 kat 
bodrum, zemin ve üzerideki 3 kat ile 
toplamda 6 katlı bir yapıdan oluş-
maktadır” dedi. 
HİZMETLERİMİZ İLE TÜM KONYA’NIN 

YAŞAMINA RENK KATIYORUZ 
Dutlu Koruluğu’nun bundan 

sonra Millet Bahçesi olarak hizmet 
vermeye devam edeceğinin altını 
çizen Toru, “Eski stadyum alanının 
da Millet Bahçesi olmasıyla şehirde-
ki iki Millet Bahçesi de Meram sınır-
ları içinde yer almış oldu. Şu anda 
Dutlu Koruluğu’nu kısa süreliğine 
kullanıma kapattık. Dutlu Korulu-
ğu’nun Millet Bahçesi olması sebebi 
ile içerisine Millet Kıraathanesi inşa 
ediyoruz. En kısa zamanda inşaatı 
tamamlayarak, 100 günlük eylem 
planı kapsamında parkımızın res-
mi açılışını yapacağız” dedi.  5 yıllık 
süre zarfında tesisler noktasında da 
Meram’ın adeta çağ atladığını söy-
leyen Toru, beş yıllık süre zarfında 
yapımı gerçekleştirilen, Rabia Spor 
Kompleksi, Aşkan Spor Tesisi,  Ça-
rıklar Sosyal Tesisi, Çomaklı Sosyal 
Tesisi, Loras Sosyal Tesisi, Alavardı 
Gençlik Akademisi, Altuncan Hatun 

Yaşam Merkezi, Fahrünnisa Hatun 
Kültür Merkezi, Havzan Sosyal Te-
sisi Ve Çocuk Sokağı, Mehmet Ali 
Özbuğday Gençlik Merkezi, Küçük-
kovanağzı Sosyal Tesisi gibi yatırım-
ların sadece bölgelerinin değil tüm 
Konya’nın yaşamına renk kattığının 
ifade etti.

MERAM ARTIK 3 KAT DAHA YEŞİL!
900 bin metrekarelik bir alan-

da Konyalıların nefes alabileceği ve 
turizme büyük katkı sağlayabilecek 
devasa bir alan olan Dutlu Koru-
luğunun yanı sıra Şehit Erol Olçok 
Parkı, Şehit Veli Ateş Parkı, Şehit Be-
yazıt Çeken Parkı, Mahmuriye Parkı, 
Yenice Parkı’nın ‘Yeşil Meram’ algı-
sının çok daha güçlendiğini ve 5 yıl 
içinde kişi başına düşen yeşil alanın 
3’e katlandığını ifade eden Başkan 
Toru, alt yapı ve asfalt çalışmaları 
hakkında da  bilgiler verdi.  Alt yapı-
da rekor çalışmaları hayata geçirdik-
lerini söyleyen Toru sözlerini şöyle 
sürdürdü; “5 milyon m²’nin üstünde 
asfalt yol hizmete sunuldu. 610 km 
yol asfaltlandı ve 78 km yeni yol açıl-
dı. 1 milyon m²’nin üstünde parke, 
510 bin metretül tretuvar hizmete 
sunuldu. Asfalt ve Beton laboratua-
rımızla da, ürün kalitesi noktasında 
çığır açtık. Yapılan 20 milyon tl’lik 
yatırım ile aldığımız 82 iş ekipman 
aracıyla filomuzu güçlendirdik.   Arif 
Bilge tesisleri ve Park Bahçelerde 
uygulamaya geçtiğimiz Akıllı Depo-

loma Sistemleri ile depolarımızdaki 
tek bir çiviyi dahi takip ederek, Me-
ramlının emanetine sahip çıkıyoruz 
artık” dedi.

MERAM’DA HER ALANDA KESİME 
BÜYÜK PROJELERE İMZA ATMANIN 

GURURUNU YAŞIYORUZ 
Eğitime de ciddi anlamda des-

tek verdiklerinin altını çizen Başkan 
Toru, bu çerçevede  gerçekleştirilen 
okul bakımlarının yanı sıra cami ba-
kımları ile halka önemli bir  hizmet 
sunduklarını belirtti. Sosyal Yardım 
Merkezi ile ihtiyaç sahibi vatandaş-
ların her zaman yanında olduklarını 
belirten Toru’nun lansman toplan-
tısında ki yatırımlardan diğer satır 
başları ise şunlar oldu; “Beşikten 
Mezara her anlarında Meramlıla-
rın yanında olduk. Bu çerçevede 
hayata geçirdiğimiz “İyi ki Doğdun 
Bebek Projesi’nden sonra vatanda-
şın hizmetine sunduğumuz Taziye 
Araçlarımızın sayısını ikiye çıkardık. 
Ülkemizin dönüm noktası olan 15 
Temmuz’un anısına 15 okula Z-Kü-
tüphane kazandırdık. 15 Temmuz 
Şanlı Direnişin Kalbine Gidiyoruz 
Projesi ile Meram okullarında eğitim 
gören 11. Sınıf öğrencilerini Anka-
ra’ya götürerek o günleri yeniden 
yaşattık. Konya’nın İlk Millet Kıra-
athanesini Özel Konseptiyle Şeh-
rimize Kazandırdık. Meclis-İ Nisa 
Toplantısı, Zanaatkarlar Buluşması 
Ve Ateşbaz-I Veli Aşçı Dede Mutfak 
Kültürü Günleri, Miras, Türk Dün-
yası Bacıbey Festivali, Ana Kuca-
ğından Peygamber Ocağına Projesi, 
Abdülhamid Han’ın İzinden Meram 
Atiyye-İ Seniyye Projesi İle Kudüs 
Akademi, Ailem Meram Projesi, 
Bir Nefeste Memleket, Bilim Kurdu 
Projesi, Bacıyan-I Meram Kadın Gi-
rişimci Kooparatifi, Mutlu Kadın İle 
Sağlam Yarınlar Projesi, Yalnız De-
ğilsiniz Projesi, Engelsiz Hayat Pro-
jesi gibi çalışmalarımız sadece Kon-
ya’da değil Türkiye’de ses getirmiş, 
tüm ülkeye damga vurmuş ve örnek 
olmuş projelerimiz oldu. Bunlar sa-
dece öne çıkanlar. Meram’da, spor-
dan sanata, kültürden siyasete ka-
dar hemen hemen her alanda ve her 
kesime büyük projelere imza atmış 
olmanın haklı gururunu, onurunu 
ve sevincini yaşıyoruz”  ifadelerini 
kullandı. 

2023 VİZYONUNDA 
BAMBAŞKA BİR MERAM

2023 vizyonu çerçevesinde 
2019-2023 yılları arasında hayata 
geçirmeyi planladıkları bazı projeler 
hakkında da bilgi veren Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru yatırımla-
rın başlıkları hakkında da şunları söy-
ledi; “Küçükaymanas Sağlıklı Yaşam 
Merkezi, Ateşbaz-ı Veli Külliyesi, Va-
di-i Meram Rekreasyon Projesi, Ko-
nevi Meydanı Çevre Düzenlemesi, 
Kaşınhanı ve Çayırbağı  Sosyal Tesisi 
gibi onlarca projelerle Meram 2023 
vizyonu çerçevesinde hak ettiği tüm 
yatırımları en iyi şekilde alacağından 
hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, başkanlık görevini yürüttüğü 5 yılda, Meram’da  gerçekleştirdiği projeleri Dedeman Otel’de düzenlenen program ile tanıttı.
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‘Konya’nın rakibi yine Konya’dır’
AK Parti Genel Başkanvekili 

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti dile getiren Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Sizleri Konya’da ağırla-
maktan büyük mutluluk duyuyo-
ruz. Bir seçim arifesindeyiz ama 
geriye dönüp son 5 yıla baktığı-
mızda en çok tartışılan Yeni Bü-
yükşehir Yasası’nın nasıl hayata 
geçirileceği, özellikle de Konya’da 
bu işlerin nasıl yapılacağıydı. Ama 
bugün Konya Büyükşehir Bele-
diyesi birçok hizmeti yürütürken 
birçok hizmete de devam ediyor. 
Amacımız da önümüzdeki se-
çimlerde hem Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ni hem de 31 ilçeyi AK 
Partili yaparak yeniden bir hizmet 
yarışına başlamak. Bunun için de 

teşkilatımız ve milletvekillerimiz-
le gayret ediyoruz. Sizlerin de des-
teği ile Konya bunu başaracaktır” 
diye konuştu. 

Konya’da olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu belirterek 

72. İl Danışma Meclisi ile birlikte 
Konya’da seçim startını verdikle-
rine vurgu yapan Numan Kurtul-
muş, seçimlerde Konya’nın raki-
binin yine kendisi olduğunu dile 
getirdi. Konya’nın yine kendisi ile 

yarışarak oylarını daha da yuka-
rılara taşıyacağına inandıklarını 
kaydeden Kurtulmuş, “Çok titiz 
bir çalışma ile Konya’nın üzerine 
düşeni en güzel bir şekilde yapa-
cağını ve çok güçlü bir sonuç elde 

edeceğimizi ümit ediyorum. Al-
lah bu güzel şehre hizmet etme 
imkânını herkese vermez. Allah 
bu şehre hizmetle şereflendirsin” 
diye konuştu. Konya’nın bambaş-
ka özellikleri olan güzel bir şehir 

olduğunu belirten Kurtulmuş, şöy-
le devam etti: “Şehrin dokusunun 
bu kadar değişmesine rağmen bu 
hissediliyor. Ayrıca Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin Hz. Mevlana 
ve bu düşünceye yaptığı kültür 
hizmetlerini de geçtiğimiz dönem-
de takdir ile izledik. İnşallah bu 
hizmetler devam eder ve Kon-
ya’yı bir şehir ve fiziki bir anlamı 
olmasının ötesinde; kültür, sanat 
ve edebiyat alanında Selçuklu’nun 
merkezi olduğu gibi bugün de yine 
böyle bir merkez haline getirmek 
nasip olur. Sizleri tebrik ediyorum 
ve hizmetlerinizin halkın tüm ke-
simlerine en güzel bir şekilde yan-
sımasını temenni ediyorum.” AK 
Parti Genel Başkanvekili Numan 
Kurtulmuş, ziyaretin sonunda 
Konya Büyükşehir Belediyesi Şe-
ref Defterini imzaladı.
n HABER MERKEZİ

Usta: Sessiz bir devrim yaptık!
AK Parti İnsan Haklarından 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcı-
sı Leyla Şahin Usta, “Son 17 yılda 
her alanda olduğu gibi insan hak-
ları konusunda da büyük reform-
lar gerçekleştirdik. Gerçek özgür-
lük, dini, kültürel, sosyal, siyasi ve 
ekonomik alanlarda devrim niteli-
ğinde pek çok reformlara imza at-
tık. Yani sessiz bir devrim yaptık.” 
dedi.

Usta, partisinin bir otelde 
düzenlenen 81 İl 7 Bölge Eğitim 
Toplantısı’nda yaptığı konuşma-
da, toplantıları Konya’dan başlat-
tıklarını belirtti. AK Parti olarak 
bugüne kadar güçlülerin değil, 
sosyal adaletin hakim olduğu, 
sosyal refahın hüküm sürdüğü 
Türkiye ve dünya hedefi ile hare-
ket ettiklerini anlatan Usta, “Her 
zaman insanlık için insan hakları 
için daha iyisini nasıl yapabiliriz, 
2023 vizyonumuza ve hedefleri-
mize nasıl ulaşabiliriz, insana ve 
insanlığa hizmet yolunda nasıl 
daha hızlı ilerleyebiliriz çabası 
içerisindeyiz. Bu toplantılarla da 
bir yol haritası belirlemek için 
ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. 
Bugüne kadar ülkemiz ve va-

tandaşlarımız için yaptıklarımızı 
bir lütuf olarak değil, bir hakkın 
teslimi olarak gördük. Çünkü biz 
gönül coğrafyamızda bir gönül 
medeniyeti inşa eden insanlığa 
insanın nasıl olduğunu öğreten 
bir milletin evlatlarıyız.” diye ko-
nuştu.
“BATI’NIN BU İKİ YÜZLÜ TAVRINI 

ÇOK DAHA İYİ ANLIYORUZ”
Usta, daha yaşanabilir bir 

Türkiye ve dünya kurmak için 

durmadan çalıştıklarını vurgula-
yarak, sözlerine şöyle devam etti: 
“Bizler dünü hatırlıyor, bugünü 
anlıyor yarın için de daha yaşana-
bilir bir Türkiye ve dünya kurmak 
için çalışıyoruz. İşte o zaman yap-
tıklarımız ve bugün dünya üzerin-
de yaşananlar çok daha anlamlı 
bir hale geliyor. O zaman Batı’nın 
bu iki yüzlü tavrını çok daha iyi 
anlıyoruz. Suriye başta olmak 
üzere Orta Doğu’da yaşananları 

insan haklarından bahsedip Müs-
lümanlara zulüm yaşatan bu cani 
zihniyeti daha iyi anlıyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğin-
deki Türkiye, tüm mazlumların 
umudu hale geldi. Milletini seven, 
milletine ve mazlumlara sahip çı-
kan, dünyanın 5’ten büyük oldu-
ğunu ispat eden bir Türkiye var. 
Bu 17 yıldır gece gündüz çalışan 
AK Parti’nin başarısıdır.” 

“DEVRİM NİTELİĞİNDE PEK ÇOK 
REFORMLARA İMZA ATTIK”
Tüm canlıların haklarını koru-

yan bir ecdadın torunları olduk-
larını kaydeden Usta, “İnsanın 
canına, aklına, nesline, inancı-
na ve malına sahip çıkmak hem 
inancımız hem de devlet gele-
neğimizdir. Burada esas mesele 
kendi ölçülerimizin farkına varıp 
bu ölçülere sahip çıkmaktır. Son 
17 yılda her alanda olduğu gibi 
insan hakları konusunda da bü-
yük reformlar gerçekleştirdik. 
Gerçek özgürlük, dini, kültürel, 
sosyal, siyasi ve ekonomik alan-
larda devrim niteliğinde pek çok 
reformlara imza attık. Yani sessiz 
bir devrim yaptık.” ifadesini kul-
landı. n AA

Kurtulmuş, Mevlana
Müzesi’ni ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanveki-
li Numan Kurtulmuş, Mevlana 
Müzesi’ni ziyaret etti, esnafla bir 
araya geldi. Kurtulmuş, Konya’da, 
bir otelde düzenlenen kahvaltı 
programının ardından Mevlana 
Müzesi’ne geçti. Müzeyi ziyaret 
eden Kurtulmuş, buradaki eserler 
hakkında İl Kültür ve Turizm Mü-

dürü Abdüssettar Yarar’dan bilgi 
aldı. Müzenin yakınında kendisini 
bekleyen vatandaşlarla da sohbet 
eden Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Ziyaretinin ardından kent 
merkezindeki tarihi Bedesten Çar-
şısı’ndaki esnaf ile tek tek tokala-
şan Kurtulmuş, burada vatandaş-
ların sorunlarını dinledi. n AA

AK Parti İl Danışma Meclisi’ne katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mart ayında yapılacak olan mahalli idareler 
seçimlerinin Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ardından yapılan ilk seçim olduğu için önemli olduğunu vurguladı

‘Bu seçim çok önemli!’

AK Parti Genel Başkanvekili 
Numan Kurtulmuş, “Bu seçim çok 
önemli. Bunun çok nedeni var ama 
Cumhurbaşkanlığı yönetim siste-
minin ilk seçimi. Onun için her bir 
adayımızın çok kuvvetli olması la-
zım. Toplumu çok iyi temsil edecek 
kardeşlerimizin olması lazım.” dedi.

Kurtulmuş, Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen AK Par-
ti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi 
Toplantısında, Türkiye’nin zor sü-
reçlerden geçtiğini ve bu zamanla-
rın da geride kalacağını söyledi.

Yerel seçimlerin 31 Mart 
2019’da yapılacağını anımsatan 
Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Mil-
letimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı ve 
arkadaşlarını seçerek Türkiye’nin 
yolunu bir kez daha açacak. Onun 
için gün, niyetleri tazeleme ve saf-

larımızı sıklaştırma günüdür. Gün, 
varsa eksiklikleri tamamlayarak ha-
zırlıklarımızı en güzel şekilde ikmal 
etme günüdür. Yaptığımız bu ça-
lışmalar da hemen kısa süre sonra 
yaşayacağımız seçim kampanyası-
nın ön hazırlığı olacak. Türkiye’de 
1 hafta içinde olan siyasi gündem 
başka bir ülkede, hele hele Avru-
pa’da, kuzey Avrupa’daki ülkelerde 
1 yıllık siyasi gündemdir. Avrupa-
lı siyasetçilerle konuştuğumuzda 
bunu söylüyorlar. ‘Sizde bir hafta 
da olan biz de bir yılda anca oluyor’ 
diyorlar.”

“AK PARTİ, MİLLETİN RUH 
KÖKÜNÜN SİYASİ YANSIMASIDIR”

AK Parti’nin, Türkiye’nin temi-
natı olduğunu ve milletin bağrın-
dan çıkmış siyasi parti olduğunu 
söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu: 

“AK Parti bu memlekette hak ve 
özgürlükler mücadelesi kalesi olan 
bir siyasi partidir. AK Parti, sadece 
siyasi bir partinin adı olmaktan öte 
bu topraklarda iki asırdır verdiğimiz 
büyük bir medeniyet mücadele-
sinin bugünkü adıdır. AK Parti bu 
özelliğiyle bir milli siyaset hareketi-
dir. Bu özelliğiyle milletin ruh kökü-
nün siyasi yansımasıdır. Dolayısıyla 
niyetlerimizi, kardeşliğimizi bir kez 
daha pekiştireceğiz ve saflarımızı 
sıklaştıracağız. Yolumuza sağlam 
adımlarla devam edeceğiz. Bu top-
lantının safları sıklaştırmanın bir 
öteki adımı olduğunu ifade etmek 
istiyorum.” Kurtulmuş, AK Parti’nin 
bilim ve teknolojiden yana olduğu-
nu belirterek, “Onun için gayrimilli 
hiçbir unsurun önünde diz çökmez. 
IMF’sinden bilmem kimine, dünya-

nın hiçbir uluslararası egemen ku-
ruluşu karşısında diz çökmez. Onun 
için AK Parti, 17 yıldır iktidardadır.” 
ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ’NİN ARKASINDA 
MİLLETİN DESTEĞİ, 

DUASI VE OYLARI VAR”
AK Parti’nin milletten başka 

destekçisi olmadığının altını çizen 
Kurtulmuş, şöyle devam etti: “AK 
Parti’nin arkasında localar, ulusal 
ya da uluslararası çıkar çevreleri, 
başka yerde birtakım çıkar odakları 
yoktur. Allah’a çok şükür, 17 yıldır 
iktidar olan bir partinin arkasında, 
halen milletin desteği, duası ve 
oyları var. Milletin bizimle birlikte 
emperyalizme karşı direnişi var. Bu 
yerli ve milli olma özelliğimizden 
hiç vazgeçmeyeceğiz. Ne kadar ik-
tidarda olursak olalım, locaların ve 

lobilerin, çıkar çevrelerinin şunun 
ya da bunun partisi olmayacağız. 
Milletin partisi ve milletin kendisi 
olma özelliğini, en büyük özelli-
ğimiz olarak koruyacağız. Yerlilik 
ve millilik olanı her alanda destek-
leyeceğiz.” Kurtulmuş, siyasetin 
ümmete ve millete hizmet aracı 
olduğuna işaret ederek, bu şekilde 
AK Parti’nin yoluna devam ettiğini 
bildirdi.

“ADAYLARIMIZDA 
5 ÖZELLİK İSTİYORUZ”

Yerel seçimlerin önemine dik-
kati çeken Kurtulmuş, şunları 
kaydetti: “Bu seçim çok önemli. 
Bunun çok nedeni var ama Cum-
hurbaşkanlığı yönetim sisteminin 
ilk seçimi. Onun için her bir ada-
yımızın çok kuvvetli olması lazım. 
Toplumu çok iyi temsil edecek kar-

deşlerimizin olması lazım. Artık bu 
seçimlerde AK Parti’nin kurumsal 
kimliğinin üstüne basarak, parti-
nin sırtında yükselmek yok. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın karizmasının 
gölgesinde siyaset yapmak yok. Bü-
tün adaylarımız her birisi çok güçlü 
kişilikler halk tarafından sevilen in-
sanlar olması lazım.”

Kurtulmuş daha sonra Büyük-
şehir Belediyesini ziyaret etti, Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’dan çalışmaları hakkında bilgi 
aldı. AK Parti Konya İl Başkanlığını 
da ziyaret eden Kurtulmuş, par-
tisinin 31 ilçe başkanıyla toplantı 
yaptı. Kurtulmuş, Mevlana Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen Milli Türk 
Talebe Birliği (MTBB) Konya Şubesi 
Genel Kurul Toplantısına da katıldı.
n AA

Numan Kurtulmuş Leyla Şahin Usta

Leyla Şahin Usta

Orhan Erdem Uğur İbrahim Altay Hasan Angı

Hasan Angı
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Yağışlı havanın devam 
etmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 
Türkiye geneline ilişkin hava duru-
munu paylaştı. Konya’da 5 günlük 
hava tahmini raporuna göre yağışlı 
ve parçalı bulutlu olacak. Meteoro-
loji Genel Müdürlüğü, Türkiye ge-
neline ilişkin hava durumu tahmin 
raporunu paylaştı. Meteoroloji Ge-
nel Müdürlüğü tarafından yapılan 
son değerlendirmelere göre; Kon-
ya Pazartesi günü 19 derece Gök 
gürültülü sağanak yağışlı,  Salı 20 
derece parçalı bulutlu. Çarşamba 
günü  21 derece ve sağanak ya-
ğışlı Perşembe günü ise 17 derece 

sağanak yağışlı olması bekleniyor. 
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü  
yaşanılabilecek olumsuzluklara 
karşı vatandaşları tedbirli olmaya 
davet etti. Ayrıca  Konya’ya son 
24 saat’te Selçukluya 6.2 mm, 
Meram’a 13 mm, Karatay’a 10.9 
mm yağış alırken. İlçelerde ise Ak-
şehir’e 14.6 mm, Bozkır-Sarıoğlan 
Beldesi’ne 16.5 mm, Cihanbeyli 
- Yeniceoba Beldesine 11. 5mm,  
Hadim’e 58.4 mm, Tuzlukçu 12.5 
mm, Çeltik 14.6 mm ve Çumra 1.4 
mm yağış aldı. 
n MEVLÜT EGİN

‘Gazileri istismar edenlere 
karşı dikkatli olun!’

Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul Ve Yetimler Derneği 
Genel Başkanı Mustafa Işık son 
günlerde şehit ve gaziler üzerin-
den rant sağlamaya çalışan kişi ve 
kurumları şiddetle kınadığını ifade 
eden yazılı bir açıklama yaparak 
vatandaşları uyardı. İstismarcı ki-
şilere karşı dikkat edilmesi gerek-
tiğini belirten Işık, “Gittikçe Artan 
Bir çok istismarcı kişilerin PTT 
şubelerinde Sadaka Kutuları, Bü-
yükşehir Belediye Sınırları içinde 
eski elbise kutuları olmak üzere, 
İş adamları aranarak Şehit ve Gazi 
çocuklarına burs verileceği söyle-
nerek para karşılığı hediye kutuları 
gönderilerek, Şehit ve Gazilerin 
adını kullanarak dergi , gazete , 
mecmua gönderilerek abonelik 
yapılmaya çalışılmakta, Şehidin 
kanına ekmek doğrayarak Kermes, 
kampanya, etkinlik düzenlemekte-
dirler. Böylesi çıkar peşinde koşan 
Dernek,Vakıf ve Kişilerin yaptıkları 
Şehit ailelerimizi ve Gazilerimizi 

rencide etmekte , onurlu duruşla-
rını zedelemektedir.Bizler dilenci 
değiliz. İstemekten daha çok Va-
tanına, Milletine, Bayrağına, Ca-
nını , Bedenini , Kanını ve uzvunu 
vermiş Bundan sonrada nasıl bir 
katkı yapabiliriz, Devletimize nasıl 
faydalı olabiliriz diye düşünenle-
riz. Milletimizden İstirhamımızdır. 
Maneviyatımızı ve hassasiyetimizi 
kullanarak haksız kazanç peşinde 
koşan, bu ve buna benzer kişi, ku-
rum , kuruluşlara itibar etmeyin” 
diye konuştu.  n HABER MERKEZİ 

Hayırsever Cahit Uzman 
dualarla yad edildi 

Yüksek Mimar İşadamı Sana-
yici merhum Cahit Uzman doğu-
munun 82, vefatının da 6. yılında 
ailesi ve dostları tarafından anıldı. 
Uzman ailesinin evinde yapılan 
anma töreninde konuşan gaze-
teci yazar İhsan Kayseri Cahit 
Uzman’ın Konya’ya yeni ufuklar 
açan, ileri görüşlü ve hayırsever 
bir insan olduğuna vurgu yapa-
rak, “Gazi Mustafa Kemal İlkoku-
lundan sonra Sanat Okulu Torna 
Tesviye bölümünü 1953 yılında 
bitiren Cahit Uzman 1954 yılında 
başladığı İstanbul Yıldız Teknik 
Üniversitesi’ni 1958 yılında bitire-
rek mimar oldu” dedi.

Vatani görevini Gelibolu’da 
yedek subay olarak ifa eden Uz-
man’ın daha sonragirdiği sınavda 
başarılı olup Yüksek Mimar oldu-
ğunu ve Konya’da büro açtığını 
anlatan Kayseri, “1967 yılında 

Meliha hanım ile evlendi ve kızları 
Özlem ile oğulları Hakan dünyaya 
geldi.Konya için önemli çalışmalar 
yaptı, yatırımlara imza attı, istih-
dam oluşturdu, hayır işlerinden 
geri durmadı. O yıllarda Cahit Uz-
mangibi 100-150 işadamı-sanayici 
olsaydı Konya’nın çehresi çok daha 
değişip gelişirdi” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Mavi Tünel vasıtasıyla Ova’ya bu yıl sulama sezonunda yaklaşık 430 milyon metreküp s
u verildiğini dile getiren DSİ Konya Bölge Müdürü Birol Çınar, sezonu sorunsuz kapattıklarını söyledi. 
Ayrıca Çınar, KOP yatırımlarının da 2019 yılsonu itibariyle tamamlanmasını hedeflediklerini vurguladı

Sorunsuz sulandık!
Konya Ovası Projesi (KOP) kap-

samında yürütülen ve Konya Ova-
sı’na su getirmeyi hedefleyen pro-
jeler büyük oranda tamamlanmış 
durumda. Bu kapsamda Devlet Su 
İşleri (DSİ) tarafından Konya böl-
gesinde toplam proje tutarı 4 mil-
yar TL olan 110 devam eden proje 
bulunuyor. Bu projelerin 18’i ihale 
aşamasında, 71’inde ise inşaat ça-
lışmaları sürüyor. Projelerden 21’i 
ise tamamlanmış durumda. Devam 
eden birkaç büyük KOP yatırımının 
da tamamlanmasıyla KOP yatırım-
larında sona gelinmiş olacak. DSİ 
(Konya) 4. Bölge Müdürü Birol Çı-
nar, KOP yatırımlarının durumlarıy-
la ilgili son bilgileri paylaştı. 

AVŞAR VE BOZKIR BARAJI SU 
TUTMAYI BEKLİYOR 

DSİ (Konya) 4. Bölge Müdürü 
Birol Çınar, DSİ’nin 2018 yılında 
580 milyonluk ödeneği olduğunu 
şuana kadar 420 milyonunun har-
candığını söyledi. KOP kapsamında 
2019 yılı sonu itibarıyla tamamlan-
ması hedeflenen projelerle birlikte 
KOP’un büyük oranda biteceğini 
dile getiren Çınar, şu bilgileri verdi, 
“Avşar-Hadim Barajı büyük bir ba-
raj. Yaklaşık 260 milyon metreküp 
su kapasitesi var. Bu barajın yüzde 
99’unu tamamladık. Fakat baraj su 
tuttuğu zaman su altında kalacak 
bir yol var, bu yol Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafından yeniden yapı-
lacak. 17 kilometre uzunluğunda 3 
tüneli olan bir yol. Bu yol bitirilince 
baraj su tutmaya başlayacak. Yani 
Avşar Barajı’nda DSİ’nin yapacağı 
iş bitti. Sonrasında yine önemli bir 
barajımız olan  Bozkır Barajı var. 
Bozkır Barajı Avşar Barajı ile birlikte 
depolanan suyu Bağbaşı Barajı’na 
oradan da Mavi Tünel’le Ova’ya ak-
taracağı için önemli. Bozkır Barajı’nı 
da biz yüzde 95 oranında tamamla-
dık. Yine bu barajın su tutmasını en-
gelleyen bir husus var, o da Dedemli 
Köyü’nün yeniden yerleşiminin ya-
pılması. Bu da Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü’nün yapımıyla devam 
ediyor. Dolayısı ile bu da bitince biz 
Bozkır Barajı’nda da su tutmaya 
başlayacağız.”

19 KİLOMETRELİK 
TÜNELDE ÇALIŞMA HIZLANDI
Çınar, yapımı tamamlanan 

Bağbaşı Barajı ile Avşar Barajını 
bağlayan tünelde de çalışmaların 
hızlandırılacağını söyledi. 19 kilo-
metrelik tüneli iki uçtan tünel del-
me makinesi ve patlatma yöntemi 
ile hızlı bir şekilde tamamlanacağını 
dile getiren Çınar, şöyle devam etti, 
“Bu tünel Avşar Barajı’ndaki suyu 
Bağbaşı Barajı’na aktaracak. Aynı 
zamanda güzergah üzerindeki 4 
farklı noktada regülatörlerle çevirdi-
ğimiz suyu da yine bu tünel marifeti 
ile  Bağbaşı Barajı’na aktaracağız. Bu 
tüneli hızlı bitirmek adına yaklaşık 
11 kilometrelik kısmını tünel delme 
makinesi ile geri kalan 6 buçuk ki-
lometrelik kısmını da del patlat yön-
temi ile yürüyelim diye planladık. 
Bu çerçevede del-patlat yöntemi 
ile 3 kilometrelik kısmı bitirdik. Tü-
nel delme makinemiz Almanya’da 
üretildi ve geldi. Kasım ayı sonları-
na doğru montaj tamamlanıp öbür 
ağızdan delmeye başlayacak ve 
mümkün olduğunca çabuk bitire-
ceğiz. Hotamış Depolamamız bitti. 
580 milyon metreküp su depolaya-
cak. Drenajdan dönen yaklaşık 20 
milyon metreküp suyu da aktardık 
ama depolama çok büyük olduğu 
için aktarmış olduğumuz su çok 
kayda değer olmadı. Bu depolamaya 
su iletecek olan Apa-Hotamış İletim 

Kanalımız var 125 kilometrelik. Bu-
rada da çalışmalarımız tamamlandı. 
Kademe olarak su vererek deneme 
testleri yapıyoruz. İlk 75 kilometreyi 
bitirdik. Bu projemiz de bitti. Bu ka-
naldan su alarak kapalı sistem sula-
ma yapacak olan Konya Ovası 1-2-3 
sulaması var. 19 milyon hektar alan 
kapalı sistem sulanacak. 2019 yılı 
sulama sezonunda 6 bin hektarlık 
kısmı hizmete açılacak ve orada ka-
palı sistemle sulama yapacağız. Geri 
kalan kısımları iler ki yıllarda devam 
edecek. 2019’da da devam edecek 
bir diğer proje de Apa-Hotamış su-
lamaları. Bu da kapalı sistem olarak 
yaklaşık 20 bin hektar alanı sulaya-
cak. Bunun da kaynağı Ahi  kanalı. 
Borularının alım işleri tamamlandı. 
Çalışmalar devam edecek.”

İÇME SUYU TAMAMEN KOSKİ’DE 
Konya’nın önemli projelerin-

den olan ve şehrin içme suyunu 

2050 yılına kadar karşılayabilecek 
olan Konya İçme Suyu Projesi’nin 
15 Haziran’da ilk etabının açılıp su 
verilmeye başlandığını hatırlatan 
Çınar, bu projenin arıtma tesisinin 
de kabulünün yapılıp KOSKİ’ye 
devrinin gerçekleştirildiğini söyledi. 
Böylece tesisin tamamen KOSKİ’ye 
devredildiğinin bilgisini veren Çınar, 
“Şimdi İçeri Çumra, Çumra ve Kon-
ya içerisinde bir depo bağlantımız 
var 2019’da onu da tamamlayarak, 
isale hattının da  tamamını bitirip 
onunda devrini KOSKİ’ye yapacağız. 
Ama sistem 15 Temmuz itibariyle 
çalışmaya başladı. Yaklaşık 13 mil-
yon metreküp arıtılmış su o günden 
bugüne Konya’ya verilmeye başlan-
dı. 20 adet gölette, 8 taşkın koruma 
tesisinde çalışmalar devam ediyor” 
dedi. 

OVA’YA SORUNSUZ SU VERİLDİ
Mavi Tünel çıkışından alınan 

suyun bir kısmının içme suyu bir 
kısmının ise Ova’ya sulama suyu 
olarak verildiğine dikkat çeken Çı-
nar, “Mavi Tünel’den su gelmiyor” 
gibi söylemleri değerlendirdi. Bu 
söylemlerin doğru olmadığını ifade 
eden Çınar, “2018 yılı içinde Ova’da-
ki tüm çiftçilere sezon sonuna kadar 
istedikleri suyu sağladık. Toplamda 
430 milyon metreküp suya ulaş-
tı bu. Kurak bir dönem olduğu için 
özel izinle Beyşehir Gölü’nden alın-
ması gerekenden daha fazla su al-
dık. Sulama sezonu problemsiz bitti. 
Mavi Tünel’den su gelmeme gibi bir 
durum söz konusu değil. Gelmese 
zaten sorunsuz bir sulama sezonu 
geçirmezdik, sorunlar yaşanırdı. İş-
letme sahamız içerisinde bulunan 
tüm tarım arazisine son sulama su-

yuna kadar sorunsuz verdik. Mavi 
Tünel’den de ciddi anlamda takviye 
yapıldı” diye konuştu.   

HEDEF 2019 YIL SONU 
“KOP kapsamındaki projelerin 

tamamının bitirilmesindeki hede-
fimiz 2019 sonuydu” diyen Çınar, 
tasarruf  tedbirlerinden dolayı belki 
biraz daha uzayabileceğini belirtti. 
KOP’a sürekliy eni projeler eklen-
mesinin projenin tamamının bitiri-
lememesinde büyük rol oynadığını 
vurgulayan Çınar, “KOP projesi bir 
demet proje. 18 proje var içinde. 
Hep yeni projeler eklenince bugüne 
kadar sürdü. Ama biz artık bir nokta 
koyup, KOP dahilinde değil de baş-
ka bir proje olarak değerlendirelim 
istedik. Hedef olarak 2019 yılsonu 
koyduk.  Sadece tünel ve 2 baraj 
kalmıştı. Barajlar bitti, bitmeyen en 
büyük bölümü Avşar-Hadimi Tüne-
liydi. Bu da bitince KOP’un büyük 
bir kısmı bitecek ve sulama projeleri 
kalacak. Bunları da tamamlayınca 
KOP’un tamamı bitmiş olacak” şek-
linde konuştu. 

BARAJLAR GEÇEN 
SENEYE GÖRE İYİ DURUMDA
Konya’da bulunan barajların ve 

depolamaların son durumunu da 
paylaşan Çınar, “15 Ekim 2018 ta-
rihi itibariyle Konya’da bulunan 23 
depolamada ortalama doluluk yüzde 
55. Aynı depolamalarda geçen sene 
doluluk oranı yüzde 36’ydı. Bu sene 
dönem dönem aldığımızı yağışlarla 
birlikte daha iyi doluluk oranı. Bu 
sene inşallah iyi bir kar yağışı ile 
sulama sezonuna yüzde 100’lük do-
luluk oranıyla gireriz diye dua ediyo-
ruz” değerlendirmesinde bulundu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Birol Çınar  

KOP’un en önemli ayaklarından olan Avşar-Hadim Barajı, Bozkır Barajı ve Hotamış Depolamasının tamamlandığı bildirildi.
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Robot ‘ARAT’ dörtnala koşacak

Konya’da, “AkınRobotics” fab-
rikasında prototipi tamamlanan 
“AkınRobotics At” (ARAT), yük ta-
şıma, arazide arama kurtarma ça-
lışmaları ve ulaşım gibi amaçlarla 
kullanılabilecek. İnsansı robotların 
dezavantajları düşünülerek arazi 
şartlarına uygun ve dört ayaklı ta-
sarlanan “ARAT”ın 12 eklem nok-
tası bulunuyor. Tamamen yerli ya-
zılımlarla çalışan robot, yapay zeka 
ve görüntü işleme yazılımına sahip. 
Ayrıca ARAT, derin öğrenme siste-
mi sayesinde insanları tanıyor, öğ-
rendiği bilgileri yorumluyor, yaş ve 
cinsiyet analizi yapabiliyor.

Akınsoft Yönetim Kurulu Baş-
kanı Özgür Akın, ARAT’ın tama-
men yerli malzeme ve yazılımla 
geliştirildiğini söyledi. Üzerinde 
bulunan kontrol yazılımları saye-
sinde ARAT’ın birçok zorlu görevi 
yerine getirebileceğini vurgulayan 

Akın, şöyle devam etti: “Yeri gel-
diği zaman ivme ve hız kontrolü 
yapabilmek için kontrol yazılımları 
geliştiriyoruz. Kontrol yazılımları, 
sistemin senkronize şekilde ça-
lışmasını sağlıyor, aynı zamanda 
sensörlerden aldığı bilgileri yorum-
layabiliyor. Buna, atanacak göreve 
göre kullanılan bir tür yapay zeka 
diyebiliriz ayrıca ARAT’ın yazılımı 
tamamen kendi ekibimiz tarafın-
dan geliştirildi.”

“HER TÜRLÜ ARAZİ 
KOŞULUNA UYUMLU”

Akın, ARAT’ı tasarlarken ta-
mamen araziye uyumlu olmasını, 
dengeyi çok rahat sağlayabilmesi, 
koşabilmesi ve aynı zamanda yük 
taşıyabilmesini sağlamaya çalış-
tıklarını belirterek, şöyle konuştu: 
“ARAT, 4 ayağı ile arazi robotu 
olarak geliştirildi ve her türlü ara-
zi koşuluna uyumlu olacak şekilde 

tasarlandı. Yük taşıma özelliğine 
de sahip olan ARAT, arama-kur-
tarma faaliyetlerinde kullanılabile-
cek. Üzerindeki yapay zeka sistemi 
sayesinde, gittiği yerin konumunu 
bilme, bu konumdan çeşitli bilgileri 
merkeze iletme gibi farklı görevler-
de kullanılabilir. Üzerine koyacağı-
mız çeşitli donanımlarla, sensör-
lerle farklı görevler de alabilir. Bir 
arazinin haritasını çıkarmak, arazi-
de kaybolan bir şeyi bulmak, metal 
tarama görevleri yapabilir. Lityum 
iyon pil teknolojisi sayesinde çok 
gelişmiş pil ömrüne sahip. Araziye 
uyumu arttırmak için üzerine gü-
neş panelleri de koymayı düşünü-
yoruz. Güneş panellerini gerekli ol-
duğu zamanlarda kullanarak uzun 
süre arazide çalışabilecek.” 

GELİŞMİŞ GÖZLEM 
YETENEĞİNE SAHİP

ARAT’ın motordan oluşan 

boyun yapısı sayesinde gelişmiş 
bir gözlem yeteneğine sahip ol-
duğunu anlatan Akın, “Stereo 
vision kamera vasıtasıyla derin-
lik algılayabilme özelliğine sahip. 
Çevresinden gelen sesin yönünü 
tayin ederek, o yöne doğru yöne-
lebilme, önüne çıkabilecek engel-
lerden uzaklaşma ya da engelleri 
aşabilmek için strateji geliştirme 
özelliği mevcut. Algılama sistemi 
ile sesli komutları algılayabiliyor, 
komutlara karşılık vererek iletişim 
kurabiliyor.” diye konuştu.

Robot atın yerli imkanlarla ta-
sarlandığına dikkati çeken Akın, 
“Çok kısa bir süre sonra ARAT, 
gelişimi tamamlanarak insanlığın 
hizmetine sunulmuş olacak. Bu ve 
diğer robotlarımızı daha da gelişti-
rebilmek adına çalışmalarımız hızla 
devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
n AA

MEDAŞ, personeline 
sağlık eğitimi verdi

Seydişehir çorap 
fabrikası üretime başladı

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) kadın çalışanlarına yö-
nelik sağlık eğitimi düzenledi. ME-
DAŞ Genel Müdürlüğünde ger-
çekleşen programda, Kanser Erken 
Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi 
(KETEM) işbirliği ile meme kanseri 
ve farkındalık eğitimi verildi. Genel 
müdürlük ve bağlı şirketlerin kadın 

çalışanlarının katıldığı programda 
Konya Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi KETEM doktorlarından Seher 
Civcik, meme kanseri ile farkın-
dalık konusunda bilgi verdi. Kadın 
çalışanların sorularının da yanıt-
landığı eğitim programı sonunda 
fotoğraf çektirildi.
n İHA

Konya’da bir firma tarafından TÜBİTAK ve Selçuk Üniversitesinin desteğiyle yerli ve milli 
imkanlarla üretilen ve çok yönlü hareket edebilen forkliftler, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Konya’da üretildi
49 ülke talep ediyor

Konya’da yerli ve milli imkan-
larla üretilen forklift için 49 ülkeden 
151 firma, bayilik başvurusunda bu-
lundu. Konya’da bir firmanın, Sel-
çuk Üniversitesinin katkısıyla 2012 
yılında başlattığı Ar-Ge çalışmaları, 
2014’te Türkiye Bilimsel ve Tekno-
lojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
desteğiyle hız kazandı.

Geçen yıl her yöne gidebilen 
özellikte forklift üretmeyi başaran 
firmanın ürünleri, yurt dışından bü-
yük ilgi görüyor. 

Firmanın Ar-Ge projeleri so-
rumlusu Mahmut Çimen, ürettik-
leri forkliftleri genellikle yurt dışına 
gönderdiklerini söyledi. Çimen, “Es-
tonya, Avusturya, Belçika ve Fransa 
başta olmak üzere birçok Avrupa 
ülkesine forklift ihraç ediyoruz. 49 
ülkeden 151 firma, bu ürünün ba-
yisi olmak için başvuruda bulundu. 
Şu ana kadar yurt dışında 20 bayi 
açtık.” dedi.

Türkiye’deki cari açığın, ithalatı 
yapılan ürünlerin yurt içinde üretil-
memesinden kaynaklandığını dile 
getiren Çimen, “Biz, ürettiğimiz 
forkliftler ile bu açığın kapanmasına 
katkıda bulunmak, devletimize ve 
milletimize faydalı olmak istiyoruz.” 
diye konuştu.

Çimen, geliştirdikleri tekerlek 
sistemi sayesinde forkliftlerin dar 
alanda her yöne hareket edebildiğini 
kaydetti.

EKİPMANLARIN YÜZDE 88’İ YERLİ 
Forkliftte kullanılan ekipman-

ların yüzde 88’inin yerli olduğunu, 
bu oranı 5 yıl içinde yüzde 100’e 
çıkarmayı amaçladıklarını aktaran 
Çimen, şöyle devam etti: 

“Yazılımı ve tasarımı, elektro-
nik, mekanik ve hidrolik aksamının 
tamamı Türk mühendisler tara-
fından yapıldı. İki tona kadar yükü 
4,5 metre yüksekliğe kaldırabiliyor. 
Yengeç yürüyüşü dediğimiz yan yan 
yürüyüşü yapabiliyor ve bu sayede 
yükleri kapılar veya dar bölgelerden 
daha az manevra ile rahatça çıka-
rabiliyor. Olduğu yerde 360 derece 
dönüş ve çapraz hareketler yapabili-
yor. Zeminin zedelenmesini önleyen 
sisteme, aşırı yük engelleyici uyarıcı-
lara ve kaldırdığı yükü gösteren çok 
kullanışlı bir ekrana sahip.” 

“FİRMALAR AR-GE’YE
 ÖNEM VERMELİ” 

Forklift projesinde elde edilen 
başarıda en önemli faktörün, Ar-
Ge’ye yaptıkları yatırımlar olduğu-
na dikkati çeken Çimen, nitelikli ve 
yüksek teknolojiye sahip ürünler 
ortaya konulduğunda hem yurt içi 
hem de yurt dışından alıcı çıktığını 
söyledi.

Çimen, 6 yıllık emeğin ardından 
böyle bir ürünü ortaya çıkardıkla-
rına işaret ederek, şunları kaydetti: 
“Firmalar Ar-Ge’ye önem vermeli 
ve üniversiteler ile iş birliği yapmalı. 

Selçuk Üniversitesindeki hocaları-
mızın akademik bilgilerini ve fabri-
kamızın 30 yıllık üretim tecrübesini, 
Ar-Ge sürecinde bir araya getirdik 
ve ortaya böyle bir ürün ortaya çıktı. 
Akademik dünya ile sanayinin bilgi 
ve tecrübesinin bir araya gelmesi ile 
birçok yeni ürünün ortaya çıkacağı-
na inanıyorum.” 

Forkliftin özelliklerinin gelişti-
rilmesi konusunda çalışmalarının 
devam ettiğini anlatan Çimen, sa-
vunma sanayisi alanında kullanıla-
bilecek ürünler üzerine de çalıştıkla-
rını bildirdi. n AA

Seydişehir Organize Sanayi 
Bölgesi’nde kurulan çorap fabrika-
sı deneme üretimine başladı. Fab-
rikanın işletme müdürü Ahmet 
Ayhan Ceran gazetecilere yaptığı 
açıklamada, fabrikanın nisan ayın-
da kaymakam ve belediye yetkilile-
riyle yaptıkları bir toplantı sırasında 
kurulmasına karar verildiğini söy-
ledi. Kısa sürede inşa edilen fab-
rikanın deneme üretimine başla-

dığını ifade eden Ceran, şunları 
kaydetti: “Dijital ve son sistem ma-
kinelerle üretime geçen fabrikamız 
ilk etapta iç pazara hitap edecek. 
Daha sonra ihracat yapacağımıza 
inanıyoruz. 20 kişilik bir ekiple de-
neme üretimine başladık. İlerleyen 
süreçte bu sayı 100’e çıkabilecek. 
3 vardiya 24 saat kesintisiz üretim 
yapılacak. İlçemize hayırlı olsun.”
n AA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Ambulans uçak, beşikten
düşen bebek için havalandı

Aksaray’da beşikten düşmesi 
sonucu, soluksuz kalarak morar-
mış halde bulunan 7 aylık Muham-
med Emir Altınkaya, hastaneye 
kaldırıldı. Müdahaleyle duran kalbi 
çalıştırılarak hayata dönen bebek, 
ambulans uçak ile İstanbul’a sevk 
edildi.

Küçük Bölcek Mahallesi 2206 
Sokak’ta saat 17.00 sıralarında ai-
lesi tarafından beşikten düşme so-
nucu, soluksuz kalarak morarmış 
halde bulunan 7 aylık Muhammed 
Emir Altınkaya, ailesinin çağırdığı 
ambulansla Şammas Vehbi Ekecik 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalık-
ları Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada 
doktorların müdahalesiyle duran 
kalbi tekrar çalıştırılan minik Mu-
hammed hayata döndü. Doktorlar, 
yoğun bakıma alınan bebeğin tam 
donanımlı bir yoğun bakımda te-
davi edilmesi için İstanbul’da özel 
bir hastaneye sevk etti. Aksaray İl 
Sağlık Müdürlüğü bebeğin Aksa-
ray’dan ambulans ile Nevşehir Ka-
padokya Havalimanı’na götürül-
mesini sağladı. Bebek daha sonra 
112’ye ait ambulans uçak ile İstan-
bul’a gönderildi. n DHA

Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemeri takmayan yolcu ve sürücüleri hazırladıkları “Yaşam için 
kısa bir mola” çadırına davet edip emniyet kemerinin önemini anlatan kısa film izlettirip kahve ve çay ikram etti

Polis, ‘hayat için kısa
bir mola’ya davet etti

İçişleri Bakanlığı tarafından 100 
günlük eylem planı kapsamında 
ölümlü ve yaralamalı trafik kazala-
rının azaltılması ve trafik güvenliği 
konusunda farkındalığın oluşturul-
ması amacıyla uygulamaya konulan 
“Yaşam için kısa bir mola” sloganıy-
la hız ve emniyet kemeri kullanımı 
konularında bilgilendirme yapmak 
için Antalya Çevre Yolu kavşağın-
da, “Yaşam Tüneli’nde” sürücülere 
eğitim verildi. Eğitim hakkında bilgi 
veren Konya Trafik Denetleme Şube 
Müdürü Mustafa Eski, “ Konya Tra-
fik Denetleme Şude Müdürlüğü ve 
Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ola-
rak, devletimizin kazaların önlen-
mesine yönelik 100 günlük eylem 
planı çerçevesinde özellikle emniyet 
kemeri kullanımını bilinçlendirmek, 
yaygınlaştırmak ve bunun neti-
cesi olarak ölümlü ve yaralanmalı 
kazaları azaltmak olan hedefimiz 
çerçevesinde İçişleri Bakanımızın 
da belirtiği gibi yüzde 100 temin 
edebilirsek emniyet kemeri takma 
oranını, yüzde 70 oranında ölüm ve 
yaralanmalı kazalar azalacak. Bu da 
çok büyük başarıdır” dedi. 

“YILDA 7 BİNİN ÜZERİNDE 
İNSANIMIZI TRAFİK KAZALARINDA 

KAYBEDİYORUZ” 
Ülkemizin en önemli meselesi-

nin trafik kazaları neticesinde ölen 
ve yaralanan insanlar olduğunu söy-
leyen Trafik Şube Müdürü Mustafa 
Eski, “Çok kısa bir sürede yetişmiş 
bir insan ölüyor ya da aktif hayat-
ta bir daha rol alamayacak şekilde 
yaşamını sürdürmek zorunda kalı-
yor. Her yıl 250-300 bin insanımız 
yaralanıyor. Yani 80 milyon insan-
da Konya’nın bir Karatay ilçesi, bir 
Meram ilçesi kadar insanımız yaralı 
vaziyette ve bunun bir çoğu da bir 
daha aktif hayatta rol alamıyor. Her 
ne kadar 3 bin civarında olay yerin-

de eks olsa da daha sonraki bir aylık 
süreçte baktığınız zaman yılda 7 bi-
nin üzerinde insanımızı trafik kaza-
larında kaybediyoruz. Bu da korkunç 
bir rakam. Bu sürdürülebilir değil” 
ifadelerini kullandı. 

“GAYEMİZ CEZA DEĞİL” 
Özellikle kamuoyunda emniyet 

kemeri konusunda bir duyarlılık ol-
maya başladığını söyleyen Mustafa 
Eski, “Bunu sürdürmek istiyoruz. 
Bunu da burada görüldüğü gibi “Ya-
şam için kısa bir mola” çadırımızı 
kurduk. Burada kural ihlali yapan 

insanlarımızı, emniyet kemeri tak-
ma konusunda kazalarla ilgili gerçek 
olaydan alınmış olayların içerisin-
de bulunduğu kısa filmlerimiz var. 
Hem çay, kahve ikram ediyoruz. 
Hem de bu alanda insanları bilinç-
lendirme yapıyoruz. Gayemiz ceza 
değil. Ceza olsaydı, 10 bin liralık tra-
fik cezası da var. İnsanların kaza so-
nucu felç olarak hayatını sürdürme 
durumu var. Ekonomik olarak kor-
kunç bir kayıp var bunu önlemeye 
çalışıyoruz” şeklinde konuştu. 

Antalya Çevre Yolu’ndan gelen 
ve içerisinde emniyet kemeri tak-
mayan sürücü ve yolcuların bulun-
duğu araçları durduran polis ekipleri 
sürücüleri çadıra davet etti. Araçla-
rıyla çadır içerisinde giren sürücüle-
re ve yolculara emniyet kemerinin 
önemini anlatan kısa film izletildi. 
Bu sırada Konya Trafik Şube Müdü-
rü Mustafa Eski ise sürücülere em-
niyet kemeri takmadıkları için ceza 
kesmeyeceklerini bunun yerine ha-
zırlanan kısa filmi izlemeleri gerek-
tiğini söyleyerek emniyet kemerinin 
önemi konusunda bilgi verdi. Sürü-
cüler ve yolcular ise film izledikten 
sonra yola devam etti. Sürücüler ve 
yolcular uygulamanın kendileri için 
ve yakınları içinde çok iyi olduğunu 
söyledi. n İHA

Hurda traktörün yanında ölü bulundu
Konya’da bisiklet tamirciliği yaptığı öğreni-

len 58 yaşındaki İsmail Atmaca hurdalıkta bu-
lunan bir traktörün yanında ölü bulundu. 

Olay, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahal-
lesi 10582 Sokak’ta bulunan Hurdacılar Sana-
yi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, sokak üzerinde bulunan bir bisiklet ta-
mircisinde çalıştığı öğrenilen İsmail Atmaca, 
esnaf arkadaşları tarafından kaldırım üzerinde 
bulunan hurda traktörün yanında hareketsiz 
bulundu. Esnaf arkadaşlarının ihbarı üzerine 
olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Olay ye-
rine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ar-
dından İsmail Atmaca’nın hayatını kaybettiği 
belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri olay ye-
rine şerit çekerek incelemelerde bulundu. İn-
celemelerin ardından İsmail Atmaca’nın cansız 
bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morgu-
na kaldırıldı. İsmail Atmaca’nın neden hayatını 
kaybettiği yapılan otopsi sonrası netlik kazana-
cak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
n İHA

Hastane parkından otomobil
çalan 2 şüpheli yakalandı
Aksaray’da hastane bahçesin-

den düz kontak yöntemiyle otomo-
bil çalan 2 şüpheli, polisin güvenlik 
kameralarını incelemesi sonucu 
yakalandı. Şüphelilerden Okan K., 
tutuklanırken V.K., ise adli kont-
rolle serbest bırakıldı. Olay, dün 
gece Zafer Mahallesi Aksaray Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi’nde 
park halindeki Kamil D.’ye ait 68 
FC 865 plakalı otomobil çalındı. 
İhbar üzerine harekete geçen Asa-
yiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı 
Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın 

gerçekleştiği bölgede güvenlik ka-
meralarını inceledi. Yapılan araş-
tırmalar sonucunda otomobilin 
Okan K., (30)  V.K., (28) tarafından 
düz kontak yöntemiyle çalındığı 
belirlendi. Otomobilin izin süren 
polisler, Ortaköy ilçesinde çalıntı 
otomobil ile birlikte şüpheliler Okan 
K., ile V.K.,’yi yakaladı.  Emniyette-
ki işlemleri tamamlanan şüpheliler 
adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 
Okan K., nöbetçi mahkemece tu-
tuklanırken V.K., ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. n DHA

Silah ürettiği evinde tüfek 
ve tabancalarla yakalandı

Konya’da evinin bir odasını kü-
çük çaplı silah imalathanesine çevi-
ren bir kişi 40 kurusıkı tabanca, 1 
yarı otomatik av tüfeği ve kurusıkı 
tabancaları normal tabancaya çevi-
ren torna makinesi ile yakalandı. 

Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü 
mahallesinde Yusuf B’nin evinde 
arama yapan İl Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri, evin bir odasının kü-
çük çaplı silah imalat atölyesine dö-
nüştürüldüğünü belirledi. Atölyede 

40 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız 
yarı otomatik av tüfeği, 2 şarjör, ku-
rusıkı tabancaları normal tabancaya 
çeviren elektrikli torna makinesi, 
kurusıkı tabancaların namlularına 
yiv açmada kullanılan 5 matkap 
ucu, namlu sıkıştırma aparatı, uç 
değiştirme aparatı ve namluyu te-
mizlemek için kullanılan tel fırça ele 
geçirildi. Malzemelere el konulur-
ken ev sahibi gözaltına alındı.
n İHA
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AKİP öğrencilerin yüzünü güldürüyor
 Karatay Kaymakamlığı, Ka-

ratay Belediyesi, Karatay İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte 
gerçekleştirdiği kısa adı AKİP olan 
Akademik Kaliteyi İyileştirme Pro-
jesi ile üniversite sınavına hazırla-
nan öğrenciler için uygulanan pro-
je, bul yıl da LYS’ye hazırlanan 8. 
sınıf öğrencileri için uygulandı.

 LYS’YE HAZIRLIK KİTAP VE 
ÇANTALARI KARATAY’DAN

 AKİP Projesi kapsamında 
LYS’ye hazırlanan öğrencilere üc-
retsiz olarak verilen kurslarda 8. 
Sınıf tüm ders kitapları, yaprak 
testler ve soru bankaları ile çanta 
dağıtımı yapıldı. 

 Karatay Akabe İmam Hatip 
Ortaokulunda gerçekleşen dağı-
tımda konuşan Karatay İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ömer Büyükma-
nav; “ Geçen yıl 11 ve 12. sınıf-

lara yönelik olan destekleme ve 
yetiştirme kursları kapsamındaki 
AKİP projemizi bu sene de 8. Sınıf 
öğrencilerimiz için başlattık. Bizim 
amacımız her öğrencimizin en az 

bir net puan daha fazla yapmasını 
sağlamaktır. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li; AKİP projesi kapsamında Kara-

tay Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Karatay Belediyesi 
olarak ortak bir çalışma başlattık-
larını belirtti.  Başkan Hançerli; ge-
çen yıl lise ve dengi okullara yönelik 
hazırlanan bu programın bu yıl da 
8. sınıf öğrencileri için uygulandı-
ğını söyledi. 8. sınıflar için ilk etap 
olarak 100 kız ve 100 erkek öğrenci 
ile başladığını belirten Başkan Han-
çerli; “Amacımız sizleri ülkemizin 
geleceğinde daha iyi yerlerde gör-
mektir. Eğitim alanında hangi proje 
olursa olsun uygulamasını yapma-
ya Karatay Belediyesi olarak her 
zaman hazırız.” dedi. Karatay’da 
eğitim seviyesini her zaman en üst 
düzeyde tutmanın gayreti içinde ol-
duklarını belirten Başkan Hançerli; 
fedakarlık yapan öğretmen ve öğ-
rencilere, projede emeği geçen her-
kese teşekkür etti. n HABER MERKEZİ

Karatay’dan kış 
öncesi asfalt atağı 

Haksız rekabeti önlemek 
için zabıta denetliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta ekipleri, vatandaşların mağ-
duriyetlerinin önlenmesi ve haksız 
rekabetin önüne geçilmesi amacıy-
la işyerlerine yönelik denetimlerini 
artırarak sürdürüyor.  Vatandaşla-
rın huzur ve refahı ile kamu düzeni 
için birçok uygulama yürüten Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Dairesi Başkanlığı, esnaf denetim-
lerini arttırarak sürdürüyor.  Son 
aylardaki fahiş fiyat artışları ve eti-
ketsiz ürün satışının yarı sıra logo 
kullanımı denetimlerini, 6502 sa-
yılı Tüketicinin Koruması Hakkın-
da Kanun ile 6585 sayılı Perakende 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun ve ilgili yönetmelikler çer-
çevesinde sıklaştıran Büyükşehir 
Zabıta Ekipleri, denetimlerin yanı 

sıra esnafa yönelik bilgilendirme 
çalışması da yürütüyor.  Vatanda-
şın mağduriyetlerinin önlenmesi 
ve haksız rekabetin önüne geçil-
mesi amacıyla yapılan denetim-
ler, Konya İl Ticaret Müdürlüğü 
ekipleri ve ilçe zabıta ekipleriyle 
birlikte gerçekleştiriliyor.  Piyasa 
şartları dışında davranan işyerleri 
hakkında tutanak tutan ve ceza 
kesen Zabıta ekipleri, denetimler-
de esnafların ruhsat belgelerini ve 
satılan ürünlerin sağlık açısından 
uygunluğunu da kontrol ediyor. 
Büyükşehir Zatıba, vatandaşların 
mağduriyetlerinin önlenmesi ve 
haksız rekabetin önüne geçilmesi 
amacıyla denetimlerini sürdüre-
cek.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, 6360 sayılı 
Büyükşehir Kanunu ile Karatay’a 
bağlanan merkeze uzak mahalle-
lerde de asfalt çalışmalarını aralık-
sız sürdürüyor

 Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, kış öncesin-
de ilçenin dört bir köşesinde öz-
veriyle çalışmaya devam ediyor. 
Karatay’ın birçok noktasında sıcak 
asfalt, sathi kaplama, kaldırım ve 
parke çalışmaları yapan Karatay 
Belediyesi, merkeze uzak mahal-
lelerde de hizmet ağını her geçen 
gün artırarak vatandaşların  sorun-
larını çözüyor. Çalışmalar kapsa-
mında Yarma Mahallesi’nde sıcak 
asfalt serimi gerçekleştirildiğini 
ifade eden Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli; Ovakavağı 
Mahallesinde sathi kaplama, Ha-
yıroğlu Mahallesi’nde de KOSKİ 
ve Büyükşehir Belediyesi’nin ka-
nalizasyon ve su borusu yenile-
me işlemlerini tamamlamasının 
ardından, Karatay Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt  
çalışmaları yaptığını belirtti. Baş-
kan Hançerli Ovakavağı Mahalle-
sinde sathi kaplama çalışmalarının 
en kısa sürede tamamlanması için 
faaliyet gösterildiğini dile getirdi. 
Başkan Hançerli 6360 sayılı yasa 

sayesinde merkezdeki hizmetle-
rin, merkeze uzak mahallelere de 
ulaştırılabildiğine dikkat çekerek; 
Karatay Belediyesi olarak Hayıroğ-
lu, Ovakavağı ve Yarma Mahalle-
lerine düğün salonu, kapalı pazar 
market, çocuk oyun alanlarının 
yanı sıra Hayıroğlu ve Ovakavağı 
Mahallesine iki okul kazandırdık-
larını söyledi. Çalışmaların hız kes-
meden süreceğini dile getiren Baş-
kan Hançerli, Karatay’da hizmetin 
özenli bir planlama ile merkezde 
ve merkeze uzak mahallelerde 
koordinasyon içerisinde yürütül-
düğünü belirtti. Başkan Hançerli, 
Hazreti Mevlana’nın diyarı Kara-
tay’ın ve Karataylıların hizmetin en 
iyisine layık olduğunu dile getirdi.
n HABER MERKEZİ 

KOMEK ve ASEM’lerinin, önemli hizmetler olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “İnsanımız için en iyi ve en kaliteli mekanlarda hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi

‘KOMEK ve ASEM
ilçelere değer katıyor’

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Konya merkezinden ar-
dından ilçelerde de hayata geçiri-
len Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri 
(ASEM) güz dönemi eğitim ve faali-
yetlerine başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, yatırım 
incelemeleri ve buluşmalar kapsa-
mında ilçelere gerçekleştirdiği ziya-
retlerde KOMEK ve ASEM’lerin yeni 
dönem açılışlarını da gerçekleştiri-
yor. 

KOMEK VE ASEM 
ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLER 

Son olarak Ereğli ve Karapınar 
programlarında, Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven ve Kara-
pınar Belediye Başkanı Mehmet 
Yaka ile birlikte ASEM’leri de ziyaret 
ederek kursiyerlerle bir araya ge-
len Başkan Altay, Yeni Büyükşehir 
Yasası’nın konuşulmaya başlandığı 
dönemlerde tartışıldığını belirterek, 
“Üzerinden 5 yıl geçti ve bugün gel-
diğimiz noktada ilçelerimizde birçok 
altyapı yatırımları halledildi, önemli 
birçok sosyal proje yürütülüyor. KO-
MEK ve ASEM’ler de Büyükşehir 
standardını ilçelerimize taşıdığımız 

önemli hizmetler arasında bulu-
nuyor. İçinde yüzme havuzunun, 
saunasının ve meslek kurslarının 
olduğu çok önemli mekânlar bunlar. 
Ereğli ASEM de ilçelerde ilk açtığı-
mız merkez. KOMEK ile birlikte yak-
laşık 2 bin 600 kardeşimiz Ereğli’de 
bu hizmetlerden faydalanıyor” ifa-
delerini kullandı. 

İNSANIMIZA EN İYİ MEKÂNLARDA 
HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ 

Başkan Altay, KOMEK’in sade-
ce Konya’nın değil, Türkiye’nin de 
önemli markalarından birisi haline 
geldiğine vurgu yaptığı konuşma-
sında, “Genç KOMEK ve KOMEK 
ile birlikte on binlerce vatandaşı-
mıza hizmet veriyoruz. KOMEK ve 

ASEM’lerimizde bu yıl 60 bine yakın 
başvuru ve kayıt var. Birçok branşta 
kurs açıyoruz. Hocalarımız da Halk 
Eğitim ile işbirliği protokolü vesile-
siyle burada hizmet veriyorlar. Siz-
ler bu hizmeti talep ettikçe bizler en 
yeni ve en güzel mekânlarda sun-
maya gayret göstereceğiz” dedi. 

BU HİZMETLER BÜYÜKŞEHİR 
İLE İLÇE BELEDİYELERİNİN 

UYUMUMUN SONUCU 
Karapınar ASEM binasının kısa 

bir süre önce hizmete girdiğini be-
lirten Başkan Altay, “Karapınar’da 
KOMEK ve ASEM’de bu dönem 
bin 860 kişiye hizmet veriyoruz. 
İnşallah binlerce öğrencimiz KO-
MEK’te başarılı bir sezon geçirecek-
ler. Her yıl binlerce insanımız hem 
KOMEK’te hem ASEM’de birçok 
branşta hizmet alıyorlar. Standardı 
elimizden geldiğince yüksek tutma-
ya çalışıyoruz. Burada oluşan mekân 
ve ortaya çıkan sonuç, Büyükşehir 
ve ilçe belediyelerimizin uyumun 
neticesi. Konya bu yönden şanslı bir 
şehir. İlçe belediyelerimiz Büyükşe-
hir Belediyesiyle birlikte çok önemli 
hizmetleri yürütüyorlar” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ Mehmet Hançerli

Uğur İbrahim Altay
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Tarihçi Yazar Cengiz Acar, “Kudüs’ün kurtuluşu bizim kurtuluşumuzdur, Kudüs’ün kurtuluşu 
insanlığın kurtuluşudur. Zulüm sürdürülemez, mazlumlar mutlaka muzaffer olacaklardır” dedi

‘Kudüs’ün kurtuluşu 
insanlığın kurtuluşudur’

Tüm Eğitim Yardımlaşma Araş-
tırma Derneği (TEYAD) Yönetim 
Kurulu üyesi ve basın Yayın  halk-
la ilişkiler Sosyal Medya Komisyon 
başkanı Ömer Lütfi Ersöz tarafından 
Filistin konulu bir program düzen-
lendi. Programa Karapınar eski Bele-
diye Başkanı Mehmet Muğayyitoğlu, 
Konya, Afyon ve Kars eski Tarım il 
Müdürü Doğan Çiftkat, Eski Aksaray 
il Müftüsü Mustafa Eroğlu, Konya 
eski il Genel Meclis Başkanı ve hâ-
len Meram, Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Üyesi Ali Selvi, TEYAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Hasan Oğuz, 
TEYAD üyelerinden Gazi Kara Pilot 
Albay Nihat Abayhan, Gazeteci Ya-
zar, STK Temsilcileri ile Üniversite 
öğrencisi gençlerin katıldı.

FİLİSTİN SORUNU İNGİLİZ 
EMPERYALİZMİNİN PROJESİDİR
İngilizlerin Uzakdoğu’daki Hint 

yarımadasındaki sömürgelerine 
güvenlik sağlayabilmek, ulaşımı 
kolaylaştırabilmek, bu anlamdaki o 
coğrafya ile iletişimin sürekliliğini 
sağlayabilmek; kendi sanayisi ve ge-
lişimi için olmazsa olmaz şartı olan 
Ortadoğu’nun zengin petrol kaynak-
larına el koymak adına icat ettiği bir 
politika olduğunu söyleyen Tarihçi 
Yazar Cengiz Acar; “Siyonizm – Ku-
düs – Filistin problemi, Yahudîlerin 
aklının ürünü değil, bir İngiliz em-
peryalizminin ürünü ve projesidir. 
Onların sahiplenmesi ve onların 
ifadesiyle, onların projelendirip des-
teklemesi, sponsorluğuyla bugün 
böyle bir sorunla kucaklaşmış, böy-
le bir sorunla karşı karşıya kalmış 
durumdayız. Bugün Kudüste işle-
nen suçlar, yapılan işgaller, küresel 
sistemin siyonizmle olan nikâhının, 
işbirliğinin bir neticesidir. Kudüs bu 
anlamda küresel planların, projenin 
merkezi ve başkentidir. Bu nedenle 
Kudüs’ü kurtarmak, Kudüs’e sa-
hip çıkmak, Kudüs’ü sahiplenmek, 
hepsinin planını bozacak özellik ve 
niteliktedir. Bugün bizim işe yara-
maz diye düşündüğümüz, ne kadar 
imkânsızlıklar içerisinde mücadele 
ediliyor diye gördüğümüz, o sapan 
taşlarıyla, çakıl taşlarıyla mücadele 
eden Filistinli gençler, inanılmaz bir 
başarıya, 20.yy.’ın en büyük vatan-

severlik ve mücadele örneğine imza 
atıyorlar. Onların direnci olmasaydı 
bugün Filistin meselesi çoktan bit-
mişti. Onların direnci omlmasaydı 
bugün Filistin sorunu diye bir sorun, 
emin olun, gündemde bile kalmaya-
caktı.”dedi.

FİLİSTİNLİLER BİZİM 
SINIRLARIMIZI KORUYORLAR
1917 yılında Mısır üzerinden 

başlattığı taarruz hareketiyle Filistin 
topraklarını ve Kudüs’ü ele geçirme-
yi başaran İngiliz General Allenby’ın 
ilk iş olarak Selahaddin Eyyubi’nin 
türbesine gidip küstahça mezarın 
üzerindeki sandukayı tekmeleye-
rek, “Kalk Selahaddin biz Haçlılar 
yine geldik.” Dediğini hatırlatan 
Acar; “En az İngiliz General Allen-
by kadar bizim nesillerimizin de bir 
tarih şuuru olması gerekiyor. Bu 
anlamda tarihçilerin, başta kendim 
olmak üzere, sorumluluğumuz çok 
ağır. Selahaddinlerle, Alpaslanlarla, 
Sultan Fatihlerle gençlerimizi yeni-
den tanıştırmak zorundayız. Ruh ve 
duygu dünyalarını bütünleştirmek 
zorundayız. Kahramanlığı geçmiş-
te kalkış, yaşanmış değil, gelece-
ğin dünyasını inşa eden bizim ruh 
eşimiz olarak görmeyi başarmak 
zorundayız. Her bir Filistinli bizim 
Millî Müacadelemizde, eline silahını 

kapmış, cepheye doğru koşan, mev-
zilerde mücadele eden bir İstiklâl 
Harbi askerimizden hiçbir farkı yok-
tur. Bugün her bir Filistinli cebinde 
çakıl taşlarıyla Davut Aleyhisselam 
rolü oynarken emin olun ki, bizim 
sınırlarımızı koruyorlar” dedi.     

KUDÜS DAVASI MAZLUM 
MİLLETLERİN BAĞIMSIZLIK 

MÜCADELESİDİR
Kudüs davasının  son 150 yıl-

dır büyük bir atalet içerisine girmiş 
olan Müslümanların, zalimlerin 
pençesinde inim inim inleyen bir 
dünyayı kendi değerleri, temel ilke 
ve prensipleri çerçevesinde yeniden 
inşa etme süreci olduğuna vurgu 
yapan Tarihçi Yazar Cengiz Acar 
özetle şöyle söyledi: “Kudüs davası 
İslam ümmetinin yeniden iman et-
tiği inanç esasları çerçevesinde ada-
let ve merhamete dayalı bir dünya 
düzeninin inşasına dair dinamik bir 
pozisyon alma sürecidir. Kudüs da-
vası Filistinli kardeşlerimizin şahsın-
da dünyada hakları yenilen, kan ve 
gözyaşları akıtılan, insan onuru çiğ-
nenen tüm mazlum milletlere karşı 
yapılan zalimliklere dur demektir. 
Kudüs davası emperyallerin kurgu-
ladığı ekonomik sistemde her gün 
daha çok işgale uğrayan akıl ve ruh 
dünyamızın istilasına cesaretle dur 
diyebilmektir.”

MOSSAD 72 İSLÂM 
CEMAATİNİ DESTEKLİYOR

Wekeleaks belgelerine göre 
Mossad 72 İslam cemaatini des-
tekliyor.  Asla unutmayalım Allah 
kendi davasının derdini omuzla-
yanların şahsi dertlerini üzerinden 
alır. Allah’ın davasını kendine dert 
etmeyenler sakın dertsiz bir yaşam 
süreceklerini zannetmesinler. On-
lar ne dünyaları ne de ahiretleri için 
zerre kadar fayda üretmeyen bir 
sürü derde müptela olmak zorunda 
kacaklardır. Bu nedenle her Müs-
lüman Kudüs’e yüreğini açmak ve 
onun ıstırabına ortak olmak, onunla 
dertlenmeyi başarmak zorundadır.”

Program sonunda konuşmacı 
Tarihçi Yazar Cengiz Acar’a  günün 
anısına hediyesini  Büyükşehir Bele-
diyesi Meclis Üyesi Ali Selvi takdim 
etti. n HABER MERKEZİ

‘Barışı engelleyen 
insanın nefsidir’

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Selçuk Üniversitesi Mevlâna 
Araştırmaları Enstitüsünün  ortak-
laşa düzenlediği Yaşayan Konya 
Hafızası İkindi Sohbetlerinde bu 
hafta Selçuk Üniversitesi İslamî 
İlimler Fakültesi Temel İslam Bi-
limleri Bölümü  Tasavvuf Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbra-
him Işıtan tarafından “Mevlâna ve 
Barış” konulu bir konferans verildi. 
Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu 
Şehir Müze ve Kütüphanesi Mü-
dürü Hasan Yaşar program açış 
konuşmasında Yaşayan Konya 
Hafızası İkindi Sohbetlerinde ya-
pılan konuşmaların Koyunoğlu Şe-
hir Müze ve Kütüphanesi internet 
sayfasında yayınlandığını, şu ana 
kadar 7 bin kişinin yayınlanan vi-
deoları seyrettiğini belirtti.

ARAYIŞ İÇİNDE OLAN İNSAN
Doç. Dr. İbrahim Işıtan Hz. 

Mevlâna’nın tasavvuf geleneği 
içinde yetişmiş dinî ilimleri tahsil 
etmiş bir âlim olduğu üzerinde 
durduktan sonra “İnsanoğlu zihni 
olarak elde ettiği bilgiler yetersiz 
kalınca yeni arayışlar içinde kalır. 
Uygulama marifete dönüşeme-
mişse bilgi kişide hazımsızlık ya-
par. Yeryüzünde barışı sağlama 
problemi Hz. Adem’in çocuklarıyla 
başlamıştır. Yeryüzünde barışın 
sağlanmasını engelleyen İnsanın 
nefsânî arzu ve istekleridir.” dedi. 
Sûfî gelenekte insanda birbirini ta-
mamlayan iki zıt kutup olan nefs 
ve ruh’tanbahseden Işıtan; kalp 
ne tarafa dönerse onun şeklini 
aldığını ve insanın bir mücadele 
içinde olduğunu belirttikten sonra 
“Çocuklarımızı hayata salıp ne-
rede hata yaptıklarını kendilerine 
söylemeliyiz.Tasavvufileşme dün-
ya nimetlerine meyletmemektir. 
Mutasavvıflar müderrrisler gibi 
devletten maaş almadıkları için 
davranışlarında rahattırlar. Sûfî 
gelenek bireysel bazda barışın sağ-
lanması için müşâhede yöntemiyle 
elde edilen Hakikat Bilgisini gerekli 
görür. Her türlü dünyevî ve uhrevî 
çıkarlardan uzak bir zühd anlayışı 
bireysel ve sosyal barışın kayna-
ğıdır. Hz.Mevlâna dünyayı, ahireti 
kazanma aracı olarak görerek ‘Bu 

dünya zindandır ve bizse zindan-
dakiler çukur kaz ve kendini kur-
tar!’ Zühd döneminde insan her 
türlü dünyevî ve uhrevî çıkarlar-
dan uzak durmalıdır. Dünyayı za-
hitlerin yönetmesi uygun olacaktır. 
Makam sahibi insanlar etraflarını 
cennet ya da cehenneme çevi-
rebilirler. Cihan sence büyük ve 
sonsuz ise de, kudret önünde onu, 
var olmayan bir zerre bil. Bu cihan, 
bizzat sizin ruhlarınızın hapishane-
sidir. Suret ve şekil, bu mânânın 
önünde engeldir. Hz.Mevlâna ikin-
ci ilke olarak; nefs-i emmârenin 
arzu ve isteklerine sınır koymayı, 
mânâsız sözün sudaki şekli oldu-
ğunu, onda vefa ararsan ellerini 
ısırarak pişman olacağını, bir fiil 
ahiret niyetiyle yapılırsa kabul olu-
nacağını söyler. Rüzgâr insandaki 
arzu ve istektir. Padişahların hey-
beti, hevâdandır. Peygamberlerin 
büyüklük nedeni ise Allah’tandır. 
Padişahların adları paralardan sili-
nir. Ahmed’in adı ise sonsuza dek 
işlenir. Nefsimiz cehennemin par-
çası olduğu için, parçalar da daima 
bütünün tabiatını taşır.Yaya ancak 
doğru ok konur. Bu yayın ters ve 
eğri okları vardır. Ok gibi doğru 
ol, yaydan kurtul. Çünkü yaydan 
şüphesiz doğru oklar hedefine 
varır.  Program sonunda Doç. Dr. 
İbrahim Işıtan’a Konya Aydınlar 
Ocağı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi 
Mustafa Güçlü tarafından günün 
anısına hediye takdim edildikten 
sonra  toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
n HABER MERKEZİ 

‘Almanya’nın yaptırımlarına göre tedbir almalıyız’
Birlik Vakfı Konya Şubesi, Al-

manya’nın İslam stratejisini masaya 
yatırdı. ‘Her Cumartesi Birlikteyiz’ 
konferanslarına katılan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Fa-
tih Çolak, Almanya’nın tarih boyunca 
İslam’a yaklaşımını anlattı.

Programın açılışında konuşan 
Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı Abdi 
Parlak, Türkiye’de öldürülen Suudi 
gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını de-
ğerlendirerek, “100-150 yıl insan 
hakları nedeniyle bize saldıranların 
bu konudaki tavrını Kaşıkçı olayında 
görüyoruz. Türkiye üzerindeki yanlış 
algıların değişmesi için gencimizle, 
yaşlımızla gayret edeceğiz. Bu tür 
olaylar karabasan haline gelmeden 
uyanık olmalıyız” dedi.

“Dünden Bugüne Almanya’nın 
İslam Stratejisi” konulu konferansta 
Almanların İslam stratejisi dendi-
ği zaman akla 1. Dünya Savaşı’nın 
geldiğini belirten Çolak, Germenle-
rin İslam ile ilk olarak 1097 yılında 
-1. Haçlı Seferleri ile karşılaştığını 
söyledi. Almanların Haçlı Seferleri 

döneminde bir İslam stratejisi olma-
dığını,ilk İslam stratejisinin 1. Dün-
ya Savaşı’nda Max Von Oppenheim 
tarafından geliştirildiğini ifade eden 
Çolak, “Haçlı Seferlerinden sonra 
Kanuni dönemine kadar Almanlarla 
bir daha karşı karşıya gelmiyoruz. 
Osmanlı’da son dönemlerde ise hu-

kuk, hastaneler Almanların elinde. 
Demiryollarını Konya’ya kadar Al-
manlar yapıyor. Osmanlı’da ‘Alman-
lar en azından iyi niyetli’ şeklinde bir 
düşünce oluşuyor. Silah alımı konu-
sunda Almanlarla anlaşma yaptık. 
Eğer Almanlardan top, tüfek alma-
saydık Çanakkale’de halimiz ne olur-

du? 1900’lerin başında da Alman-
ya’ya işçi gidiyor ama esas 1961’de 
Almanya’ya göndermek üzere işçi 
anlaşması yapıyoruz. Almanlar daha 
sonra Osmanlı’dan kendi menfaati-
ne kullanmak üzere 300 çocuğa eği-
tim ve burs veriyor. Bunların hepsi 1. 
Dünya Savaşı’na Osmanlı ile birlikte 

girmek ve Osmanlı’nın gücünü kul-
lanıp galip gelmek içindir. Almanlar 
Oppenheim Stratejisi ile esirlere çok 
iyi davranıyorlar. Burada propagan-
dalar yürütüyor, kütüphane kuru-
yorlar. Hitlerin ordusunda 40 bini 
er olmak üzere 600 binden fazla 
Müslüman asker var. İşçilerimiz ilk 

gittiğinde onları hoş tutmaya çalışı-
yorlar. Türk çocukları için 1978’den 
itibaren Türkçe ve İslam dersleri ve-
riyorlar. Ancak ne var ki, 70-80’lerin 
Almanyası ile şimdilerin Almanyası 
aynı değil. O dönemde Almanlar 
çocuklarına Türk arkadaşlarınıza iyi 
davranın derken, günümüzde tam 
tersini öğütlüyorlar. Bugün yine has-
ta bakımı için Türkiye’den 50 bin işçi 
çağırıyorlar. İlişkilerimiz ne yazık ki 
bu noktaya geldi” dedi. Almanya’da 
son dönemde cemaatler türediği-
ni, Türkler arasında ise birliktelik 
olmadığını ifade eden Çolak, Türk-
lerin Almanya’da 1 milyona yakın 
oyu olmasına rağmen siyasette bir 
etkisinin bulunmadığını, camilerin 
kapatılmak istendiğini, oruç, namaz, 
kurban, başörtüsü gibi dini vecibele-
rin zorlaştırıldığını, aile birleşimi gibi 
sorunlar çıkarıldığını söyledi. Çolak, 
Türkiye’nin, Almanya’nın yaptırım-
larına göre tedbir alması gerektiğini 
vurguladı. Birlik Vakfı Konya Şube 
Başkanı Abdi Parlak, konferans so-
nunda Fatih Çolak’a katılım belgesi 
verdi. n HABER MERKEZİ

Doç. Dr. İbrahim Işıtan

Tarihçi Yazar Cengiz Acar, Filistin sorunu 
ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Çolak
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Özel Gençlik’te sosyal beceri etkinliği Nesibe Aydın’da Kurtuluş Oratoryosu
Özel Gençlik Anaokulunda 

hafta sonu annelerle sosyal beceri 
çalışması dâhilinde etkinlikler ya-
pıldı. 

Üç farklı bölümden oluşan et-
kinliğin birinci ve ikinci aşamasın-
da tanışma oyunları oynanırken, 
üçüncü aşamada öğrenciler an-
neleriyle ailelerinde en mutlu ol-
dukları anı resmettiler. Etkinlik bir 
birinden renkli görüntülere sahne 
olurken, anneler hafta sonu çocuk-
larıyla kaliteli zaman geçirmenin 
tadını çıkardı. Okul müdürü Aliye 
Duman Gençlik Anaokulu’nda uy-
gulanan sosyal beceri eğitim prog-
ramının bu alanda ilk olma özel-
liğini taşıdığını belirtti.  Duman, 
“Çocuk merkezli bir yaklaşım ile 
sosyal beceri eğitim programımıza 
Eylül ayından itibaren devam edil-
mektedir. Programın en önemli 
özelliği aile katılımının aktif olarak 
sağlanması ve çift yönlü bir eğitim 

imkânının çocuklarımıza ve velile-
rimize sunulmuş olmasıdır. Prog-
ramımız çocuğun içinde yaşadığı 
toplumun sosyal kurallarına bağlı 
olarak düzenlenmiştir. Gözlenebi-

lir becerilerin yanı sıra gözlemle-
nemeyen bilişsel ve duyuşsal be-
cerilerden oluşmaktadır” şeklinde 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Nesibe Aydın Konya Okul-
ları öğrencileri ve öğretmenleri, 
29 Ekim Cumhuriyet bayramı-
nın yaklaşması münasebetiyle 
sergiledikleri “Kurtuluş Orator-
yosu”yla, okul idarecileri, öğret-
men, öğrenci ve velilerden tam 
not aldılar. Nesibe Aydın Konya 
Okulları Sanat Akademisi oyun-
culuk bölümü öğrencileri, anlam-

lı bir etkinliğe daha imza attılar. 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 
yaklaşması ve bu bayrama duyar-
lığı sağlamak adına Sanat Aka-
demisi öğrenci ve öğretmenleri 
tarafından hazırlanan ve okul çok 
amaçlı salonunda sunulan “Kur-
tuluş Oratoryosu” beğeni toplar-
ken, katılımcı öğrenci, öğretmen 
ve veliler tarafından bol bol al-

kış topladı. Nesibe Aydın Konya 
Okulları yönetim kurulu üyesi 
Can Ünal “ Nesibe Aydın Sanat 
Akademisi oyunculuk bölümü 
öğrencilerimizin, Konya Okulu-
muzda sergiledikleri “Kurtuluş 
Oratoryosu” için emeği geçen 
tüm öğrencilerimize ve öğret-
menlerimize teşekkür ediyoruz. 
n HABER MERKEZİ

Türk eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanlığı genişletilmiş işyeri 
temsilcileri,delegeler ve kadın kol-
ları temsilcileri toplantısı Merkez 
Öğretmenevi toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Toplantıda yeni 
hedefler ve çalışmalar belirlendi. 
Başkan Veli Doğrul” Son günlerde 
ülke gündeminde yer alan” Andı-
mız” konusunda yargının kararını 
takdirle karşılıyor ve “ Andımız” 
hem hakkımız , hem de kırmızı çiz-
gimizdir” dedi. Türkiye Kamu-Sen 
Konfederasyonu çatısı altında sen-
dikal faaliyetini sürdüren Türk Eği-
tim-Sen Konya Şube Başkanlığının 
genişletilmiş istişare toplantısı Baş-
kan Veli Doğrul ve yönetim kurulu 
üyelerinin başkanlığında yapıldı.
Toplantı saygı duruşu ve istiklal 
marşının okunmasıyla başladı. Baş-
kan Veli Doğrul ve yönetim kurulu 
üyeleri tek tek kendilerine tanıttık-
tan sonra, katılımcı üyeler kendile-

rini ve okullarını tanıttılar.Toplantı-
da üyelerin ve  işyeri temsilcilerinin 
karşılaştıkları problemler ve çözüm 
yolları konuşulurken, yeni hedefler 
ise tek tek belirlendi. Başkan Veli 
Doğrul, “Sendika olarak dik duru-
şumuzu hiçbir zaman bozmadık ve 
bozmayacağız.Her alanda üyele-
rimiz hak ve hukuklarını aramaya 
devam edeceğiz.Son günlerde ülke 
gündemine oturan andımız konu-
sunda Türk Eğitim-Sen olarak hiç-
bir zaman taviz vermeyeceğiz.Bu 
bizim için kırmızı bir çizgidir. Yük-
sek mahkeme Yargıtay bu konuda 
kararı vermiş bizler ve Milli Eğitim 
Bakanlığı da buna uyacaktır. Bizler 
Türk hukukuna ve yargısına her 
zaman güvendik ve güvenmeye 
devam edeceğiz. Türk Eğitim-Sen 
olarak  eğitim ve öğretimin Türk 
halkına yakışır bir şekilde uygulan-
masını talep  ediyor  ve hedefimiz-
dir” dedi. n HABER MERKEZİ

‘MEB, Danıştay’ın 
kararına uymalıdır’

Eğitim-iş yönetim kurulu adına 
bir açıklama yapan Eğitim-İş Kon-
ya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yi-
ğit, Danıştay’ın Andımız kararına 
MEB’in uyması gerektiğini söyledi. 

Danıştay’ın Andımız kararının 
yerinde bir karar olduğunu ve bi-
ran önce MEB’in bu karara uyma-
sı gerektiğini belirten Eğitim-İş 
Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş 
Yiğit, “Türk Milleti’nin doğru, ça-
lışkan ve Atatürk’ün izinde oldu-
ğunu yarının geleceği olan çocuk-
larımızın zihnine yazan ‘Öğrenci 
Andı’, 5 yıldır sürdürdüğümüz 
hukuk mücadelesinin ardından 
okullara geri dönmüştür. İktidar 
tarafından Öğrenci Andını, bir yö-
netmelik değişikliğiyle kaldırma-
sıyla başlayan hukuk savaşında 
üst yargı, son noktayı koymuştur. 
Danıştay 8. Dairesi öğrenci andı-
nın okunmasının kaldırılmasına 
ilişkin düzenlemenin iptaline ka-
rar vermiş, bu kararında; “Öğren-
ci Andı”nda yer alan kavram ve 
ilkelerin, Anayasamızda anlamını 
bulan kavram ve ilkeler olduğu 
gibi, milli eğitim sistemimizin Ka-
nun ve Yönetmelikte belirlenen, 
düzenlenen temel amaçlarını or-
taya koyduğunu vurgulanmıştır. 
Kararda şu ifadelere yer verilmiş-
tir.  Türk Devletini ve Milletini 
ebediyete kadar yaşatacak, çağ-
daş uygarlığın ve medeniyetin or-
tağı ve öncüsü yapacak, toplumun 
ve kişilerin refah, huzur ve mut-
luluğunu sağlayacak yeni nesille-
rin yetiştirilmesi olan milli eğitim 
sistemimizin temel amaçlarını 
gerçekleştirmesini içeriği itibariy-
le sağlamaya yardımcı olabilecek 
nitelikteki öğrenci andının kaldı-
rılmasına ilişkin değişikliğin haklı 
ve hukuksal temellere dayandı-
rılmadığı anlaşıldığından dava 
konusu düzenlemede hukuka 
uyarlık görülmemiştir.  Danıştay, 
Japonya’dan ABD’ye kadar birçok 
ülkede ulus bilincini güçlendir-
mek amacıyla kullanılan öğrenci 
andına karşı gelenlere gereken 

yanıtı vermiştir” dedi. 
ÖĞRENCİ ANDININ 

TEKRAR MEVZUATA 
GİRMESİNİ TALEP EDİYORUZ
Özgür Ulaş Yiğit Andımızın 

tekrar mevzuata girmesini talep 
ettiklerini kaydederek, “Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin mayasını, 
özünü oluşturan Türklük vurgu-
su bir “ırkı” ifade etmemektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bütün dünyanın faşist 
ırk milliyetçiliğine teslim olduğu 
dönemde ırkçılığı mutlak bir ka-
rarlılıkla reddettiği tarihi belge ve 
hukuki metinlerle sabitken, aynı 
dönemde uygulamaya konulan 
‘Öğrenci Andı’nın ırkçı vurgu-
lar içerdiği, ‘Dayatmacı, ayırımcı, 
dışlayıcı’ olduğu iddiasına itibar 
edilmesi mümkün değildir. Or-
tak kültür birliğine dayalı Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu 
iradesi ve özüyle çelişen bu çar-
pık bakış açısını şiddetle kınıyoruz. 
Kararın Milli Eğitim Bakanlığı ta-
rafından acilen uygulanmasını ve 
öğrenci andının tekrar mevzuata 
girmesini talep ediyoruz. Ayrıca 
Danıştay’ın söz konusu kararının 
ardından hükümetten yükselen 
itirazları da izliyoruz.  İktidarın eski 
ve yeni adalet bakanlarından ge-
len kınama açıklamalarının, düne 
kadar Rahip Brunson davasında 
‘Yargımız bağımsızdır’ demeçleriy-
le çelişkisini görüyoruz.  Eğitim-İş 
olarak; MEB’in Danıştay’ın ilgili 
kararının gereğini yerine getirme-
mesi halinde her türlü hukuki ve 
örgütlü mücadelemizi sürdüre-
ceğimizi duyuruyoruz.  Her türlü 
mücadeleyi verip, Cumhuriyet ru-
hunun çocuklarımıza aşılanmasına 
engel olmak isteyen her güce karşı 
dimdik duracağımızı ilan ediyo-
ruz. Başöğretmen Mustafa Kemal 
Atatürk’ün eğitim neferleri olarak, 
açtığı yolda, gösterdiği hedefe, hiç 
durmadan yürüyeceğimize ant içi-
yoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

TÜİK rakamlarına göre Eylül ayında konut satışlarında artış yaşandığını belirten Konya 
Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, bu durumun sektöre umut verdiğini söyledi

‘Konut satışının artması 
sektörü umutlandırdı’

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK)’in Konya Eylül 2018 ayı ko-
nut satışını değerlendiren Konya 
Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Al-
tınay, rakamların sektöre umut ver-
diğini söyledi. 

“Konya’da 2018 yılı Eylül ayında 
4 bin 58 konut satıldı. Kentte sa-
tışlar bir önce yılın aynı ayına göre 
yüzde  0.7 ve bir önceki aya (Ağus-
tos 2018) göre yüzde 19.9 oranında 
arttı” diyen Altınay, bu verilerin em-
lak sektöründe canlanmanın başla-
dığına işaret olduğunu belirtirken, 
verilerin ekonomiye büyük katkıda 
bulunacağının göstergesi olduğunu 
söyledi. Altınay sözlerine şöyle de-
vam etti, “Konya’da 2018 yılı Eylül 
ayında 4 bin 58 konut satıldı. TÜİK 
Konya Bölge Müdürlüğünden yapı-
lan açıklamaya göre, 2018 yılı Eylül 
ayı itibariyle Konya ilinde toplam ko-
nut satışları bir önceki yılın aynı ayı-
na göre yüzde 0,7 ve bir önceki aya 

göre yüzde 19,9 oranında artarak 4 
bin 58 adet oldu. Konya’da 4 bin 58 
konut satışı ile Türkiye genelindeki 
toplam konut satışlarından yüzde 
3,2 pay alarak 6’ncı sırada yer aldı.  
Türkiye genelinde konut satışları 
2018 Eylül ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 9,2 oranında 
azalarak 127 327 oldu. 2018 yılı 
Eylül ayında Konya ilinde satılan ko-
nutların yüzde 4,7’si ipotekli olarak 
satıldı ve ipotekli satış oranının en 
fazla olduğu iller sıralamasına göre 
70’inci sırada yer aldı. Konya’da 
2018 yılı Eylül ayı itibariyle bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre ipotekli sa-
tılan konut sayısı yüzde 78,8 oranın-
da azaldı. Türkiye genelinde ipotekli 
konut satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 72 oranında azalış 
göstererek 11 330 oldu. Toplam ko-
nut satışları içinde ipotekli satışların 
payı yüzde 8,9 olarak gerçekleşti. 

Konya ilinde 2018 yılı Eylül ayı 

itibariyle bir önceki yılın aynı ayına 
göre diğer satış türleri sonucunda el 
değiştiren konut sayısı yüzde 23,6 
oranında arttı. Aynı dönemde Kon-
ya ili toplam konut satışları içindeki 
diğer konut satışı payı (yüzde 95,3) 
sıralamasına göre 12’nci sırada yer 
aldı.2018 Eylül ayında Konya’da sa-
tılan konutların 2 bin 259 adedi ilk 
defa satılırken, bin 799 konut ise 
ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. 
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya göre, Konya’da 
toplam konut satışları içinde ilk sa-
tışların payı yüzde 55,7 iken; ikinci 
el satışlarının payı ise yüzde 44,3 
olarak gerçekleşti. Türkiye genelin-
de ise konut satışları içinde ilk satışın 
payı yüzde 47,3, ikinci el satışlarının 
payı ise yüzde 52,7 oldu. Türk Eko-
nomisinin kalkınmasında sektörü-
müz üstüne düşen görevi yapacak-
tır.Veriler bunu göstermektedir.”
n HABER MERKEZİ

‘Andımız hem hakkımız hem kırmızı çizgimiz’

Sedat Altınay
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Konya’nın Ilgın ilçesinde meydana gelen 
yangında bir ev ve ağıl kullanılamaz hale 
geldi. Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahalle-
si Koca Çayır mevkisinde Numan Uçal’a ait 
ev ve ağılda yangın çıktı. Yangını fark eden 
vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bil-
dirdi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması 
sonucu yangın söndürülürken, ev ve ağıl 
kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili kun-
daklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
n AA

Ilgın ilçesinde sağanak etkili oldu. Alınan 
bilgiye göre, Zaferiye Mahallesi yakınla-
rında başlayan sağanak ilerleyen saatlerde 
yerini doluya bıraktı.  Yağış devam ederken 
D-300 karayolunda seyreden araçların 
sürücülerinin görüş mesafesinin düşmesi 
sebebiyle kısa süreli araçlarını yol kenarla-
rına park ettikleri görüldü. Dolu yağışının 
etkisini yitirmesinin ardından ise trafik 
normal seyrinde devam etti. 
n AA

Yangın evi ve 
ağılı kül etti

Dolu yağışı
trafiği durdurdu

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Muhtarlar Günü 
dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlarla biraraya geldi. Adile 
Baysal Kültür Evinde düzenlenen programa Kaymakam Aydın 
Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal kırsal ve merkez ma-
halle muhtarları ile Seydişehir Belediyesi Birim Müdürleri katıldı. 
“Zaman zaman sizlerle birlikte oluyoruz ama sizin gününüzde 
sizlerle birlikte olmak bir ayrıcalık” diyerek sözlerine başlayan 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Muhtarlar Gününü kutladı. 
Başkan Tutal, “Yüklenilen görev olarak muhtarlarımıza bu güne 
kadar önemli görevler verilmiştir. Hem devletin en uçtaki tem-
silcisi, hem de milletin temsilcisi olmuşlardır. Her türlü zorluğu 
yüklenen bir misyonu taşımaktadırlar. Bu anlamda Sayın Cum-
hurbaşkanımız da gerekli önemi gösterdi, göstermeye de devam 

ediyor. Büyükşehir Yasamızla birlikte 55 mahallemiz oldu. Bera-
berce yaklaşık 5 yılı doldurmak üzereyiz. Muhtarlar bizim gören 
gözümüz, tutan elimizdir. Yerel çalışmalarımızı beraber birlik 
içinde yürüttük. Zorlu bir dönemdi. Bu zorlu dönemde Elham-
dülillah beraberce güzel işler çıkardık. Mahallelerimizin ihtiyaç-
larının neredeyse tamamını bitirmek üzereyiz. Hava şartların-
da bir sıkıntı olmazsa, erken kar yağışı olmazsa asfalt ve parke 
taş çalışmalarında kalan eksikliklerimizi tamamlayacağız” diye 
konuştu.  Yerel yönetimlerin amacının vatandaşlara kaliteli ve 
sağlıklı hizmet sunmak olduğunu kaydeden Kaymakam Aydın 
Erdoğan, “Birbirimiz arasındaki iletişim, anlayış, ruh birlikteliği 
ve ortak akılı oluşturduğumuz sürece hizmet ettiğimiz halkımıza 
daha sağlıklı hizmetler sunarız” dedi.  n İHA

‘Muhtarlar bizim gören gözümüz’

Konya’nın emektar tramvayı 
Karabük Üniversitesi’nde

Ereğli’de giysi toplama
kutuları köprü görevi görüyor

Karabük Üniversitesi Rektörlü-
ğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi 
arasında imzalanan protokolle Kon-
ya Raylı Sistemler Mahallesi’nden 
teslim alınan tramvay meşakkatli ve 
uzun süren yolculuk sonrasında dün 
Üniversite kampüsüne getirildi. Dü-
ewag marka tramvay bugün Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve Karabük 
Üniversitesi ortak çalışmasıyla stad-
yum alanındaki trenin arkasına çe-

kildi. 
1963-1966 yılları arasında Dü-

ewag firması tarafından üretilen 
tramvay 83 oturaklı ve 248 ayaklı 
yolcusuyla toplamda 331 toplam 
yolcu kapasitesine sahip. 1988 yılın-
da ilk vagonun sevki yapıldı ve 1992 
yılında tramvay Konya’da kullanıl-
maya başlandı. Konya halkı tarafın-
dan toplu taşıma araçları içerisinde 
büyük ilgi görmesi nedeniyle 1996 

yılında ise tüm hatlarda kullanılma-
ya başlandı. 

Ayrıca Konya Büyükşehir Bele-
diyesi ve Karabük Üniversitesi ara-
sında yapılan protokol kapsamında 
her yıl Karabük Üniversitesinden en 
fazla 10 Raylı Sistemler Mühendisli-
ği Bölümü öğrencisi Konya Büyük-
şehir Belediyesi Raylı Sitem Şube 
Müdürlüğünde staj yapabilecek.
n İHA

Ereğli Belediyesi sosyal bele-
diyecilik çalışmaları kapsamında 
‘Giysi Kumbarası’ ile vatandaşların 
kullanmadıkları eşyaları ihtiyaç sa-
hibi olanlara ulaştırılmasında köprü 
görevi görüyor. 

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven yaptığı açıklamada, “Gö-
reve geldiğimiz günden bu yana 
fiziki, sosyal ve kültürel belediyeci-
lik kapsamında önemli ve ilk olan 

hizmetleri şehrimize kazandırdık. 
Hizmet noktasında gayretle, sev-
giyle, samimiyetle çalışıyoruz. Gece 
gündüz demeden, mesai mefhumu 
gözetmeksizin yürüttüğümüz çalış-
malarla şehrimizi daha değerli hale 
getiriyoruz” ifadelerini kullandı. 

Başkan Özgüven, “Sosyal yar-
dımlaşma evimizle başlattığımız 
projemizi bir ileri daha götürerek 
şehrimizde ilk olan giysi kumbara-

larını hemşehrilerimizin yoğun kul-
landığı alanlara bıraktık. Bu sayede 
vatandaşlarımızın kullanmadıkları 
eşyaların toplanmasını sağlayıp ih-
tiyaç sahibi olanlara ulaşmasında 
köprü görevi yapıyoruz. Paylaşmak 
bizim kültürümüzün bir parçasıdır. 
Bu anlamda belediye olarak böyle 
anlamlı bir hizmeti gerçekleştirme-
nin mutluluğu içerisindeyiz” dedi.
n İHA

Karapınar’da oluşan 300’den fazla obruğa zamanla yenileri eklenirken, obruk çevresindeki araziler ekilmeye, vatandaşlar da normal yaşantılarına devam ediyor

Obruklarla yaşıyorlar!
Karapınar’da son olarak, geçtiğimiz 

ay ilçeye yaklaşık 15 kilometre mesafe-
de bulunan Gaziosmanpaşa Mahallesi 
Sırnık mevkiinde içerisinde yol geçen 
mısır tarlalarının arasında geçen ay 30 
metre derinliğinde 20 metre çapında-
ki obruk oluştu. Geçtiğimiz günlerde 
içerisine tilki düşmesiyle de gündeme 
gelen obruğun etrafındaki tarlalarda 
bulunan mısırlar hasat edilirken, obru-
ğun etrafı tel örgü ile çevrildi. Obruğun 
yakınında arazisi bulunan ve 45 yıldır 
çiftçilik yaptığını ifade eden Mehmet 
Alkan, göçüklerin yıllardır çevrede ol-
duğunu ancak bu mevkide ilk kez bu 
sene oluştuğunu söyledi. 

“BU HAYAT SÜRECEK” 
Obruklarla birlikte yaşadıklarını 

anlatan Alkan, “Nasıl olacak biz nereye 
gideceğiz? Bu hayat sürecek. Nerede 
öleceğini, nerede gideceğini bilemez-
sin. Ekimini yapacak, geçimini sağlaya-
cak. Burada doğduk burada gideceğiz 
biz. Benim yaşım 53, ben 45 senedir 
çiftçilik yapıyorum. Buralarda tarla sü-
rüyoruz, çalışıyoruz” şeklinde konuştu. 
Mehmet Alkan, obruğun oluştuğu gün 
ile ilgili de konuşarak, “Deprem olu-
yordu sanki. Ses geliyordu. Yerin altı 
oynuyordu Allah muhafaza. Yerin altı 
oynuyordu sanki. Şimdi ses sakinleşti. 
O olay yok” ifadelerini kullandı. 

Çiftçilik yapan Gökhan Kalkan (30) 
ise, obruğun oluştuğu günden bahset-
ti. O gün saat 10.30 sıralarında obruk 
yakınında tarlası bulunan bir komşu-
sunun sosyal medyadan canlı yayın 
yaptığını, kendisinin oradan haberdar 
olduğunu anlatarak, “Daha sonra bu-
raya saat 3-4 gibi geldim. Aynı sesler 
geliyordu, canlı yayın sırasında duydu-
ğum sesler geliyordu. Hatta yaklaşa-
madık. Sanki yeraltı suyu, akıntı vardı” 
şeklinde konuştu. 

“BURADAN HİÇBİR 
TARAFA GİDEMEYİZ” 

Obruğun yakınındaki tarlada çiftçi-
lik yapan Ali Toy (49) da, yapacak bir 

şey olmadığını ifade ederek, “Başımıza 
geleni çekeceğiz. Buradan hiçbir tarafa 
gidemeyiz. Bu tarla bizim olduğu müd-
detçe buradayız. Ancak tarla komple 
giderse öyle gideriz. Yoksa buradayız 
biz. Böyle kısım kısım kopacak biz de 
bakacağız” diye konuştu. 

Karapınar ilçesi çevresinde obruk 
oluşumları 2000’li yıllardan sonra gi-
derek artış gösterirken, 2017 yılına 
kadar irili ufaklı 300 civarında obruk 
tespit edildi. İlçede yerleşim yerleri ya-
kınlarında da obruk oluşumları başla-
dı. 2017 yılında 9 tane obruk oluşumu 
kayda geçerken, bu yıl içerisinde 11 
tane meydana geldi. n İHA
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Bugünkü köşemde yazacaklarım 
yakın zamanda hem uluslararası iliş-
kiler hem de ekonomik birçok konuyu 
kendi içerisinde barındırıyor. O yüzden 
yazım birçok farklı konuyu kendi içe-
risinde barındırsa bile odak noktası, 
ekonomi politik kapsamda “güç ve 
denge” üzerine kurulu olduğunu söyle-
yerek hep beraber düşünce gezintisine 
çıkalım

MERKANTİLİZM 
15.yy ila 18 yy arasında kendi-

ni gösteren merkantilist düşünce üç 
ana eksende kendini göstermektey-
di. “Ekonomik güç”, “Askeri güç” ve 
“Siyasi güç.” İşte bu üç gücü elinde 
bulunduranlar dönem itibariyle sö-
mürgecilik faaliyetlerine başlamışlar, 
sömürge haline getirdiği toplumları 
köleleştirmişler ve ekonomik kaynakla-

rını kendi ülkelerine transfer etmişler-
dir. Merkantilist düşünce, süreç içe-
risinde kendini kamufle ederek “Yeni 
Merkantilist” politikalarla zaman içeri-
sinde varlığını devam ettirmiştir. Kötü 
bir cümlede olsa “küllerinden yenide 
doğan merkantilizm” demek isterken, 
hiçbir zaman yok olmayan merkantilist 
düşünce,(kendini alternatif politikalarla 
gizleyerek)  günümüzde Amerika ile 
birlikte net bir şekilde, dolanmadan ve 
direkt olarak kendini göstermektedir.
EKONOMİ POLİTİK KAPSAMDA GÜÇ 

VE DENGESİZLİK 
Günümüz dünyasını ülkeler özelin-

de düşünürsek,  gücü elinde bulundu-
ranlar dünya ölçeğinde büyük denge-
sizlikler yaratmaktadır. Dolayısıyla esas 
güçlü olan; düşünce ve politikalarını, 
görece olarak daha az güçlü ve güçsüz 

ülkelere karşı dikte ede-
bilmektedir. Dolayısıyla 
ortaya çıkan dengesizlik, 
adaletsiz bir dünya oluş-
turmakta ve merkan-
tilist düşüncenin “sıfır 
toplamlı oyun” olarak 
nitelediği, birinin kazan-
dığı diğeri ve diğerlerinin 
kaybettiği bir dünya böy-
lelikle problemli bir dün-
ya haline gelmektedir. 

ULUSLARARASI KURULUŞLAR 
Kritik soru ise, günümüz uluslara-

rası kuruluşların mevcut gücü bastı-
rabilme etkisinin olup olmadığıdır. Bu 
kapsamda iki temel kuruluştan bahse-
debiliriz. Politik bağlamda “Birleşmiş 

Milletler” iken, ekonomik 
bağlamda ise, “Dün-
ya Ticaret Örgütü ”dür. 
Birleşmiş Milletler zaten 
beş daimi üye ile kendi 
çalıp kendini oynadığı bir 
kurul olmaktan ileri gide-
mezken, son zamanlarda 
gündem konusu haline 
gelen Ticaret savaşları ile 
Dünya Ticaret Örgütü-
nün(DTÖ)  işlevsizliğini de 

net bir şekilde görmüş olduk. Örneğin 
Amerika’nın Türkiye’ ye bazı ürünlerde 
getirdiği ek vergiler karşısında Türkiye, 
Dünya Ticaret Örgütünün, Anlaşmaz-
lıkları Halli Mekanizmasına başvurmuş 
ve Amerika’yı dava etmiştir. Hepimiz 

sonucu bekliyoruz ama ben şimdiden 
size sonucu söyleyebilirim. Dava so-
nucunda, Amerika’nın DTÖ kurallarını 
hiçe sayarak koyduğu ek vergilere kar-
şı DTÖ, Türkiye’yi haklı görecek ve aynı 
şekilde misilleme hakkı verecek. Yani 
ek vergileri sende ilgili ürün ve diğer 
ürünlerde koyabilirsin diyecek. Yani o 
kadar zarar, zaman kaybı ve birçok şey 
karşısında, “olay bu mudur”?  Şeklinde 
aklımıza bir soru gelirse, cevap olarak; 
“evet budur”. Diyebiliriz. Sonucu nasıl 
önceden biliyorsun? Diyecekler varsa 
da, DTÖ,  “Anlaşmazlıkların Halli Me-
kanizması” yapısını bilen herkes süre-
cin nasıl işlediğini bildiğinden olası so-
nuçları da öngörebilir. Dolayısıyla bana 
özel bir yetenek değil. 

GENELDEN ÖZELE GELİRSEK
ABD, Avrupa ve birçok ülkenin iki 

yüzlü ve güçten beslenerek birçok ko-
nuda ülkemizi tehdit eden siyasi ve as-
keri politikalarını bir kenara bırakarak, 
güncel bir konu olan ticarete gelmek 
istiyorum. Kasım ayında açıklanacak 
olan ve Amerika’nın yürürlüğe koya-
cağı “İran Ambargosu”  hiçbir şekilde 
uluslararası bir karara dayanmayan ve 
Amerika’nın kendi inisiyatifiyle aldığı ve 
güç zehirlenmesi ile dünyaya ve tabi ki 
de ülkemize dikte ettireceği ambargo-
dan bahsediyorum. Dolayısıyla önü-
müzdeki haftaki yazımda, çok farklı bir 
gündem olmaz ise, İran ambargosu ve 
Türkiye ekonomisi üzerine görüşlerimi, 
“güç ve denge” konusunu özne alarak 
sizlerle paylaşmak üzere diyerek, mü-
saadenizi istiyorum.  

SONUÇ: “Güç dengeli dağılmadığı 
sürece, dengesizliğin ön koşuludur.” 

GÜÇ VE DENGE 

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Konya’da 20 yıldır kağıt top-
layarak geçimini sağlayan Ünal 
Çeçen’in çöpten bulduğu eşyalar 
görenleri şaşırtıyor. Evinin bahçe-
sine inşaat atıklarından süs havuz-
lu şömineli oturma alanı yaparak 
misafirlerini ağırlayan Çeçen, çöpe 
atılan ekmeklerle de hayvanları 
besliyor. 

47 yaşındaki üç çocuk babası 
Ünal Çeçen, çöplerden bulduğu 
kağıtları satarak geçimini sağlıyor. 
Her gün bisikletiyle Konya sokak-
larını gezip çöpleri dolaşan Ünal 
Çeçen, geri dönüşüm malzeme-
lerini topluyor. Çöplerden çıkan 
satır, bağ biçme makası, tespih, 
kılıç, orak, fener, halı, çadır gibi çok 

sayıda eşyayı biriktiren Ünal Çeçen 
3 yılın sonunda bu eşyaları ser-
gilemek için bir yer yapmaya ka-
rar verdi. Kiracısı olduğu tek katlı 
müstakil evin girişine inşaat atıkla-
rından süs havuzlu şömineli otur-
ma alanı yapan kağıt toplayıcısının 
çöpten çıkardıkları dikkat çekiyor.

Bulduğu eşyaların kendisi için 
çok değerli olduğunu söyleyen 
Ünal Çeçen, “Burada gördüğünüz 
her şeyi çöpten buldum. Halkımız 
bilinçli olarak ya da bilmeyerek bu 
eşyaları çöpe atıyor ama benim gö-
zümde değeri büyük ve tarihi. Ka-
ğıt toplarken bunların yanında sa-
tır, bağ biçme makası, tespih, kılıç, 
orak, fener, halı, ibrik, güğüm gibi 

birçok eşya buldum. Bu eşyaları 
da sergilemek için inşaat atıkların-
dan 1 yılda yaptım bu alanı. Önce 
duvarını ördüm, sonra şömineyi 
yaptım. Burası için sabırla epeyce 
emek harcadım. 3 yılda çöplerden 
topladığım eşyaları sergiliyorum. 
Eşyalar birbirinden değerli, hem 
de çocuğum kadar değerli. Bahçe-
mi güzelleştireceği için yeni şeyler 
bulduğum zaman sevinerek geli-
yorum” dedi. 

Çeçen, kıymetli eşyaların çöpe 
atılmasına üzüldüğünü dile geti-
rerek, en son bulduğu bin 700 lira 
değerindeki hamakta çocuklarının 
ve misafirlerinin sallandığını ifade 
etti. 

“BENİ AYIPLAYAN 
KENDİNİ AYIPLASIN” 

Çöpten kağıt toplarken kendi-
sine farklı gözle bakanlara sesle-
nen Çeçen, “Allah’tan başka kimse 
kimseyi hor göremez. Kimin ne 
dediği hiç umurumda değil, alnı-
mın akıyla helalinden kazanıyo-
rum. Namerde muhtaç olmamak 
için ekmeği çöpte görürsem alırım, 
başkalarının hakkımda düşünceleri 
ne olursa olsun fark etmez. Kim-
senin ne dediği umurumda değil. 
Helalinden alıyorum, çöpümden 
çocuğumun nafakasını getiriyo-
rum. Bunda ayıplanacak bir şey de 
göremiyorum. Beni ayıplayan ken-
dini ayıplasın” diye konuştu. n İHA

Doğal orman balı 
geçim kaynakları oldu

CHP yerel seçimlerde 
Konya’da iddialı

CHP Genel merkezi tarafından 
başlatılan Yerel Yönetimler Aday 
Tespiti Çalışmaları kapsamında 
Konya’da da belediye başkan aday-
larını tespiti çalışmaları başladı. Üç 
gün süren Konya’daki belediye 
başkan adayları tespiti çalışmala-
rına Konya il başkanlığı ile birlikte 
CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul 
Milletvekili Gökan zeybek ve CHP 
Adana Milletvekili Orhan Sümer 
katılarak, ilçe başkanlarını ziyaret 
ederek çalışmalarını tamamladı.  
Hafta sonu CHP Konya il başkan-
lığında düzenlenen toplantıya ka-
tılan CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, CHP Parti Meclisi Üyesi ve 
İstanbul Milletvekili Gökan zeybek 
ve CHP Adana Milletvekili Orhan 
Sümer, il yönetim kurulu üyeleri, 

ilçe başkanları ve yönetim kurulu 
üyeleri ile yerel seçim çalışmalarını 
değerlendirdi.  Toplantının açılışın-
da konuşan CHP Konya İl Başkanı 
Barış Bektaş,”Türkiye’de başarılı 
olan sosyal demokrat belediyecilik 
partimizin ve bizlerin en başarı-
lı olduğu bir alandır. Konya’ya bu 
anlamda bir umut aşılamak adı-
na çalışıyoruz.  Kazanacağımız ve 
oyumuzu arttıracağımız belediye 
başkan adaylarımızla seçime gi-
receğiz. Şehir planlamacı, mimar, 
mühendis, şehirciliği bilen ve hal-
kımızın güvendiği belediye başkan 
adayları üzerinde çalışıyoruz.  CHP 
olarak Konya’nın birçok ilçesinde 
belediye başkanlıklarını kazanma 
azmi ve kararlılığında olup, iddia-
lıyız” dedi. n HABER MERKEZİ

Hadim’de arıların ormanda 
yuvalandıkları ağaçlarda ürettikle-
ri doğal orman balı, bölge halkının 
geçim kaynağı oldu. Yıllık yaklaşık 
500 kilo orman balı hasat ettikle-
rini belirten Kadir Kuleli, kilosunu 
da 250 liradan sattıklarını belirtti.  

Hadim ilçesi Akdeniz kıyı şeridi 
ve Konya ovasına sınır olan Toros 
sıra dağlarının doğu bölgesinde 
Taşeli platolarının tepeleri arasında 
dar vadiler üzerine kurulmuş bir 
yerleşim yeri. 13 bin nüfusa sahip 
Hadim’de, eskiden belde statüsün-
de olan Dedemli Mahallesi’nde son 
dönemlerde doğal orman balı böl-
ge halkının geçim kaynadığı oldu. 
Bölge sakinlerinden Mehmet Adar 

(31), Kadir Kuleli (26) ve Süleyman 
Çiçek (26), arıların kendilerinin yu-
valandığı ağaçlarda ürettikleri bal-
ları toplayıp satıyor. Her yıl nisan 
ve mayıs aylarında ormanlık bölge-
yi gezip arıların yuva yaptığı ağaç-
ları tespit ettiklerini belirten Kadir 
Kuleli, ‘’Arılar kendilerinin yuva 
yaptığı ağaçlarda bal üretiyorlar. 
Bizlerde nisan ve mayıs ayında 
gelip arıların yuva yaptığı ağaçları 
işaretliyoruz. Eylül ve ekim ayında 
gelip, arıların yuva yaptığı yerde 
ürettikleri doğal balları topluyoruz. 
Yıllık 500 kilo bal topluyoruz ve ki-
losunu da 250 liradan satıyoruz’’ 
diye konuştu.
n DHA

Sosyal alemin fayda ve zararlarını anlatan Dr. Salih Gürbüz, internetin hayatımıza girmesiyle birlikte sıcak 
iletişimin bittiğine değinerek, çocuklara ilkokul çağında sosyal medya eğitimi verilmesi gerektiğini vurguladı

İnternet sıcak
iletişimi bitirdi!

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi tarafından düzenlenen ve 
Büyükşehir Belediyesinin katkıla-
rıyla gerçekleştirilen etkinlikte Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Öğre-
tim Üyelerinden Dr. Salih Gürbüz, 
Kent Bağlamında İnsan ve İletişim 
konusunu anlattı.

İnsanın doğduğu andan itibaren 
iletişim içerisinde olduğunu, bü-
yüdükçe bu iletişimin şekli ve çer-
çevesinin değiştiğini söyleyen Dr. 
Gürbüz, insanın yaptığı bu iletişim 
sayesinde diğer canlılardan ayrı bir 
kimliğe kavuştuğunu söyledi.

İnsanlar arası iletişimin göster-
diği gelişimden de bahseden Dr. 
Salih Gürbüz, gazete ile başlayan 
iletişimin telgraf, telefon ve radyo 
gibi iletişim araçları ile gelişim sağ-
ladığını televizyon ile bütün topluma 
yayıldığını hatta televizyonlar üzeri-
ne örtülen danteller ile evlerin vaz-
geçilmezleri arasına girdiğini söyle-
di. 1990’lı yıllara kadar ülkemizde 
yalnızca TRT’nin televizyon yayını 
yaptığını daha sonra Star, Teleon ve 
Shov TV gibi kanalların yayın haya-
tına başlayarak bu alanda çok seslili-
ğe kavuşulduğunu belirten Dr. Salih 
Gürbüz ülkemizin özel televizyon 
kanalları ile tanışmaya başladığı yıl-
larda internet ile de tanıştığını 2018 
yılı itibari ile nüfusun yüzde sekse-
nine yakınının internet kullandığını 
söyledi.

İnternetin bu gün toplumu ade-
ta esir aldığını alışverişlerin dahi 
internet aracılığı yapılmaya başlan-
dığını söyleyen Dr. Salih Gürbüz, 
doğru kullanılmayan internetin fay-
dasından çok zararının bulunduğu-
nu, özellikle çocuklar üzerinde yıkıcı 

bir etki yaptığını, sanal 
ortamda kimlik bilgile-
rini paylaşan çocukların 
daha sonra zor durum-
larda kaldıklarını belirtti.

Dr. Salih Gürbüz, 
çocukların sanal âlemin 
esiri olmamaları konu-
sunda ailelere büyük 
görevler düştüğünü, 
ancak ailelerin büyük 
bölümünün de aynı 
dertten muzdarip olduğunu söyledi.

Sanal âlemde dolaşan bilgile-
rin çoğunlukla köksüz ve asılsız ol-
duğunu, bu âlemin insanı esir alıp 
toplumla diyalog kurmasının önü-
ne geçtiğini, özellikle çocukların ve 
gençlerin bağımlı hale gelerek aile, 
akraba, komşu ve çevre ile bağlarını 
tamamen kopardıklarını belirten Dr. 
Salih Gürbüz, İtalyan siyasetçi Sar-
tori’nin ‘İnternetin insana verdiği 
rahatlık, uyuşturucunun verdiği ra-
hatlamadan farklı değildir’ sözlerine 
değinerek “Çocuklarımız eskiden ol-
duğu gibi babalarını kapıda karşıla-
mıyorlar. Karşılasalar bile ellerinde 
cep telefonları babanın yüzüne bak-

madan bir hoş geldin 
diyerek kendilerine ait 
tecrit edilmiş odalarına 
kaçıyorlar” dedi.

İnternetin insan-
lar arası sıcak iletişimi 
bitirdiğini, karşısında-
ki muhatabın yüzünü 
görmeyen ve hatta ger-
çek kimliğini bilmeden 
iletişime geçildiğini de 
belirten Dr. Salih Gür-

büz, bunun da birçok olumsuzluğu 
beraberinde getirdiğini özellikle ço-
cukların ödül, oyun indirme gibi va-
atlerle kandırılıp kişisel bilgilerinin 
alındığını söyledi. Bu tür iletişimler 
sonucunda da son zamanlarda özel-
likle küçük yaşta çocuk kayıplarının 
arttığını, bunun çözümünün de ai-
lelerde olduğunu ifade etti. Konuş-
masının sonunda Sosyal Medyanın 
Risklerine de değinen Dr. Salih 
Gürbüz bunları şu şekilde sıraladı. 
Dezenformasyon, Cinsellik ve Şid-
det, Etik İhlali ve Sahte Kimlikler, 
Sosyal Medya ve Bağımlılık, Sosyal 
Medya ve Gösteri Kültürü, Enfor-
masyon/ Bilgi Seli- Bilgi Kirliliği ve 

Bilinçsiz Toplum, Sosyal Medyanın 
İnsanı Etkileme Gücü, Sosyal Med-
yanın Davranışlar Üzerindeki Etkisi, 
Sosyal Medyadaki Taraflı ve Yanlış 
İçerikler, Sosyal Medyada Gönüllü 
ve Gönülsüz Mahremiyet, Sosyal 
Medya ve Elitizim.

Sosyal Medyanın vazgeçilmezler 
arasında yerini aldığını ancak bunun 
nasıl kullanılması gerektiği hakkında 
insanları bilinçlendirmenin gereklili-
ğinin her gün kendisini biraz daha 
hissettirdiğini söyleyen Dr. Salih 
Gürbüz, bu bilincin de daha ilkokul 
çağından itibaren okullarda konu-
nun uzmanları tarafından verilmesi 
gerektiğinin altını çizdi.

Konuşma sonrasında Dr. Sa-
lih Gürbüz’e günün anısına katılım 
belgesini veren TYB Konya Şubesi 
Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten yap-
tığı kısa konuşmada konunun çok 
önemli olduğunu sosyal medya ala-
nında Milli Kültür ve Dinî hassasiyet 
taşıyanların daha etkin rol oynama-
ları gerektiğini bunun için de sanat, 
sinema, tiyatro ve sanal âleminde 
faaliyet göstermeleri gerektiğini 
söyledi. n HABER MERKEZİ

Çöpten bulduklarıyla sanat köşesi yaptı

Dr. Salih Gürbüz
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Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Konya Şubesi  6.Olağan Genel 
Kurulu gerçekleştirildi.  Gerçekleştiren seçimlerde mevcut başkan Sait Közoğlu güven tazeledi

Bem-Bir-Sen’de Sait 
Közoğlu güven tazeledi

Memur-Sen Konfederasyonu’na 
üye  Belediye ve Özel İdare Çalışan-
ları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) 
Konya Şubesi 6 .Olağan Genel Ku-
rulu gerçekleştirildi. Bera Otel’de 
düzenlenen   kongreye Bem-Bir-Sen 
Genel Başkanı Mürsel Turbay, AK 
Parti MKYK üyesi ve Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun, AK Parti Kon-
ya Milletvekili Halil Etyemez, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Mahmut Sami Şahin, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Hasan Kılca, Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Eşgin,  
Memur-Sen Konya Şube Başkanı 
Nazif Karlıer, Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Ilgın Bele-
diye Başkanı Mehmet Karahan, Ha-
dim Belediye Başkanı Ahmet Hadi-
mioğlu, ile çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKİYE GÜÇLÜ OLURSA 
MAZLUMLAR GÜÇLÜ OLUR

Bem-Bir-Sen 6. Olağan Genel 
Kurulunda konuşan Ak Parti MKYK 
Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun  Sendikacılık ve sivil toplum 
konusunda Konya’nın ayrı bir yere 
sahip olduğunu söyleyen Sorgun, si-
vil toplumun birlik beraberlik ve kar-
deşliğin en önemli unsuru olduğunu 
ifade etti. Sorgun, “Bugün dünya za-
limlerin hükümranlığında çarpık bir 
düzende yürüyor. Bu düzene dün-
yadan ses çıkaran var mı?  Evet tek 
ses var. Bu küresel zalimliğe, çarpık 
düzene karşı duran, sesini  yüksel-
ten, bu düzeni değiştirme çabasında 
olan tek ülke Türkiye ve tek lider 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. Dünyada mağdurların 
ve mazlumların sesi bu davanın li-
deri Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu 
yerli ve milli davanın çadırı Türkiye, 
bu çadırın orta direği ise Konya’dır. 
Türkiye güçlü olursa mazlumlar 
güçlü olur. Güçlü olmak için her za-
mankinden daha çok birlik ve bera-
berliğe, her zamankinden daha çok 
çalışmaya ve her zamankinden daha 
çok üretmeye ihtiyacımız var. Bizim 
medeniyetimiz alma medeniyeti de-
ğil verme medeniyetidir. Bugün 10 
bin kilometre öteden birileri burala-
ra sömürü için gelirken, biz 10 bin 
kilometre öteye yardım elimizi uza-
tıyoruz “ ifadelerini kullandı.

MEMUR-SEN HER ZAMAN 
ÖNCÜLÜK ETMİŞTİR 

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez ise, Bem-Bir-Sen 6. Olağan 
Genel Kurulunun hayırlara vesile 
olmasını dileyerek, “Memur- Sen 
bir milyon üzerinde üyesi olan bir 
camia. Ülkemizin en güçlü sivil top-
lum kuruluşu. Yine bunun içerisinde 
Bem-Bir-Sen’imiz 70 bin üzerinde 
üyesi  ve Konya’da 3 binin üzerindeki 
üyesi ile Konya’mız da güçlü bir yapı 
ve güçlü bir sivil toplum örgütü. Bu 
haklılık gurur veriyor. Bu gurur ku-
rulduğu bu günden bu yana yapmış  
olduğu faaliyetler ile öncülük etmiş 
olduğu , bir takım sorunların  çözü-
müne öncülük etmiş olduğu işlerde 
gerçekten gurur veriyor. Başta hem 
çalışanların haklarını iyileştirme,  hak 
elde etme mücadelesinde, aynı za-
manda içinde yaşadığımız toplumun, 
Türkiye’nin, milletimizin sorunlarını 
çözmede de sivil toplum olma yönü 
ile öncülük etmektedir. Bugün bu 
noktada bu sayı ile ülkemizde bu se-
viyeye gelmede, son derece önemli 
katkısı vardır. Memur- Sen camia-
sının. Özellikle devletin vesayetten 
kurtulması sivil, şeffaf ve milleti ku-
caklayan, milletin değerleri ile milleti 
barıştıran, yönü ile gerçekten Me-
mur- Sen öncülük etmiştir” dedi.

TÜRKİYE’NİN TÜRKİYE’DEN 
BAŞKA GİDECEK YERİ YOK

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Mahmut Sami Şahin 
Başarının tesadüf olmadığına dik-
kat çekerek, “ Başarılar tesadüf de-
ğildir. Başarılarda bir emek vardır. 
Başarıya emek veren insanlar var-
dır. Bedeller ödenir. Bizler ve sizler 
bedel ödedik. Türkiye ateş çemberi 
içerisinde hedefe konulmuş bir ülke. 
Türkiye’nin başarısı artıkça, halkına 
iyi hizmetler sunması ile beraber 
hedef almalar şekil değiştirerek de-
vam ediyor. Bugün bizlere ekono-
mik savaş ile mücadele ettiriyorlar 
bizlere. Ama biz bunlarla bir şekilde 
mücadele ediyoruz. Türkiye’nin bu-
günkü geldiği nokta gıpta ile takip 
edilmekte.  Bazı ülkeler tarafından 
da örnek alınmakta. Gelinen bu ba-
şarıda durdurulmak için çaba sarf 
edilmekte. Türkiye’nin 2023 yılında 
en iyi 10 ekonomi arasına girme gibi 
bir hedefi var. Bu hedefi yakalamak 
için yıllık olarak ekonomik olarak 
yüzde8.5 oranında büyümemiz ge-
rekiyor.  Geçen yıl  yüzde 7.4 ile bu 
oranı gerçekleştirerek bu hedefe çok 

yaklaştığımızı gösteriyor.  Ama arka-
sında Türkiye’ye müdahaleler geldi. 
Türkiye’nin Türkiye’den başka gide-
cek yeri yok” ifadelerini kullandı. 

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 
TEMEL ALAN BİR SENDİKAYIZ 
Bem-Bir-SenGenel Başkanı 

Mürsel Türbay da BEM BİR SEN 
şubeleri arasında Konya’nın çalış-
maları ile dikkat çekerek, “ Bem-
Bir-Sen şubeleri arasında Konya 
Bem-Bir-Sen kendi mülkünü alarak 
dikkat çekiyor. BEM BİR SEN olarak 
çalışmalarımızı  hem ulusal, hem de 
uluslararası alanda sürdürüyoruz. 
Bizler sendikacılık icra ederken, sa-
dece para para düşüncesi içerisinde 
olmadık ve olmayacağız da. Ama 
hakkımızı da hiçbir şekilde kimse-
ye yetirmeyiz.  Biz özgürlüklerden 
yana olacağız. Özgürlü ve adaleti 
sadece baskıları uygulamak değil, 
ilk önce adil olmayı adaletli davran-
mayı kendi içerimize sindireceğiz.
Kendi çerisinde biz bunu yapıyoruz. 
Üyelerimizin ve vatandaşlarımızın 
özlük hakları konusunda çok ciddi 
mücadele ettik.Etmeye de devam 
ediyoruz.  Yerel Yönetimler Hizmet 

Kolu’nda kısa adı BEM-BİR-SEN 
olan SI 1994 yılında kurulmuştur.
Yerel Yönetim ve Kamu çalışanla-
rının ortak hak ve çıkarlarını koru-
mak ve geliştirmek için evrensel 
insan temel hak ve özgürlüklerini 
referans alan bir sendikadır.Bem-
Bir-Sen, şiddet ve şiddet içerikli 
eylemleri reddeden, evrensel düşü-
nen, evrensel kurallar çerçevesinde 
sendikacılık yapan, bireysel talep-
lerin toplumsal talebe dönüştüğü, 
sosyal sorumluluğunun bilincinde, 
kurumsal yapısını tamamlamış bir 
sivil toplum kuruluşudur.Bem-Bir-
Sen, Yerel Yönetimler Hizmet Ko-
lu’nda, çalışanların hak ve talepleri 
konusunda üstlendiği sorumluluk 
bilinciyle, çağın gereklerini kuşana-
rak, üyelerinin birlik ve beraberliği, 
üretimden gelen gücü ve desteği ile 
sivil toplum örgütlerinin önündeki 
antidemokratik kısıtlama ve en-
gellerin kaldırılması için mücadele 
eden sendikadır” dedi.

YEREL YÖNETİMLERİN EN 
ETKİLİ MEMUR SENDİKASIYIZ 
Bem-Bir-Sen Konya Şube Baş-

kanı Sait Közoğlu da Bem-Bir-Sen’in 
yerel yönetimlerde en etkili memur 
sendikası olduğuna dikkat çekerek, 
“Mensubu ve emektarı olmaktan 
her zaman gurur duyduğumuz 
Bem-Bir-Sen, yerel yönetimlerin en 
etkili memur sendikası ve milletimi-
zin teveccühünü kazanmış muteber 
bir sivil toplum kuruluşudur. Asil 
medeniyetin asil örgütü olan Me-
mur-Sen camiası elde ettiği kaza-
nımlarla ve imzaladığı sosyal denge 
sözleşmeye damgasını vuran yerel 
yönetimlerin yetkili sendikası Ben-
Bir-Sen olarak , vesayetin her tür-
lüsüne karşı çıkmaya devam ederek 
yeni Türkiye’yi inşa etmeye, büyük 
Türkiye idealini gerçekleştirmeye 
yönelik faaliyetler sürdürmekteyiz. 
Bizim çizgimiz millet çizgisidir, gücü 
milletin değerleridir, adresi milletin  
iradesinin yanıdır. Bu hiçbir zaman 
değişmeyecektir. Ülkemizin 2023 
ve 2071 hedefi doğrultusunda böl-
gesinde ve dünyada lider üle olması 
için bizde katkı sunacağız. Bu amaç 
doğrultusunda dünyadaki sessiz yı-
ğınların sesi olacağız. Böylesine kök-
lü ve onurlu bir tarihin parçası olara 
sürdürdüğümüz bu onurlu müca-
deleyi daha ileri taşıma sorumlulu-
ğumuzu eksiksiz yerine getirmeyi , 
kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi 
belirtmek isterim” ifadelerini kullan-
dı. Memur-Sen Konya Şube Başkanı 
Nazif Karlıer de genel kurulda yap-
tığı konuşmada Bem-Bir-Sen Kon-
ya Şubesini çalışmalarından dolayı 
tebrik ederek, başarıların devamını 
diledi. Tek liste ile girilen seçimde 
mevcut başkan Sait Közoğlu güven 
tazeledi. Yönetim Kurulu Asil; Sait 
Közoğlu, Mehmet Büyükaslan, Eyüp 
Çelik , Şaban Dişci, Latif Erdoğan. 
Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri ; Ha-
cer Önder, Mehmet Koç, Zekeriya 
Kartal, Abdülhalim Ünlü, Halil Gök-
kurt. Denetleme Kurulu Asil; Recep 
Aydoğdu,İrfan Mutlu,Akif Başkurt,-
Denetim Kurulu Yedek; Mehmet 
Nurı Güven,Mehmet Özdil, Osman 
Arslan. Disipli Kurulu Asil; Muham-
met Han, İbrahim Öncel, Hacer Koç. 
Disiplin Kurulu Yedek; Şerife Şefika 
Üstünel, Uğur Filiz, Metin Camcı. 
Üst Kurul Delegeleri; Sait  Közoğlu, 
Mehmet Büyükaslan, Eyüp Çelik,Şa-
ban Dişçi,Latif Erdoğan, İrfan Mutlu, 
Kuddusi Öztürk, Recep Aydoğdu, 
Ali Başkurt,Mehmet Koç, Zekeriya 
Kartal, Hasan Özeskiciler.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bir  bakış açısı ile güz 
mevsimi, yeşilin sarıya 
döndüğü, yaprakların dö-
külmeye başladığı hüzün 
mevsimi,

Belki de tabiattaki 
canlılığa vedanın hüznü.

Bir başka bakış açısı 
ile güz  cömertlik mev-
simi, her türlü sebze 
ve meyvenin bolluğu, 
olgunlaştığı kışa hazırlan-
ma   mevsim.

Bir yılın bütün birikimlerinin hasadı, 
yok zamanlara, soğuk mevsimlere ha-
zırlanma zamanı.

Bir birikim.
Yaşamın döngüsünde  zamanın 

geçiş noktasını kışa dönüşü, en duygu-
sal anlatan mevsim.

Geçen mevsimlerin hepsinin tefek-
kürü, muhasebesinin yapıldığı anlar.

Gözlerimizle yaşadığımız, nefsimi-
zin dürtülerinin, arzularımızın istekle-
rimizin peşinden koştuğumuz maddi 
zamanlardan, kendimize dönmek, ru-
humuzla  hasbihal etmek, bir sonraki 
zamanlara hazırlık yaptığımız mevsim 
güz.

Bir kanepeye uzanıp, bir demli çay 
ile,sayfaların  satır aralarında, yaşamdan 
derlediklerimizi derin  derin, yavaş  ya-
vaş kendimizi fark ederek  okumak gibi.

Bir kelimeye dalıp ruhumuzu um-
madığımız diyarlarda gezdirmek, yüzü-
müzdeki gülümseme ile mutluluklarla 
kendimize dönüş, pişmanlıklarla karı-
şan alnımızda kendimizi sorgulayışımız, 
hüzünlerle sarkan dudaklarımızla kendi-
mizi hesaba çektiğimiz mevsim.

Sözler veririz kendimize, arınarak 
yaşamın sevmediğimiz yanlarından, 
Eylül aynın denizleri  gibi durgunlaşırız. 
Berraklaşırız, demleniriz içimizden yeni-
den ben çıkararak.

Ekim ayının esmeye başlayan ters 
rüzgarları ile yavaş yavaş  sıcak olan her 
yerimiz soğumaya başlar,

güncellerken kendimizin yaşamını 
,diğer zamanlarında daha mutlu yaşam-
lar üretmek üzere.

Her renk güzeldir. Sonbaharın 
renkleri farklı güzeldir.  Yeşille sarı ara-
sında kırmızı ve turuncunun her tonu, 
ruhumuza farklı bir ton oluşturur.

Yaratılmış her şeyle birlikte payla-
şırız, renklerin her tonunu. Her ton her 
canlı için başka bir ifade tarzı, başka bir 
yaşamın habercisi.yaprakların sesinden 
daha çok manalar çıkarırız. Bir kere her 
yaprağın dökülüşünde ,sesinden hangi 
ağaç olduğunu anlarız. 

Renkleriyle  uzaklardan bile , ben 
cevizim, kaysıyım, çınarım, kavağım, 
kestaneyim diye renklerle seslenişlerini 
duyarız.

Hepimiz payımıza düşeni, yaşamı-
mıza ekleriz.

Her güz mevsimimizde biraz daha 
farkına varırız,yaşamın . Kışa daha bi-
linçli hazırlanırız. Daha derinleşiriz. Öm-
rün de kışına yaklaşırken.

Son bahar bir yılın değil bir ömrün 
de  zamanını resmeder.

İnsanın sonbaharı, onun en verimli 
en renkli anı değil midir.

İçimizde yaşatabildiğimiz sevginin 
en değerli anı.

Düşüncelerimizin netleştiği, yaşa-

mı her yönüyle istidamız 
ölçüsünde kavradığımız, 
yaşama benden çok biz 
olarak bakmasını öğren-
diğimiz yaşlar.

Ruhun sükuna er-
diği,  

Dilimizin kalbimiz-
le ve aklımızla beraber 
kendimizi en güzel ifade 
ettiğimiz yaşlarımız,

Belki de yaşamın 
sonsuzluğu içerisinde 

kendimizi gözden geçirip,  geleceğe 
güzel mesajlar bırakmak üzere, yaşama  
daha değerli tutunup, daha emin adım-
larla yaşamda yürümez miyiz?

Ölmeyecek bakiyelerimizi zengin-
leştirmek için yaşamla daha sıcak ilişki-
ler kurmaz mıyız.

Hırsın kontrolünden kurtulmuş az-
mimizle geç kalmışlıklarımızın hayıflan-
masıyla, yaşamın elinden tutmak için 
gayrete gelmez miyiz.?

Bazen şiir olur, bazen bir şarkı  ya 
da satırlara işlediğimiz ilmek  ilmek  ya-
şamlarımızla kendimizi kitaplaştırmaz 
mıyız?

Son bahar cömertlik mevsimi, 
insanın kendi içindeki zenginliği payla-
şıma açtığı mevsim.

Güz mevsimimiz geçen yılların 
ve mevsimlerin ruhumuzda enerjiye , 
enerjimizin ışığa dönüştüğü mevsim 
değil mi?

Hepimiz biriktirdiğimiz ölçüde, 
yaşam enerjisi yüklendiğimiz oranda 
aydınlatmaz mıyız etrafımızı

Paylaştıkça çoğaldığımız çoğaldık-
ça yaşamla daha derin ilişkiler gerçek-
leştirdiğimiz mevsim.

Güz mevsimi yılın dört mevsiminin  
çok ötesinde yaşamın her yıl yeniden 
hesaba çekildiği mevsim.

Bunu becerebildiğimiz ölçüde ken-
dimizi keşfe koyulduğumuz fark ettiği-
miz mevsim.

Kışın ayazında, karında yağmurun-
da, poyrazında güz mevsimlerimizi ne 
kadar gerçekçi yaşarsak, ne kadar fayda 
üretebilirsek, ne kadar biriktirebilirsek o 
kadar yaşamımız sıcak ve huzura kavu-
şur.

Belki de yaşamın içinde yeni ya-
şamlara hazırlık becerisini kazandığımız 
mevsim.

Belki  diğer  zamanlara veda derken 
üzerimize ruhumuzu kaplayan hüzün, 
yeni yaşamların heyecanı için öze dö-
nüş mevsimi.

Belki de sonraki yılın tercihlerine, 
yaşanacaklarına bir hazırlık .

Bir kuluçka dönemi vesselam.
Ömrün kışının da ne kadar huzurlu 

geçeceği de  güzümüzün  nasıl geçtiği 
ile ilgili değil mi.

Yaşamımızın güzünden,  hüzünle-
ri, üzüntüleri, kızgınlıkları, mutlulukları, 
sevdaları,sevgileri her türlü birikimi,tec-
rübeyi koca bir kazanda özleştiği,  aşu-
reye dönüştürdüğümüz mevsim.

Yaşamın her halinin gözden ge-
çirilip, yaşamın tadını ayarladığımız 
mevsim.

Elbette ki cüz-i irademizi kullanabil-
diğimiz ölçüde, 

Belki bunlardan dolayı  güz mevsi-
mi en bereketli, en cömert, en duygusal 
yaşam anlarımız.

YAŞAMIN GÜZ MEVSİMİ

Türk Büro-Sen (Adliye) 2 Nolu 
Şube olağanüstü genel  kurulu iki 
aday listenin katılımıyla gerçekleş-
tirildi.Seçim sonucunda  Ahmet 
Efe yeniden  başkanlığa seçilerek 
güven tazeledi.

Türkiye Kamu-Sen Konfe-
derasyonu çatısı altında sendikal 
faaliyetini sürdüren Türk Bü-
ro-Sen(Adliye) Konya 2 nolu Şube 
Başkanlığının olağanüstü genel 
kurul toplantısı Konya Adliyesi 
karşısında yer alan Nasip restoran-
da çok sayıda üyenin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal mar-
şının okunmasıyla başlayan genel 
kurul divan heyetinin oluşturul-
masıyla devam etti. Kamu-Sen İl 
Temsilcisi Veli Doğrul’un divan 
başkanlığı yaptığı kongrede ilk ve 
tek konuşmayı yapan Türk Bü-
ro-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Bayram Ali Oymak, yaptığı ko-
nuşmasında şu sözlere yer verdi, 
“Yaklaşık 26 yıldır dik duruşunu 
sürdüren Türk Büro-Sen olarak 
bugüne kadar görev yapmış sen-
dika başkanlarımıza, yöneticileri-
mize ve üyelerimize teşekkür edi-
yorum. Konya 2 Nolu şubemizin 
bugün olağanüstü genel kurulu 
gerçekleştiriyoruz.Kazanan Türk 
Büro-Sen sendikası olacaktır. Ka-
zanıp görev yapacak olan başkan 
ve üyelerimize şimdiden başarılar 
diliyorum.” Türk Büro-Sen Kon-
ya 2 Nolu Şube olağanüstü genel 
kurulunda  Ahmet Efe ve Musta-

fa Perinçek’e ait iki liste mücadele 
etti.339 üyeden katılımcı  üyele-
rin katılmasıyla gerçekleştirilen 
seçimde 108 oy alan Ahmet Efe, 
diğer adaydan fazla oy alarak baş-
kanlığa seçildi. Türk Büro-Sen 
Konya(Adliye) 2 Nolu şube Ola-
ğanüstü genel kuruluna Türk Bü-
ro-Sen Genel başkan yardımcıları 
Vedat Ulu, Bayram Ali Oymak, 
Kamu-Sen Konya İl temsilcisi Veli 
Doğrul ve konfederasyona bağlı 
sendikaların genel başkan yardım-
cıları ve Konya Şube Başkanları ile 
çok sayıda üye katıldı. Başkanlığa 
seçilen Ahmet Efe, yaptığı teşek-
kür konuşmasında şu sözlere yer 
verdi. Kaybedenin olmadığı, kaza-
nan çok olduğu bir genel kurulu 
geride bıraktık. Kardeşlik kazandı 
her şeyden önce sendikamız ve 
üyelerimiz kazandı.Aynı ülküye 
inancımız olan sendikacılar kazan-
dı” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türk Büro-Sen Ahmet 
Efe ile yola devam!

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Ahmet Sorgun  

Mahmut Sami Şahin

Sait Közoğlu

Mürsel Türbay

Nazif Karlıer

Halil Etyemez
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Atiker 
Konyaspor’un 
Süper Lig’e ilk 
yükseldiği ve 
5 yıl aralıksız 
mücadele verdiği 
dönem yeni nesil 
tarafından pek 
bilinmez. Ancak 
dönem itibari ile 
Konya’nın futbolda 
büyük tecrübe 
kazandığı, bugünkü 
büyük camia 
olma idealinin ilk 
adımlarının atıldığı 
bir dönemdir. O 
dönemlerin simge 
futbolcularından 
biri de Ali Rıza 
Yılmaz’dır. 
Tekniği ve hızı ile 
dönemin üst düzey 
oyuncularından 
olan, taraftarın 
‘Fırtına’ lakabını 
taktığı Ali Rıza 
Yılmaz 2,5 yıl 
Konyaspor forması 
giydi. Konyaspor’a 
para kazandırarak 
giden ender 
oyunculardan 
biriydi. Daha 
sonra uzun yıllar 
Antalyaspor 
forması giyen Ali 
Rıza Yılmaz ile 
sizler için tarihi bir 
yolculuğa çıktık

Ali Rıza Yılmaz. Almanya’da futbola başla-
dı. Çok genç yaşta Denizlispor’a transfer oldu. 
Birkaç yıllık Denizlispor macerasının ardından 
Konysapor’a geldi. Oynadığı dönemde oyun si-
tili sayesinde taraftarın büyük sevgisini kazandı. 
Bursaspor’a transfer olduğunda para kazandıra-
rak giden ender oyunculardan biriydi. Anadolu 
Kartalı’nın fırtınası Ali Rıza Yılmaz ile tarihi bir 
yolculuğa çıkmaya ne dersiniz.

Gurbetçi bir ailenin çocuğusunuz. Alman-
ya’da çocukluğunuz gençliğiniz geçti. Futbol ile 
tanışmanız nasıl oldu?

Önceden Türkiye’deyken mahalle arasında 
top oynuyorduk. Daha sonra 12 yaşında Alman-
ya’ya ailemin yanına gittim. Orada kulüp ile ta-
nıştım. Almanya’da genç takımlarda oynamaya 
başladım. İlk kulübüm Waldhof Mannheim oldu. 
Şu anda alt liglerde olmasına rağmen yıllarca 
Bundesliga’da mücadele etti. U-21 ve PAF diye 
bildiğimiz kategorilerde Almanya şampiyonlukla-
rı olan bir kulüp. Altyapısı çok kuvvetli bir takım. 
16-17 yaşındayken çok üst seviyelere ulaştım. 
Hatta Alman Genç Milli Takımı’ndan teklif almış-
tım. Bu şekilde devam etti orada. 86 senesinde 
2. Lig’deki Stuttgart Kickers’e transfer oldum. 17 
yaşında profesyonel imza attım. Herhalde Türk 
olarak Almanya’da profesyonel olan ya 5 ya 6. 
futbolcu oldum. Erhan Önal, İlyas Tüfekçi, Uğur 
Tütüneker ve Erdal Keser’den sonra Almanya’da 
profesyonel olan 5. veya 6. Türk futbolcu oldum. O 
dönemde yurtdışındaki sistem de farklıydı. Profes-
yonel kulüpler iki yabancı futbolcu oynatabiliyordu. 
Şimdiki gibi değildi. Tabi daha yaşım 17 - 18’e yeni 
geliyordu. Birkaç maçım oldu Stuttgart forması ile 
2. Lig’de. Bir sene sonra da memleketimin takımı 
olan Denizlispor’a geldim. 

Türkiye’ye geldikten sonra neler yaşadınız? 
Daha 17-18 yaşında olmanıza rağmen ülkenin en 
üst Ligi’nde forma giyme şansı buldunuz. Deniz-
lispor’da 3 yıllık dönem geçirdiniz.

İlk geldiğimiz sene takım küme düştü. 1987-
1988 sezonu olması lazım. Çok genç yaşta De-
nizlispor’a gelmiştim. O yıl Türkiye’de 3 puanlı 
sisteminin ilk kez uygulandığı sezondu. 2 puanlı 
sistem uygulanmış olsa küme düşmüyorduk. Son 3 
haftaya kadar bizim küme düşme tehlikemiz yoktu. 
İç sahada Ankaragücü’ne mağlup olunca potaya gir-
dik. Kaybettikten sonra tehlike yaşamaya başladık. 
Hatta çok enteresan bir maç var. Biz Trabzonspor ile 
Samsun’da oynadık. 1-1 berabere kaldık. Aynı haf-
ta Sakarya, Rize ile oynadı. Son 15 dakikaya kadar 
Sakaryaspor 3-1 öndeyken maç 4-3 Rizespor’un ga-
libiyeti ile sonuçlandı. Bizim maç bitti. 10-15 dakika 
Sakaryaspor-Rizespor maçının bitmesini bekledik. 
O sene biz küme düştük. 2 yıllık anlaşmam vardı 
zaten. Teklifler oldu, İstanbul takımlarından teklif al-
dım ancak o dönemde transfer olmak da çok zordu. 
Şartlar böyle değildi. Kulüp sizden istediği parayı is-
teyebiliyordu. İstemezse seni göndermeyebiliyordu. 
Düştüğümüz sene Galatasaray’ın bir teklifi olmuş 
ben Almanya’dayken. Denizlispor yönetimi ‘Biz tek-
rar şampiyon olmak istiyoruz’ diye teklifi reddetmiş. 
Ben döndükten sonra haberim oldu ama yapacak 
bir şey de kalmamıştı. İkinci sene çok iyi kadromuz 
olmasına rağmen çıkamadık. Biz sonra 1 yıllık mu-
kavele imzaladık. O sene de başaramadık. Yanlış 
hatırlamıyorsam 2. sezonda da Zeytinburnu 1. Lig’e 
çıkmıştı. 

Türkiye’de geçirdiğiniz 3 yıllık serüvenin ar-
dından Konyaspor dönemi başlıyor. O süreç nasıl 
gelişti? İlk teklif nasıl, kimin aracılığı ile geldi? Kon-
yaspor’a transferiniz nasıl gerçekleşti? 

Yaşım gençti. Denizlispor’da iyi oynuyordum. 
Oynadığım bölgenin aranan adamlarından biriy-
dim. 2.Lig’den birçok teklif alıyordum ama benim 
hedefim de zaten üst ligde oynamaktı. Bireysel an-
lamda iyi bir sezon geçirmiştim ama takım olarak 
başarılı olamamıştık. Dikkat çeken bir stilim vardı. 
Almanya’dan döndüğümde birkaç teklif daha vardı. 
Konyaspor ile görüşmek için Almanya’dan döndüm. 
İzmir’e beni karşılamaya geldiler. Gece Denizli’ye 
geldik. 3-4 saat uyudum. Daha sonra arabayla be-
raber Konya’ya geldik. O dönemde rahmetli Başkan 
Aygün Tunçalp ile masaya oturduk. Aynı dönemler 
Bakırköy’e transfer olan Fuat Buruk vardı. Fuat’ın 
oyun stilini bana benzettiklerinden, onun yerini 
doldurmak amacıyla beni transfer ettiler. 

Denizlispor’da oynarken Konyaspor tarafından 
takip edildiğinizin farkında mıydınız? 

Ben hiç bilmiyorum. Farkında değildim. Be-
nim eski bir hocam vardı. Hamdi Yılmaz diye bir 
antrenör. Ankaralı… Asker emeklisi… O son-
radan anlattı bana gelişmelerin ne şekilde oldu-
ğunu. O Konyasporlu yöneticilerle samimiymiş. 
Sanırım ondan da fikir almışlar. Rahim Dinçerler 
vardı. Dönemin yöneticilerinden. Konyasporlu 
yöneticiler gerekli bilgileri ondan aldılar diye 
düşünüyorum.

Konyaspor geldikten sonra ilk etabı Ilgın’da, 
2. etabı da Yugoslavya’da sezon başı hazırlık 
kampını tamamladınız. Hem bireysel anlamda 
hem de takım anlamında çok iyi bir hazırlık 
dönemi geçirdiniz. Hatta öyle ki sezon başla-
madan transfer teklifi aldığınıza dair haberler 
çıkmıştı. İlk hazırlık dönemini biraz anlatır 
mısınız?

O zaman Konyaspor’a 2. Lig’den gelmiş-
tim ben. İyi bir kadro vardı. Rahmetli Sedat 
Balkanlı daha sonra Galatasaray’a transfer 
olan Suat Kaya ve birçok önemli isim. Otur-
muş bir kadro vardı zaten. Özellikle Ilgın’daki 
ilk kampta bana ‘alternatif futbolcu’ şeklinde 
bakıldığını hissettim. O dönemler genç ar-
kadaşlar vardı. Hep benim odama gelirler-
di. Bize en alt kattan bir oda vermişler. E 
tabi sahaya çıkınca işler değişti. Sergiledi-
ğim performansla yedek kulübesinin değil 
ilk 11’in oyuncusu olduğumu gösterdim. 
Tabi bu performans transferimi zorlaş-
tırdı. Konyaspor ile anlaşmıştım ama 
iki kulüp arasında ki prosedürler yerine 
getirilmemişti. Denizlispor rakamları 
tam hatırlamıyorum ama istediği para-
yı ikiye katladı. Konyaspor talep edilen 
rakamı sonradan ödedi tabii. Bu raka-
mın ödenmesindeki en önemli etken 
sergilediğim performans oldu. Çok 
iyi bir performans sergilemesem 
belki de talep edilen miktar öden-

meyecekti. 
Belki de geri dönecektiniz? 
Yok. Geri dönme olmazdı. Dönme ihtimalim 

yoktu ama en azından iki kulüp temsilcileri masaya 
oturup pazarlık yapacaktı belki de. 

Yugoslavya kampı…
Biz otobüsle Konya’dan çıktık Yugoslavya’ya. 

Yol bitmiyor.  Hatırladığım kadarıyla anlatayım. 
Herhalde 3-4 tane maç yaptık. Ben devamlı ilk 11’de 
oynuyorum. Hoca da memnun yönetim de mem-
nun. Hani derler ya ‘formayı kaptı’ diye. Biz Ilgın 
kampında formayı kaptık. Orada oynanan 2 maçta 
4 gol attım. İyi bir hazırlık dönemi geçirmiştik. Tabi 
transfer ile alakalı bana direkt resmi yollardan gelen 
bir teklif olmamıştı ama o tip söylentiler çıkmıştı.

Konyaspor hazırlık döneminde iyi bir görüntü 
sergilemişti ama sezona çok kötü bir başlangıç ya-
pıldı. Ligin ilk 5 haftasında puan alamamış ve 5’te 
0 çekilmişti. Bireysel performansınız takımın perfor-
mansına yansımadı. İlk 5 haftalık dönemde yaşanan 
sıkıntılar neydi?

O dönem bize gelen yabancılarla ilgili ciddi 
sıkıntılar yaşandığını hatırlıyorum. Zoran Çolakoviç 
Yugoslavya’dan birkaç tane oyuncu getirdi. Muhar-
rem Saiti biraz katkı sağladı. Yugoslavya’dan gelen 
kaleci Tomic ve Fadıl’ın hiçbir katkısı olmadı. Sezon 
öncesinde Fadıl’la biz aynı mevkide oynuyorduk. 
Hatta şöyle bir havada vardı. Kampta Fadıl direk for-
ma giyecek, biz yedek kalacağız gibi bir beklenti de 
oluşmuştu. En büyük sıkıntı orada. O dönemde ta-
kımlar arasındaki farkı ortaya koyan yabancı oyuncu-
lardı. Güvenip alıyorsunuz ama beklediğiniz gibi çık-
mıyor. O dönemde her şey zordu. Şimdiki gibi değil. 
Şu anda her şey değişti. 3 yabancı kontenjanınız var 
o kontenjanı da iyi kullanamıyorsunuz. Bizim yaban-
cılar kötü çıkınca, üstüne bir de 
şanssız puan kayıpları eklenince 
o sezona 1-0 yenik başlamıştık. 

Sezonun ilk 5 haftalık bölü-
münde puan kazanılamamasına 
rağmen bireysel performansını-
za bakıldığında 5 maçta 4 golü-
nüz var. 7 haftaya bakıldığında 
toplanan puan sayısı atılan gol 
sayısı 9 ve atılan 9 golün yarısın-
dan fazlasında katkınız var.

O sezon benim açımdan 
iyiydi ama sonuçta takım olarak 
istenilen şeyi yapamıyorduk. 
Ben gol atıyordum ama bir türlü 
takım olarak bir seriyi yakalaya-
mıyorsun. Zaten bir şeyler kötü gitmeye başladığı 
zaman camia içerisinde stres oluşuyor. İyi takımda 
olsan zorlanıyorsun maalesef. Biz bir türlü puan veya 
puanlar almayı başaramadık. Alınan kötü sonuçlar-
dan sonra hoca değişikliğine gidildi. Çolakoviç ile 
yollar ayrılıp yerine kısa bir dönem Tezcan Uzcan, 
daha sonra ise Ömer Duran geldi. Süreç ilerledikçe 
toparlamaya başladık, sıkıntılı süreçten çıktık. Sezon 
sonunda da ligde kalmayı başardık. 

Daha sonraki 1991-1992 sezonunda da hoca 
değişiklikleri söz konusu. Ömer Zengin, Polonyalı 
Franz Smuda, Haldun Üstel… Ligin bitimine 3 haf-
ta kala Arif Çetinkaya geldi ve son 3 haftada alınan 
puanlarla takım 1.Lig’de kaldı. O dönemlerden ha-
tırladığınız neler var?

Şimdi o kadar enteresan ki Çolakoviç’in gön-
derilmesindeki sebep benim aslında. Gençlerbirliği 
maçı vardı Gençlerbirliği’ne karşı benim şansım 
tutmuyordu. İçeride oynadığımız ve 2-1 
kaybettiğimiz bir maç var. Tek golü ben 
attım. Onların gollerini de Kemal Yıldırım 
attı diye hatırlıyorum. 2-1 yenildik ve ben 
penaltı kaçırmıştım. Kendi sahamızda 
aldığımız bu mağlubiyet hocanın gidişini 
hızlandırmıştı. O dönemler hep sıkıntılı 
dönemlerdi. Her sene sıkıntı yaşanıyordu. 
Her konuda problem vardı. Bu ister iste-
mez sahaya da, sonuçlara da yansıyordu. 

Konyaspor’da ki 3. sezonunuzda Kon-
ya’da ki en kötü günlerinizi geçirdiğinizi 
söylesek sanırım yanılmayız. 

Evet, çalkantılı bir dönemdi. Her sene 
küme düşmemeye oynuyorsun, rahat bir 
sezon geçiremiyorsun. Aldığın oyuncular 
üst düzey değil. Üst düzey oyuncu getire-
meme gibi sıkıntılar vardı ama neticede 
iki sene oynadım ben Konyaspor’da ve bir 
yıllık daha mukavele imzaladım. 3. yılda 
1992-1993 sezonu ama o dönemi iyi hatırlıyorum. 
Sezon başı genç arkadaşlardan oluşan bir kadro 
vardı. Üst düzey bir takımımız yoktu. Enver Lugusiç, 
Sedat Balkanlı, Salih Eken gibi oyuncular gitmişti. 
Onların ayarında olmasa da, onların yerini azami 
seviyede doldurabilecek transferler yapılmış olsaydı 
belki farklı bir şeyler olabilirdi. Suat Kaya gitti, Lu-
gusiç gitti ama onların yerine transfer yapmıyorsun. 
Kimse yanlış anlamasın ama yönetimsel açıdan 
çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Sezon öncesi gidişattan 
belliydi. 

Ara transfer döneminde Bursaspor’a transfer 
oldunuz. Bu transfer nasıl gerçekleşti? 

O sezonda birkaç gol attım. Yine birkaç takım 
istedi. Devre arasında girmeden ara transfer dönemi 
başlamıştı. 2-3 takım talip olmuştu. Bursaspor’da 
beni isteyen takımlardan biriydi. Aralık ayıydı, iyi 
hatırlıyorum. Biz Bursaspor’la anlaştık. Konyaspor’a 

iyi de para ödediler. Artı futbolcu da verdiler. Kon-
yaspor’a para kazandırarak ayrıldım ama Bursaspor 
ile birlikte Konya’ya geldiğimde bana tepki gös-
terdiler. Tepki gösterilecek bir şey yoktu ki! Kulübü 
sevmek, taraftar olmak, kulübe aşık olmak herkesin 
en doğal hakkı ama bir kulübü sevmenin, taraftarı 
olmanın karşılığı takımdan ayrılan eski futbolcuna 
küfretmek değildir. O dönemi gözden geçiriyorum 

da… Kulüp gerçekten çöküş içerisindeydi. Sezonun 
başında anlaşmamın gereği olarak almam gere-
ken peşinat yerine kombine bilet verdiler. Böyle bir 
mantık olur mu? Anlaştık, para da almadık. Sözde 
anlaşma masasına oturunca istediğimiz para veri-
liyor ama bunu alamadıktan sonra istediğin paraya 
anlaşsan ne olur. Kombine bilet koçanını verip, pe-
şinatını buna sayalım dediler.  Bir de Süper Lig’de 
oynuyorsun. Ülke futbolunun en üst düzey ligi. 

İsminiz bir ara Milli Takım’la birlikte anılmıştı. 
Evet, Almanya’da bulunduğum yıllarda Ümit 

Milli Takım kadrosuna davet edilmiştim. Milli takı-
mımız Almanya’da düzenlenen Dortmund Turnuva-
sı’na katılmıştı. Orada Almanya’ya karşı oynanan 
maçta kadroya girmiştim. Türkiye’ye geldikten son-
ra da Konyaspor’dayken Milli Takıma yaklaşmıştım. 
1990-1991 sezonun ikinci yarısında aday kadroya 
çağrıldım. Hazırlık kampına katıldım. O işin devamı 

gelecekti ama yine Gençlerbirliği önümüze set koy-
du. Yine Gençlerbirliği ile Ankara’da oynadığımız 
maçta penaltı kaçırdım. İyi hatırlıyorum. 1991’in Şu-
bat ayında Yugoslavya ile hazırlık maçı vardı. Fatih 
Terim; Sepp Piontek’in yardımcısıydı. Gençlerbirliği 
maçından sonra Galatasaray maçında forma giye-
meyince A milli takıma çağrılmadım. 

Futbolculuktan sonraki futbolla olan ilişkiniz ne 
kadar sürdü?

Futbolla olan profesyonel anlamdaki ilişkime 
uzun süre ara vermiştim.  Bundan 6 sene önce Al-
manya’ya gittim. Bir süre Almanya’da kaldım. Dön-
dükten sonra futbolun içine tekrar girdim. Sezon başı 
ve devre arası kampı organizasyonu yapıyoruz. Kon-
yaspor’un kamplarını da bazı dönemler biz organize 
ettik. 6 yıl önce bu işe başladığımda tekrar futbola 
girmiş oldum. Aynı dönem futbol oynadığımız arka-
daşların çoğu hoca. 2-3 sene bu işi yaptıktan sonra 

Antalyaspor ile birlikteliğimiz oldu. 
Futbolu bıraktıktan sonra hiç saha içine girme-

diniz. Sportif Direktör olarak idari anlamda görev 
yaptınız. Antrenörlüğü neden düşünmediniz?

Şimdiki aklım olsa futboldan hiç kopmazdım. 
Antalyaspor’da top oynarken bir yatırım yaptım. 
Farklı sektörlerde farklı ortaklıklar yaptım. Bir sürü 
para vermişsiniz, ortak olmuşsunuz, ticarete gir-
mişsiniz. Top oynarken işin başına geçeyim mantığı 
vardı ama şimdiki aklım olsa futboldan hiç kopmaz-
dım. Hiçbir yere para yatırmam. Ticarete girmem, 
futbolun bir ucundan tutardım. Ama o dönemler 
yaşımız genç, tecrübeniz yok. Her şey güzel olacak 
zannediyorsunuz. Tek ben değil. Futbolu bıraktıktan 
sonra bir süre sonra sıkıntıya giren arkadaşlarımız 
var ama Allah’a şükür benim öyle bir sıkıntım yok şu 
anda. Gayet de mutluyum. Hiç olmazsa kıyısından 
köşesinden futbolun içerisindeyim. 

Tekrar Konyaspor’a dönecek olursak. Kon-
yaspor’da Aykut Kocaman ile birlikte bir değişim 
yaşandı. 2,5 sene içerisinde büyük başarılar elde 
edildi. Lig üçüncülüğü, Avrupa Ligi, Türkiye Kupa-
sı ve Süper Kupa. Ardından gelen kümede kalma 
mücadelesi. Dışarıdan bakıldığı zaman ve o seneki 
yaşanan süreç ve elde edilen başarısızlık göz önüne 
alındığında dışarıdan bir göz olarak bu gelgitle ala-
kalı tespitleriniz nedir? 

Aykut abi Konyaspor’a tam uymuştu ama Fe-
nerbahçe camiasına uymuyor. Fenerbahçe taraftarı 
daha farklı bir oyun bekliyor ama Konyaspor hep 
sabreden bir yapıya sahipti. Sistem oturmuştu ve 
kadroda sisteme uygundu. En büyük artısı kendi 
mantalitesine uygun kadro yapısıydı. Zaten siste-
me göre bir takım kurdu. Burada önemli olan rahat 
çalışabilmek. Kamuoyu destek vermese, taraftar 

sabırsız olsa sıkıntı olabilirdi 
ama Aykut Hoca’nın oturtmuş 
olduğu sistem Konyaspor’a cid-
di başarılar getirdi. Tabi sezon 
başı yapılan değişiklik tutmadı. 
Konyaspor’u yönetmeyle gö-
revlendirilen yapıdaki mantık, 
bakış açısı, konuşma üslubu her 
şey çok farklıydı. Neticede de sı-
kıntılar yaşandı ama tahmin etti-
ğim gibi Konyaspor kümede kal-
mayı başardı. Eğer Konyaspor 
küme düşseydi taraftara, stada 
ve şehre yazık olurdu. Kadro 
değiştikçe sistemler değişecek, 
elindeki kadro değiştikçe sistem 

değişecek. 
Kulübün organizasyonuyla yıllar sonra Kon-

ya’ya geldiniz. Her ne kadar forma giydiğiniz stad-
yum olmasa da duygusal anlar yaşadığınızı gözlem-
ledik. Stadyuma ayak bastığınızda neler hissettiniz?

Beni davet ettiler. Sağ olsunlar… Bir gün önce 
gittim Konya’ya. Her iki takımın formasını giydiğim 
için özellikle biz Antalyaspor maçına denk getirildi. 
Hatta Antalyaspor yönetimi alınganlık yapmış. Ne-
den bizim maçta yaptılar diye. Aslında hiç alınacak 
bir noktada yok, gayet de güzel oldu. Sonuçta ben 
Antalyaspor’da da oynadım. Hatta Ahmet Başkan 
(Şan) stadyumda Antalyaspor yöneticileri bana sa-
rılınca şaşırdı. Antalyaspor’da oynadığımı bilmiyor-
muş. O çok farklı bir duygu. Yıllar sonra o duyguyu 
hissetmek çok farklı. Bence her kulübün bu organi-
zasyonu yapması lazım. Sen yıllarca oraya iyi veya 
kötü hizmet etmişsin. Hatırlanmak güzel şey. Yaşı-

mızda 50 oldu şu anda. Tabii eski stadyum 
da oynadım ben. Yeni stadı görünce, o 
çimleri o formayı görünce insanın sahaya 
inip oynayası geliyor ama çok güzel bir or-
ganizasyondu sağ olsunlar. Çok iyi misafir 
ettiler. Güzel bir olay oldu. İnşallah deva-
mını getirirler, getireceklerini inanıyorum. 
Bütün kulüplerinde bunu örnek alması ge-
rektiğini düşünüyorum. 

Konyaspor forması altında birçok 
önemli maç oynadınız. Biraz önce de ko-
nuştuğumuz gibi hep sıkıntılı sezonlardı. 
Yurt içinde yurt dışında kamplar geçirdiniz. 
Sizi üzen veya tarifi mümkün olmayacak 
kadar mutlu olduğunuz anlar var mıydı? 

Konyaspor’a gelir gelmez yakaladı-
ğım çıkış beni çok mutlu etmişti o dönem. 
Hem gol atıyordum hem attırıyordum. A 
Milli Takım aday kadrosuna seçilmiştim. 
Bunlar benim için çok büyük mutluluktu. 

Milli Takıma gittikten sonra ama baktım oradaki 
ortama. Bütün üst düzey oyuncular orada. Tanju, 
Rıdvan. Oğuz, Feyyaz, Metin. Milli Takıma gitme-
den önce 5 yediğimizde, mağlubiyetlerde falan 
üzülürdük.  Kamplardaki ortamı görünce biz boşuna 
üzülüyoruz dedim. Orası Milli Takım ama milli or-
tam yoktu.  Bir de oynamadığım, maç kadrosunda 
yer almadım bir maç var. Aydınspor maçı… Ligin 
son haftası… Küme düşme tehlikesi var. Kendi sa-
hamızda oynuyoruz. 1-0 yendik. Suat Kaya kafayla 
atmıştı golü. O dönemlerde bir sürü şaibe, dedikodu 
dolaşıyor. Boluspor ile çekişiyoruz. Puan kaybetsek 
küme düşüyoruz. Onların da iyi kadroları var ama 
hedefleri yok. Cezayirli Amani’lerin olduğu dönem. 
Koridorlarda maç öncesi sonrası bir sürü tantana 
oldu. Tabii böyle maçları kaldırmak çok zor. O stres 
ne kadar iyi kadron olursa olsun futbolcuyu mahve-
diyor. O da benim için çok büyük bir mutluluktu. O 
bütün sezonun aylarca süren sıkıntılı, stresli hafta-
larca aylarca süren stres 90 dakikada bitmişti. 

O dönemde nasıl vakit geçirdiniz Konya’da?
Ben gittiğim hiçbir yerde tesislerde kalmadım. 

Tesislerde kalmazdım. Ben tesis havası sevmiyo-
rum. Konya’ya ilk geldiğimde tesislerde kaldım. 
Oda da yatıyorsunuz sabah mesela. Mutfakta ye-
mekler pişiyor, kokular geliyor, uykum kaçıyor. Şe-
hir merkezinde bir tesis. Böyle bir tesis olmaz. Daha 
sonra tesisten çıkıp eve taşındım. Konya’ya geçen 
gittiğimde gezme fırsatı buldum. Müthiş gelişmiş, 
çok değişmiş, acayip büyümüş. Yolları falan çıkara-
madım. Orada da belirli bir çevremiz vardı. Erol’la 
samimiydim. Sağ bek Erol’la. Ailesiyle tanışıyor-
duk. Samimi olduğun birkaç arkadaş vardı. Onlarla 
vakit geçiriyorduk. Şehrin göbeğinde olan Zafer’deki 
tesislerden çıkardık antrenmanlara yürüyerek gider-
dik. Bütün dükkanların önünden geçiyorsun. Her-
kesle selamlaşıp, merhabalaşıyorsunuz. O sıcaklık 
vardı o dönemlerde ama şimdi yok. Maç haftalarını, 
öncesini, sonrasını şehirle iç içe olduğumuz için bir-
likte yaşıyorduk. 

Konyaspor’un 90’lardaki fırtınası

Ali Rıza Yılmaz
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Konya’da köy okulundaki öğrencilerin hokey merakı
Konya’nın Çumra ilçesinde kendi im-

kanlarıyla hazırlandıkları Ragbi ve Bayrak 
Futbolu Şampiyonası’nda, mayıs ayında 
küçük kız bayrak futbolunda birinci olma-
yı başaran Türkmenkarahüyük Ortaokulu 
öğrencileri, şimdi de hokey yarışmaların-
da başarıyı hedefliyor.

Türkmenkarahüyük Ortaokulu Beden 
Eğitimi Öğretmeni Cansu Ceylan, yaptığı 
açıklamada, yaklaşık 5 yıldır görevde ol-
duğu okuldaki öğrencilerle yeni başarılara 
koşmak istediklerini söyledi.

Geçmiş yıllarda birçok spor dalında im-
kansızlıklara rağmen öğrencilerle beraber 
alternatif imkanlar oluşturduklarını ifade 
eden Ceylan, azımsanmayacak başarı ve 
şampiyonluklar elde ettiklerini belirtti.  

Türkmenkarahüyük Ortaokuluna 5 yıl 
önce beden eğitimi öğretmeni olarak atan-
dığını anlatan Ceylan, şunları kaydetti: “Ge-
ride bıraktığım süre içerisinde öğrencileri-

mi, bocce, masa tenisi, badminton ve dart 
gibi birçok spor dalıyla tanıştırdım. Ayrıca 
bu spor dallarında çeşitli dereceler elde et-
tik. İl birinciliği elde ettiğimiz spor dalları da 
oldu. Bunun yanı sıra Konya’yı çeşitli branş-
larda Türkiye genelinde temsil etme imkanı 
da bulduk. En önemlisi, geçen sezon ödünç 
aldığımız ragbi topuyla turnuvalara katıldık 
ve Türkiye şampiyonu olduk. Bu yıl da spor 
dalı olarak yeni olmayan ama okulumuz ve 
öğrencilerimiz için yeni olan hokey sporuna 
başladık. Bu konuda bizlerden desteklerini 
esirgemeyen Türkiye ve Hollanda milli ta-
kım antrenörleri okulumuza gelerek öğren-
cilerimize ve bizlere destek oluyorlar.”

Hokeyin öğrencilerinde yeni bir he-
yecan oluşturduğunu vurgulayan Cansu 
Ceylan, ayrıca hokey sporunun öğrencile-
rine, okula devamlılık noktasında da büyük 
katkısı olduğunu sözlerine ekledi.
n AA

Voleybolda Seydişehir 
ilk galibiyetini aldı

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde 4.hafta maçları 
tamamlandı. Konya temsilcilerinden Seydişehir Beledi-
ye Sanayispor ilk galibiyetini alırken, Konya Büyükşehir 
Belediyesi 4.hafta sonunda da galibiyet yüzü görmedi. 
Kendi evinde Anadolu Üniversitesi’ni konuk eden Sey-
dişehir Belediye Sanayispor, 3-2 galip geldi. İç sahada 
Milas Belediyesi’ni ağırlayan bir diğer temsilcimiz Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşmadan 3-0 mağlup 
ayrıldı. Ligde Seydişehir Belediye 13, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ile 14.sırada yer alıyor. n SPOR SERVİSİ

Motodrag heyecanı 
Konya’da yaşandı

Türkiye Motodrag Şampiyonası’nda sezonun son aya-
ğı, serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başladı. Türkiye 
Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 
Motodrag Şampiyonasının final ayağı, Konya Saraçoğlu 
Spor Tesisleri Drag Pisti’nde start aldı. Türkiye genelinden 
35 sporcunun katıldığı sezon finalinin ilk gününde, serbest 
ve sıralama antrenmanları gerçekleştirildi. Katılımcılar, 
dün çeşitli kategorilerde final yarışlarına katıldı. Yarışlar, 
Pro300, Standart 1 (600-750 cc), Standart 2 (1000-1300 
cc), Street 600 cc, Street 750 cc, Street 2 (1000-1300 cc), 
Süper Street (1000-1300 cc) ve Pro Street (1000-1300 cc) 
kategorilerinde düzenlendi. n AA

Selçuklu Basketbol deplasmanda mağlup oldu
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Sel-

çuklu Basketbol, ligin ikinci maçında Akhisar 
Belediye’ye konuk oldu. İlk maçında güzel bir 
oyun ortaya koyan ve moralli bir başlangıç ya-
pan mavi beyazlılar, deplasmanda oynadığı 
karşılaşmadan 100-73 yenik ayrıldı. Ev sahibi 
takım Akhisar Belediye maça iyi başladı ve 
ilk periyotu 26-22 önde tamamladı. İkinci bö-
lümde de üstünlüğünü sürdüren yeşil siyahlı 
takım soyunma odasına 41-34 önde gitti. Sel-
çuklu Basketbol ilk yarıda farkı kapatmak için 
geliştirdiği ataklarda istediğini başarmasına 
rağmen, defans yaptığı hatalar nedeni ile öne 
geçmeyi başaramadı.

MAÇ İKİNCİ YARIDA KOPTU
Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi Ak-

hisar Belediye, hücumdaki başarısını savun-
mada da sürdürdü. Üçüncü periyotta 8 sayılık 
bir fark yakalayan Akhisar, toplamda 73-58 
öne geçti. Maçın son bölümde Selçuklu Bas-
ketbol istediği oyunu oynayamadı ve karşılaş-
ma 100-73 sona erdi. Bu sonuç ile Selçuklu 
Basketbol Takımı, ligdeki ikinci maçından 
yenilgi ile ayrıldı. Mavi beyazlılar, ligin üçün-
cü maçında 28 Ekim Pazar günü Final Spor’u 
konuk edecek. Temsilcimiz bu maçı kazana-
rak yeniden yükselişe geçmek istiyor. Ancak 
bu maç öncesi mavi beyazlı takımda maddi 
sorunlara bir çözüm bulunması bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 9 6 2 1 18 3 15 20
2.MENEMEN BLD. 8 6 1 1 15 10 5 19
3.MANİSA BBSK 9 5 2 2 14 5 9 17
4.FATİH KARAGÜMRÜK 9 5 1 3 13 8 5 16
5.PENDİKSPOR 8 4 2 2 11 7 4 14
6.SİVAS BLD 9 4 2 3 10 8 2 14
7.ŞANLIURFASPOR 8 4 2 2 9 9 0 14
8.TARSUS İY 8 3 4 1 15 12 3 13
9.BUGSAŞ SPOR 9 4 1 4 12 15 -3 13
10.Z. KÖMÜRSPOR 8 3 2 3 10 10 0 11
11.DARICA G. BİRLİĞİ 9 3 2 4 9 11 -2 11
12.KAHRAMANMARAŞ 8 2 3 3 8 9 -1 9
13.KIRKLARELİSPOR 9 2 2 5 7 9 -2 8
14.ETİMESGUT BEL. 9 2 2 5 6 13 -7 8
15.ANADOLU SELÇUK 9 1 4 4 9 16 -7 7
16.TOKATSPOR 9 1 3 5 3 9 -6 6
17.BANDIRMASPOR 8 1 3 4 8 15 -7 6
18.FETHİYESPOR 8 0 4 4 6 14 -8 4
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Anadolu darmadağın!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor kötü gidişini sürdürüyor. Dün 

ligin 9. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor’u evinde ağırlayan Yavru Kartal rakibine 4-0 
mağlup oldu. Bu ağır yenilginin ardından yeşil beyazlılar için tehlike çanları çalmaya başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor ligin 9. Haftasında dün Manisa Büyükşehir 
Belediyespor’u evinde ağırladı. Yeşil beyazlılar Ege 
temsilcisi karşısında ağır bir yenilgi aldı. karşılaşmayı 
4-0 kaybeden Yavru Kartal için tehlike çanları çalmaya 
başladı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilmek üzereyken 
son dakikalarda Erhan’ın attığı gol ile Manisa BBSK 1-0 
öne geçti. İkinci yarıda beraberliği sağlamak için çaba-
layan Anadolu Selçukspor 60. Dakikada Umut’un pe-
naltıdan attığı gol ile ümitlerini kaybetti. Recep Metin’in 
gördüğü kırmızı kartın ardından maç tamamen koptu. 
Alper ve Tayyip ile birer gol daha bulan Manisa temsilcisi 
4-0’lık farklı galibiyet ile 3 puanın sahibi oldu. 7 puanda 
kalan temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor ise düşme 
tehlikesini şimdiden hissetmeye başladı. 

GEÇEN SEZONU ARATIYOR
Geçen sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan, genç 

kadrosuna rağmen play-off’u zorlayan Anadolu Selçuks-
por, önemli oyuncuları da Konyaspor’a kazandırmıştı. 
Bu sezona teknik direktör değişiklikleri ile başlayan yeşil 
beyazlılar, istediği kadroyu kuramadı ve sezona kötü bir 
başlangıç yaptı. İlk 3 maçından beraberlikle ayrılan Yavru 
Kartal tek galibiyetini 5. Haftada Zonguldak Kömürspor 
karşısında aldı. 4 beraberlik 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet-
lik performans ortaya koyan Anadolu için tehlike çanları 
şimdiden çalmaya başladı.
n SPOR SERVİSİ

Stadyum: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler Murat Özcan, Hamdi Tontu, Hidayet Zeybek
Konya Anadolu Selçukspor: Hüseyin Koç, Maksut Taşkıran, Sü-
leyman Türkeş (39’ Alpay Cin) , Recep Metin, Ayberk Altan, Sinan 
Özkara, Sertan Yiğenoğlu, Burak Saban (57’  Çağatay Kader) , 
Emre Torun, Sancar Yıldırım, Emrecan Atila (73’ Kürşat Alpaslan 
Çil) 
Manisa Büyükşehir Belediye Spor: Ersel Çetinkaya,  Abdurrah-
man Emir Alagöz, Onur Kolay, Alper Akçam, Umut Kaya (87’ 
Çağrı) , Erman Bulucu, Furkan Bayraktar, Mehmet Yılmaz, Erhan 
Kara, Zafer Şensoy( 70 ‘ Fatih Gül), Yaser Hacımustafaoğlu (45’ 
Tayyip Kanarya)
Sarı kartlar: 25’ Zafer Şensoy, 53’ Onur Kolay, 90’ Abdurrahman 
Demir Alagöz (Manisa Büyükşehir Belediye Spor) 20’ Sertan Yi-
ğenoğlu, 60’ Ayberk Altan, 66’ Emre Torun, 69’Sancar Yıldırım 
(Konya Anadolu Selçukspor’umuz)
Kırmızı kart: 77’ Recep Metin (Konya Anadolu Selçukspor’umuz)
Goller: 46’ Erhan,  60’ Umut(P), 79’ Alper, 84’ Tayyip  (Manisa 
Büyükşehir Belediye Spor)

0-4



RPS

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Çalımbay: 1 puanla yetinmek zorunda kaldık Rizespor hocası Okan Burak hakemleri suçladı
Atiker Konyaspor Teknik Direk-

törü Rıza Çalımbay, Rize karşısına 3 
puan için çıktıklarını fakat 1 puanla 
yetindiklerini söyledi. 

Spor Toto Süper Lig’in 9. Hafta-
sında Çaykur Rizespor evinde Atiker 
Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 
1-1’lik beraberlikle tamamlanan kar-
şılaşmanın ardından açıklama yapan 
Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Ça-
lımbay “Maçın başından sonuna ka-
dar kazanmak için ne gerekiyorsa her 
şeyi yaptık. Çok pozisyonlarda yaka-
ladık ama son paslarda dikkat ede-
medik. Çok güzel bir maç oldu. Son 
andaki olaylar olmasa hakikatten çok 
güzeldi. Benim düşüncem içeride ve 
dışarıda galibiyetle oynamak, başka 
bir düşüncem yok. Deplasmanda 
alınmış 1 puan iyi bir puan. 3 puan 
için çıkmıştık ama 1 puanla yetindik 
ama takımın oyunundan memnu-
num” ifadelerini kullandı. 

Uğur Demirok’un saha içerisin-
deki taraftara yönelik tepkisinin doğ-
ru olmadığını dile getiren Çalımbay, 

“Futbolcunun tepki vermesi doğru 
değil. Taraftar sonuçta bağırır ama 
futbolcu tepki göstermemeli. Uğur ile 

konuştuğumuzda hak etmediğim bir 
şekilde bağırıldı bende tepki göster-
dim” dedi.  n İHA

Çaykur Rizespor Teknik 
Direktörü Okan Buruk, hakem 
Volkan Bayarslan’ın bütün takdir 
haklarını Konyaspor’dan yana 
kullandığını ve kazanabilecekleri 
maçı kazanamadıkları söyledi. 

Spor Toto Süper Lig’in 9. 
haftasında Çaykur Rizespor 
evinde Atiker Konyaspor ile 
karşı karşıya geldi. 1-1’lik be-
raberlikle tamamlanan karşılaş-
manın ardından açıklama yapan 
Çaykur Rizespor Teknik Direktö-
rü Okan Buruk “Maçtan önceki 
hedefimiz kazanmaktı. Son 2 
haftada aldığımız 4 puan vardı. 
Bu 11 ile 4 tane eksik oyuncuyla 
başladık. Özellikle önde ve ka-
natlarda oyuncu sayımız çok faz-
la olmadığı için bu bölgelerde 
sorun yaşadık. Maçın başlangıcı 
bizim için kötüydü, iyi bir takıma 
karşı oynadık. Maçı dengeledik 
ve 1-0 öne geçtik. Bizim beklen-
timiz rakip kaleye biraz daha iyi 
gidebilmekti. İkinci yarıya baktı-

ğımızda daha dengeli bir oyun 
oynayan takımdık. 2. golü bul-
maya çok yaklaştık. Rakibimizin 
geniş bir kadrosu vardı. Benim 
üzüldüğüm hem penaltı olması, 
hem de 2 dakika sonra penaltı 
verildi. Biz 1-0 yendiğimiz için 
oyuncu değişiklik yaptı. Volkan 
Bayarslan bütün takdir haklarını 
Konyaspor’dan yana kullandığı-
nı gördük. Kazanabileceğimiz 
maçı kazanamadık diye düşünü-
yorum. Baktığımda çok net bir 
penaltı yoktu ama tabi ki saygı 
duyuyoruz” dedi. 

Karşılaşmanın sonunda çı-
kan olayları tasvip etmediğini 
dile getiren Buruk, “Maçın ar-
dından gelişen olayları tasvip 
etmiyoruz. Biz hepimiz burada 
sorumlu insanlarız. Saha içe-
risinden insanları farklı yerlere 
yönlendirirsek hata yapmış olu-
ruz, gerekli cezanın verileceğini 
düşünüyorum” şeklinde konuştu. 
n İHA

Maç sonu gerginlik!
Atiker Konyaspor’un Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere 

kaldığı maçın sonunda gerginlik yaşandı. Rizespor taraf-
tarı maç boyunca Trabzonspor’dan Konyaspor’a transfer 
olan Uğur Demirok’a tepki gösterdi. Uğur ise maç sonun-
da formasını çıkarıp havaya kaldırdı ve tribünlere doğru 
gösterdi. Uğur’a Vedat Muric ve bazı Çaykur Rizesporlu 
futbolcular engel olmaya çalışırken, iki takım oyuncuları 
arasında bir anda tartışma başladı. Saha içinde yaşanan 
gerilimi VAR’dan izleyen hakem Volkan Bayarslan, olay 
esnasında Uğur’a vurduğu gerekçesiyle Çaykur Rizespor-
lu Abdullah Durak’a kırmızı kart gösterdi. Vedat Muric ise 
sarı kart aldı.

2016-2017 sezonunda Bursaspor ile düşmeme mü-
cadelesi veren Çaykur Rizespor, son hafta Bursaspor’un 
Trabzonspor’u deplasmanda yenmesi ile mücadeleyi 
kaybetmişti. Bu maç ile ilgili şike iddiasından bulunan 
Rizespor camiası o günden itibaren iki kulüple gerginlik 
yaşıyor. Uğur Demirok’un Rizespor taraftarının hedefi ol-
masının nedeni ise Uğur’un o maçta Trabzonspor forması 
giymiş olması. n SPOR SERVİSİ

VAR rötar yaptı!
Atiker Konyaspor’un Çaykur Rizespor ile 1-1 berabe-

ra kaldığı maçın 2 golü de penaltıdan geldi. Jevtovic’in 
ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası ilk pe-
naltıyı Rizespor kazanırken, Boldrin penaltıyı gole çevire-
rek takımını 1-0 öne geçirdi. Konyaspor’un penaltısı ise 
maçın son bölümünde geldi. Traore’nin ara pasında ceza 
sahasında hareketlenen Jahovic savunmanın müdahale-
si ile yerde kaldı. Konyasporlular penaltı itirazında bulun-
du ancak hakem Volkan Bayarslan devam kararı verdi. 

Yaklaşık 4 dakika sonra VAR hakemlerinin uyarısı 
ile pozisyonu izleyen Bayaraslan gecikmeli de olsa Kon-
yaspor’un penaltısını verdi. Penaltıyı Jahovic gole çevirdi.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor taraftarından
2 bin kilometrelik destek

Atiker Konyaspor’un Çaykur Ri-
zespor ile deplasmanda oynadığı maça 
Konyaspor taraftarı damga vurdu. Dep-
lasman tribününün tamamını dolduran 
yaklaşık 800 yeşil beyazlı taraftar, adeta 
Rizespor’a deplasman havası yaşattı. 
Otobüslerle gidiş dönüş 2 bin kilometre 
yapan Konyasporlular maçın ardından 
futbolcuları soyunma odasından çağı-
rarak destek tezahüratında bulundu her 
türlü sonuçta takımın arkasında oldu-
ğunu bir kez daha gösterdi. Konyaspor 

ve Çaykur Rizespor taraftarı arasındaki 
dostluk görüntüleri ise maç boyunca 
sürdü.

Öte yandan Konyaspor, resmi site-
sinden yaptığı açıklamada binlerce kilo-
metre yol giderek takıma destek veren 
taraftarı teşekkür etti. Yapılan açıklama-
da, ”Takımımızı Rize deplasmanında 
yalnız bırakmayan taraftarımıza teşek-
kür ediyor, kazasız belasız hayırlı yolcu-
luklar diliyoruz” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor rakibinin zor 
dönemini değerlendiremedi

Atiker Konyaspor’un Rizespor ile 
1-1 berabere kaldığı maça iki takımın 
da eksikleri damga vurdu. Rakip Çaykur 
Rizesporr’da takımın en önemli isimleri 
Musa Çağıran ve Aminu Umar sakatlık-
ları nedeniyle forma giyemezken Saa-
dane ve Samudio ise kart cezalısıydı. 

Atiker Konyaspor ise hafta arasında 
Perulu yıldızı Hurtado’nun milli takım-
daki sakatlığı ile sarsılmıştı. 6 hafta 
sahalardan uzak kalacak olan Hurtado 
son anda maç kadrosundan çıkarılmıştı. 

Şanssızlık silsilesine Ferhat da eklendi. 
Tecrübeli oyuncu maç önü rahatsızla-
narak maçta forma giyemedi. Ferhat’ın 
yerine Opasenenko mücadele verirken 
Ferhat yedek kulübesinde görev bekle-
di.

Konyaspor karşılaşmaya şu 11 ile 
çıktı; Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, 
Opasenenko, Jevtovic, Jonsson, Ömer 
Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare. Oyu-
na sonradan Jahovic, Traore ve Volkan 
Fındıklı dahil oldu. n SPOR SERVİSİ   

Kartal istediğini alamadı
Anadolu Kartalı galibiyet için gittiği Rize’den 1 puanla dönüyor. Rakibinin önemli eksiklerinin olduğu haftada 
mutlak galibiyet hedefi ile maça çıkan Atiker Konyaspor hem hücumda hem savunmada etkisiz bir görüntü 
sergileyince rakibini iştahlandırdı. Boldrin’in penaltısı ile yenik duruma düşen yeşil beyazlılar, Jahovic’in 

penaltısı ile 1 puanı zor kurtardı. Oyun ve sonuç binlerce kilometre yol giden taraftarı memnun etmedi
Spor Toto Süper Lig’in 9. Haftasında 

Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşıla-
şan Atiker Konyaspor rakibi ile 1-1 berabere 
kaldı. Rakibinin çok önemli eksikleri olma-
sı nedeniyle mutlak galibiyet parolası ile 
maça çıkan Anadolu Kartalı beraberliği zor 
kurtardı. Basit hatalardan gol yeme alışkan-
lığını bu maçta da sürdüren yeşil beyazlılar, 
hücumda da etkisiz bir görüntü sergileyince 
istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı. 
Boldrin’in penaltısı ile yenik duruma düşen 
Konyaspor, Jahovic’in penaltısı ile 1 puanı 
kurtardı. Sonuç taraftarı memnun etmezken, 
Anadolu Kartalı 13 puanda kaldı.    

MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Opanasenko’nun sol taraf-

tan ceza sahası içerisine ortasında defans-
tan seken top Ömer Ali Şahiner’in önünde 
kaldı. Bu futbolcunun altıpas sol köşesinden 
sert şutunda defans oyuncusu Brabec, son 
anda yatarak filelere gitmekte olan topu 
ayakları ile uzaklaştırmayı başardı.

27. dakikada Ali Çamdalı’nın ceza sa-
hasına havadan pasında Petrucci’nin bek-
letmeden gelişine vuruşunda, top az farkla 
üstten auta çıktı. 

30. dakikada kazanılan faul atışında 
Boldrin’in yaklaşık 30 metreden sert şutunda 
kaleci Serkan Kırıntılı, topu yumruklayarak 
kornere çeldi.

39. dakikada hakem Volkan Bayarslan, 
Jevtovic’in ceza sahasında topa ele müda-
hale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını 
gösterdi. 41. dakikada topun başına geçen 
Boldrin plase vuruşla meşin yuvarlağı filele-
re gönderdi: 1-0.

44. dakikada Robin Yalçın’ın ara pasın-
da rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası-
na giren Orhan Ovacıklı’nın yerden şutunda, 
top az farkla auta çıktı.  

İlk yarı Çaykur Rizespor’un 1-0 üstünlü-

ğüyle sona erdi.  
İKİNCİ YARI

57. dakikada Boldrin’in sağ taraftan 
ceza sahası çizgisi üzerine yerden pasında 
Süleyman Koç’un gelişine vuruşunda, top az 
farkla yandan auta çıktı.

61. dakikada Skubic’in sağ taraftan ceza 
sahasına pasında, Jahovic’in kontrol ettikten 
sonra dönüp yerden vuruşunda, defanstan 
seken topu kaleci Gökhan Akkan son anda 
tokatlayarak kornere çeldi.

76. dakikada sağ taraftan rakibini çalım-
ladıktan sonra ceza sahası içerisine giren 

Orhan Ovacıklı’nın şutunda top kaleci Serkan 
Kırıntılı’dan döndü. Orhan Ovacıklı yeninden 
önünde kalan topu tamamlamak istese de 
şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı. 

78. dakikada Jahovic’in Çaykur Rizespor 
ceza alanında yerde kaldığı pozisyonu VAR 
uyarısıyla yeniden izleyen Volkan Bayars-
lan, Jach’ın Jahovic’e faul yaptığına karar 
vererek penaltı noktasını gösterdi. 82. daki-
kada Jahovic’in penaltı atışında top filelere 
gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı. 
n AA

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Süley-
man Özay, Samet Çavuş
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, 
Orhan Ovacıklı, Jach, Brabec, Meh-
met Uslu, Ali Çamdalı, Petrucci (Dk. 
86 Gladkyy), Robin Yalçın (Dk. 65 
Abdullah Durak), Süleyman Koç (Dk. 
80 Fink), Boldrin, Vedat Muric
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, 
Opanasenko, Uğur Demirok, Diagne, 
Skubic, Jonsson, Jevtovic (Dk. 71 
Traore), Milosevic (Dk. 86 Volkan 
Fındıklı), Fofana (Dk. 46 Jahovic), 
Ömer Ali Şahiner, Yatabare
Goller: Dk. 41 Boldrin (Penaltıdan) 
(Çaykur Rizespor), Dk. 82 Jahovic 
(Penaltıdan) (Atiker Konyaspor) 
Kırmızı kart: Abdullah Durak (Maç-
tan sonra) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 90+1 Orhan Ova-
cıklı,  Vedat Muric (Maçtan sonra) 
(Çaykur Rizespor) 

1-1
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