
KAHRAMANLARA 
SON GÖREV! 

Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen 
saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçikler memleketlerinde son yolculuğuna 

uğurlandı. Şehirlerin aileleri ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, 
gözyaşları sel oldu. 8 farklı şehirde gerçekleştirilen şehit cenazelerine devlet 
erkanı da katılırken, çok sayıda vatandaş da cenazelerde şehitlere son görevi 

yerine getirdi. Türk bayraklarının açıldığı cenazelerde şehitler için dualar 
edilirken hain terör örgütüne lanetler yağdı. n HABERİ SAYFA 13’TE

İSTANBUL CADDESİ
TRAFİĞE AÇILMAYACAK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, şehir istişareleri kapsamında Bedesten esnafı 

ile bir araya geldi. Altay, araç trafiğine kapatılan 
İstanbul Caddesi’nin açılıp açılmaması konusunda 
esnaflar ve vatandaşlarla yaptıkları anket sonucunu 

dikkate alarak yolun açılmaması gerektiğini 
düşündüklerini söyledi.  n SAYFA 2’DE

SEDEP’LE DEĞERLER
EĞİTİMİ SÜRECEK

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) 
yeni eğitim döneminde de medeniyetimizin ve 
kültürümüzün özünü oluşturan değerleri genç 

nesillere anlatmaya devam edecek.  n SAYFA 4’TE

DEDE BAHÇESİ 
KAFEM OLACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezinde 
açtığı Kafem isimli kafeler büyük ilgi görüyor. Bu 
kapsamda Konya yeni bir Kafem ile Kültürpark  

Tarihi Dede bahçesinde vatandaşlarla buluşacak.  
n SAYFA 2’DE

İMAM HATİPLİLER
60 YIL SONRA BULUŞTU
1951 yılında Türkiye’de yeniden faaliyete geçen 

Konya, İstanbul, Ankara, Adana, Kayseri, 
Kahramanmaraş ve Isparta İmam Hatip Okulları’nın 

mezunları 60 yıl sonra buluştu. n SAYFA 12’DE

Fırsatçılığa geçit yok

Konya Büyükşehir Belediyesi, dolar kuru artışı sonrasında 
ortaya çıkan fiyat artışlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 

Bu kapsamda Zabıta ekipleri marketlerde ve çeşitli iş yerlerinde 
denetimler yaparak usulsüzlük karşısında hem vatandaşı hem 

de dürüst esnafı koruyor. n SAYFA 3’TE

Trafikte sıkı denetim

Konya’da trafik ve asayiş ekipleri kaza oranını en aza düşür-
mek ve alkollü kişilerin araç kullanımını önlemek amacıyla 
her gece kent merkezinin farklı noktalarında uygulama yapı-
yor. Yapılan denetimlerde alkollü araç kullanan 10 sürücüye 

9 bin 526 lira ceza kesildi. n SAYFA 6’DA

04 Minik izciler 
hayvanları unutmadı 05 Bozkır’da arıcılara

destek devam ediyor 07 Engelliler para için 
istismar ediliyor!

Meram genç 
çiftleri unutmuyor

İslam’ın kadına
bakışı anlatıldı

Sarı domates 
umut oldu 

Meram Beledi-
yesi, başlattığı 
yeni uygula-
mayla  evli 
çiftleri en özel 
günlerinde ha-
tırlıyor. Çiftlere 
evlilik yıldö-
nümlerinde 
atılan Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru imzalı mesajlarla 
en güzel mutluluklarına ortak 
olunuyor.   n HABERİ SAYFA 5’TE

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi’nde ‘Bir Başka Açıdan 
Toplumsal Cinsiyet Okuma-
ları’ konulu panel düzenlendi. 
Panelde İslam dininin kadına 
bakış açısı ve modernite ele 
alınırken, İslam’ın kadına bakış 
açısı masaya yatırıldı.  
n HABERİ SAYFA 5’TE

Derebucak’ta KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlı-
ğı’nın finansmanını sağladığı 
proje kapsamında üretilen sarı 
domates, bölge halkı için umut 
kaynağı oldu. Sarı domates, 
tarla günü etkinliği ile tanıtıldı.  
n HABERİ SAYFA 7’DE
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Özümüze dönelim!
Eğitim Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer, eğitim sistemiyle ilgili olarak Selçuklu ve 

Osmanlı hatırlatması yaptı, “Sınavlarda, kendi modellerimiz uygulanmalı” dedi
EĞİTİMDE OSMANLI 

VE SELÇUKLU ÖNERİSİ
Eğitim Bir-Sen Konya Şube Başka-
nı Nazif Karlıer, eğitim sistemiyle 
ilgili olarak, “Biz model arıyoruz 
ve onu uyguluyoruz. Neden biz 
eğitim de Selçuklu ve Osmanlı 
modellerini uygulamıyoruz da 
dışarıdaki ülkelerin modelinin uy-
guluyoruz? Bizim isteğimiz kendi 
karakterimize ve insanımıza uy-
gun sistem oluşturmak” ifadeleri-
ni kullandı.

MESLEK LİSELERİ 
FABRİKA OLMALI

Meslek liselerine dikkat çeken 
Başkan Karlıer, “Çocuklar okul 
öncesinden başlayarak, mesleki 
liselere yönlendirilirse ve meslek 
liselerini de gerçekten fabrikalara 
dönüştürürsek bundan iyi bir ve-
rim elde ederiz. Şahsi önerim şu; 
meslek liselerindeki tüm öğrenci-
lerimiz, hem sigortalı ve maaşlı ola-
rak çalışsın, hem de üretime katkı 
sağlasın” dedi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Bilimde markalaşıyoruz
Konya Büyükşehir Belediyesince öğrencilerin 
bilim merakını geliştirmek amacıyla altıncısı 
düzenlenen Bilim Festivali’nin kapıları, 
bu yıl “Sen de Yapabilirsin” temasıyla 
açıldı. Festivalle öğrencilerin bilime 
yönlendirilmesi hedefleniyor. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Konya Bilim Festivali 
Türkiye’nin önemli bir markası olma yolunda 
hızla ilerliyor. Festivali 30’a yakın kuruluşla 
birlikte düzenliyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

25 yaşındaki Uzman Çavuş Neşet 
Gök'ün cenazesinde şehidin 7 
yaşındaki kardeşi Batuhan'ın 
asker kıyafetiyle abisine son 

bakışı yürekleri burktu.

Nazif Karlıer



Festival Türkiye’nin 
markası haline gelecek

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği 
Konya Bilim Festivali, kapılarını 
bilim meraklılarına açtı. Konya 
Büyükşehir Belediyesince öğren-
cilerin bilim merakını geliştirmek 
amacıyla altıncısı düzenlenen Bilim 
Festivali’nin kapıları, bu yıl “Sen 
de Yapabilirsin” temasıyla açıldı. 
Gerçekleştiren açılışa Vali Yakup 
Canbolat, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
İl Milli Eğitim Müdürü Mukad-
der Gürsoy, Selçuklu Kaymakamı 
Ömer Hilmi Yamlı, İl Emniyet Mü-
dürü Şükrü Yaman, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Gıda ve Tarım Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker  ile çok sayıda protokol 
üyesi ile öğrenci katıldı.

ÖĞRENCİLERİMİZİ VE AİLELERİNİ 
BİLİM FESTİVALİMİZE BEKLİYORUZ 

Vali Yakup Canbolat, Konya 
Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen 
festivalin açılışında, hava şartları-
nın festivalin yapılmasına elverişli 
olduğunu söyledi. Festivalde yakla-
şık 100’e yakın standın olduğunu 

belirten Canbolat, “Konya Büyük-
şehir Belediyemiz tarafından  Bilim 
Festivalinin 6.cısında beraberiz. 
Bu sene iklim ve hava şartları da 
bu şenliğin yapılmasına oldukça 
müsait. Festivale 30’a yakın kuru-
luşun katkısı var. Büyükşehir Bele-
diyemizin böyle bir organizasyonu 
yapmasından dolayı son derece 
memnunuz. Teşekkür ediyoruz. 
Üç gün boyunca çocuklarımızı fes-
tival kapsamında burada ağırlaya-
cağız. 100 binden fazla ziyaretçi-
nin burayı gezmesini bekliyoruz. 
İlçelerimizden, çevre illerimizden 
ve merkezdeki okullarımızdan  
öğrencilerimize ve ailelerimize fes-
tivalimize katılmalarını istiyoruz. 
Bütün ailelerimizi ve Konyalıları 
buraya davet ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

BİLİM FESTİVALİ  TÜRKİYE’NİN 
ÖNEMLİ BİR MARKASI OLMA 
YÖNÜNDE HIZLA İLERLİYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay bölücü terör 
örgütünün hain saldırısı sonucun-
da 8 askerimizin şehit olması ne-
deniyle festivalin eğlence ve şenlik 
kısımlarını iptal ettiklerini belirte-
rek, “Türkiye’nin TÜBİTAK des-
tekli ilk bilim merkezi olan Konya 

Bilim Merkezimiz önemli bir etkin-
liğe daha ev sahipliği yapıyor. Etraf 
yine cıvıl cıvıl. Çocuklarımız hem 
ilgilerini çeken stantlarda bilimle 
tanışıyorlar hem de etrafı tanıma 
imkânına kavuşuyorlar. 3 gün bo-
yunca Bilim Merkezimizin bahçe-
sinde 100’e yakın stantta çocuk-
lara bilimi sevdirecek etkinlikler 
düzenliyoruz. Ziyaretçilerimiz hem 
festivale katılacak hem de bilim 
merkezini ziyaret etme imkânına 
kavuşacaklar. Konya Bilim Merke-
zi bugüne kadar 1 milyon ziyaret-
çiyi ağırlamış Türkiye’nin en güzel 
bilim merkezlerinden birisi. Kon-
ya Bilim Festivali de Türkiye’nin 
önemli bir markası olma yönünde 
hızla ilerliyor. Festivali 30’a yakın 
kuruluşla birlikte düzenliyoruz. 
Tüm paydaşlarımıza teşekkür edi-
yorum.  200 yakın personel çocuk-
larımıza burada yardımcı oluyor. 
Hem Konyalı hemşehrilerimizi 
hem de çevre illerden vatandaşları-
mızın çocuklarımızı festivale getir-
meleri davetini yapıyoruz. Böylece 
çocuklarımızın zihinlerinde bilim 
ile ilgili bir başlangıç olmuş olacak. 
Konya’nın bazı yerlerinden ring se-
ferler ile bilim merkezimize ulaşım 
sağlıyoruz. Burada çok güzel bir 

mekan oldu. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, bölücü terör örgü-
tünün hain saldırısı sonucunda 8 
askerimizin şehit olması nedeniyle 
festivalin eğlence ve şenlik kısım-
larını iptal ettiklerini belirterek, şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet, tüm 
milletimize de başsağlığı diledi.
FESTİVAL ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞE 

HAZIRLAMADA KATKI SAĞLIYOR
Necmettin Erbakan Üniversite-

si Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
ise, festival dolayısıyla Konya ve 
Konyalı çocukların şanslı olduğu-
nu belirterek, “Türkiye’nin ilk ve 
en kapsamlı bilim merkezine sahip 
olması nedeni ile Konya şanslı. Bu 
bilim merkezi önderliğinde gele-
neksel hale gelmiş olan bilim festi-
valimiz yine misafirlerini ağırlıyor. 
Bizi mutlu eden tarafı geleceğe ha-
zırlanan çocuklarımızın bilim insa-
nı olarak yetişmesi için bir gayretin 
olduğunu görüyoruz. Buraya kat-
kıda bulunan Büyükşehir Belediye 
Başkanımız ve tüm kuruluşlara 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin şehir merkezinde açtığı Ka-
fem isimli kafeler büyük ilgi görü-
yor. Bu kapsamda Konya yeni bir 
Kafem ile Kültürpark  Tarihi Dede 
bahçesinde vatandaşlarla buluşa-
cak. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si, bünyesinde açtığı Kafem’lerle 
şehrin sosyal hayatına renk katı-
yor.  Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kafem adını verdikleri kafelerle 
kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor. 
Kafem’lerden ve belediye işletme-
lerin maksadının, Konyalılara daha  
kaliteli, temiz ama hesaplı hizmet 
almasını sağlamak amacıyla çalış-
malarını sürdürüyor. Bu kapsamda 
Kültürpark içerisinde yer alan Tari-
hi Dede Çay Bahçesi bundan son-
ra Kafem olarak hizmet verecek. 
Geçtiğimiz günlerde özel işletme 

ekipleri tarafından boşaltılan alan-
da çevre düzenlemesi çalışmaları 
devam ediyor. Kültürpark içerisi-
ne açılacak olan Kafem’in yerinde 
çalışmaların kısa sürede tamamla-
nacağı ve vatandaşların hizmetine 
sunulacağı öğrenildi.   

KAFEM 11 NOKTADA
 HİZMET VERİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerine bağlı olarak hizmet 
veren Kafem; Meram Tavusba-
ba’nın yanı sıra; Akyokuş Park, 
Meram Çamlıbel, Japon Parkı, 
Evliya Çelebi Parkı, Türk Yıldızları 
Parkı, Büyükşehir Belediyesi karşı-
sı Necmettin Erbakan Parkı, Kone-
vi Meydanı, Kalan Ecdat Bahçesi, 
Konya Bilim Merkezi, Kılıçarslan 
Gençlik Merkezi’nde farklı hizmet 
anlayışıyla büyük ilgi görüyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tarihi Dede Bahçesi, Kafem
olarak hizmet verecek

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
şehir istişareleri kapsamında 
Bedesten esnafı ile bir araya 
geldi. Bir değişim ve dönüşüm 
yaşayan Bedesten’de dernek yö-
netimleri ve esnafla hep birlikte 
hareket edip çalışmaya devam 
edeceklerini belirten Altay, Be-
desten’deki restorasyon sonrası 
araç trafiğine kapatılan İstanbul 

Caddesi’nin açılıp açılmaması 
konusunda da esnaflar ve vatan-
daşlarla yaptıkları anket sonucu-
nu dikkate alarak yolun açılma-
ması gerektiğini düşündüklerini 
ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şe-
hir İstişareleri kapsamında Be-
desten esnafı ile bir araya geldi. 
Tarihi Bedesten Çarşısı içerisin-

de bulunan Aziziye Camisi ya-
nında düzenlenen toplantıda es-
nafın taleplerini dinleyen Başkan 
Altay, yaklaşık 3 ay önce yapılan 
istişare toplantısında otopark 
yönlendirmeleri, giriş dubaları-
nın açılış saatleri ve emniyetin 
park ihlallerini takip etmesi gibi 
konularda esnafın taleplerini 
dikkate alarak çalışmalar yaptık-
larını söyledi. Bedesten’deki res-

torasyon sonrası araç trafiğine 
kapatılan İstanbul Caddesi’nin 
trafiğe açılıp açılmaması hakkın-
da yaptıkları anketten çıkan so-
nucu da esnafa açıklayan Başkan 
Altay, işyeri sahipleri ve vatan-
daşlarla yapılan anket sonucunu 
da dikkate alarak yolun açılma-
ması gerektiğini düşündüklerini 
ifade etti. Tarihi Bedesten’de ya-
pılan restorasyon çalışmalarının 

ardından bir değişim ve dönü-
şüm yaşandığını belirten Altay, 
şehrin çekim merkezi olan böl-
gede dernek yönetimleri ve es-
nafla hep birlikte hareket ederek 
çalışmaya devam edeceklerini 
dile getirdi. 

Konya’nın her alanda göster-
diği başarının sırrının birlik ve 
beraberlik olduğunu kaydeden 
Başkan Altay, esnaflarla da her 

zaman bir araya gelerek bu bir-
liği pekiştirmeye devam edecek-
lerini ifade etti. 

Başkan Altay, daha sonra 
toplantıya katılan AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli ve esnaf dernekleri başkan-
ları ile birlikte esnafları ziyaret 
etti.
n HABER MERKEZİ

Şehir istişarelerinde esnaf ve vatandaşın istediği oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Bilim Festivali Türkiye’nin önem-
li bir markası olma yolunda hızla ilerliyor. Festivali 30’a yakın kuruluşla birlikte düzenliyoruz” dedi 

Ereğli Belediyesi’nin düzenle-
diği organizasyonla Türk Yıldızları 
07 Ekim 2018 Pazar günü Ata-
türk Kültür Parkı’nda bir gösteri 
sergileyecek. Belediye Başkan Öz-
kan Özgüven Saat 16.00’da baş-
layacak programa tüm Ereğlilileri 
davet etti. Türk Yıldızları göste-
risine tüm hemşehrilerimiz bek-
liyoruz diyen Başkan Özgüven: 
“Türk Hava Kuvvetlerimizin göz-
bebeği ve dünyada tanıtım yüzü 
olan Türk Yıldızları’nı şehrimizde 
göreceğimiz için çok mutlu ve he-
yecanlıyız. Türk Yıldızları gösterisi 

de bunlardan bir tanesidir.  Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin her bir par-
çası bizim için değerlidir” ifade-
lerini kullandı. Özgüven, “7’den 
70’e herkesin ilgisini çekecek bu 
gösteride Türk Hava Kuvvetleri-
mizin güzide komutanları başta 
olmak üzere emeği geçen herke-
se teşekkür ediyorum. 07 Ekim 
2018 Pazar günü saat 16.00’da 
Atatürk Kültür Parkımızda düzen-
leyeceğimiz Türk Yıldızları gösteri 
uçuşunun heyecanını paylaşmak 
için tüm hemşehrilerimizi bekli-
yorum” dedi.  n HABER MERKEZİ

Türk Yıldızları Ereğli
semalarını süsleyecek



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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Polisin şehadetine neden
olan zanlı tutuklandı

Konya zabıtası dolar
fırsatçılarına geçit vermiyor

Şüphelilerin bulunduğu oto-
mobili kovalayan motosikletli 
ekibin ağaca çarpması sonucu bir 
polisin şehit olması, bir polisin ya-
ralanmasıyla ilgili bir zanlı tutuk-
landı.

Polis memuru İsmail Yalçın’ın 
şehit olmasının ardından daha 
önce polis merkezine giderek ka-
zaya kendisinin neden olduğunu 
belirten ve savcılık talimatıyla 
serbest bırakılan sürücü M.K. (30) 

yeniden gözaltına alındı. Adliyeye 
sevk edilen M.K. hakkında nöbetçi 
hakimlik tarafından tutuklama ka-
rarı verildi. M.K, polis ekiplerince 
cezaevine teslim edildi.

Merkez Karatay ilçesi Doğuş 
Mahallesi’nde 26 Eylül’de, moto-
sikletle devriye görevini sürdüren 
polis memurları İsmail Yalçın ve 
Onur Gözübüyük, şüphe üzerine 
bir otomobili durdurmak istemiş, 
araçtakiler “dur” ihtarına uymayıp 

kaçmıştı.
Kovalamaca sırasında moto-

sikletin kaldırımdaki ağaca çarp-
ması sonucu 2 polis memuru ağır 
yaralanmış, tedavisi süren Yalçın 
dün şehit düşmüştü. Kazaya ne-
den olduğu gerekçesiyle polise 
teslim olan M.K, ifadesi alındıktan 
sonra serbest bırakılmıştı. Yarala-
nan diğer polis memuru Onur Gö-
zübüyük ise tedavisinin ardından 
taburcu edilmişti.  n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
dolar kuru artışı sonrasında ortaya 
çıkan fiyat artışlarına yönelik çalış-
malarını sürdürüyor. Bu kapsam-
da Zabıta ekipleri marketlerde ve 
çeşitli iş yerlerinde denetimler ya-
parak usulsüzlük karşısında hem 
vatandaşı hem de dürüst esnafı 
koruyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi ekipleri, girdi mali-
yeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat 
değişimlerinden etkilenmemesine 

rağmen fiyat artışına gidenlere yö-
nelik sıkı denetimler yapıyor. Son 
aylarda vatandaşın haksız fiyat 
artışlarına yönelik artan şikayetle-
ri üzerine çalışmalarını sıklaştıran 
zabıta ekipleri, özellikle günlük tü-
ketimi yoğun olan ürün satışı ya-
pan işletmeleri denetleyerek, bu 
ürünlerin geçmişe ve bugüne ait 
fiyatlandırılmasını kontrol ediyor. 
Piyasa şartları dışında davranan 
işyerleri hakkında tutanak tutan 
ve ceza kesen Konya Büyükşehir 

Belediyesi Zabıta ekipleri, dene-
timlerde esnafların ruhsat belge-
lerini ve satılan ürünlerin sağlık 
acısından uygunluğunu da kontrol 
ediyor. 

Konya İl Ticaret Müdürlüğü 
ekipleri, Büyükşehir ve ilçe zabıta 
ekipleriyle birlikte gerçekleştiren 
denetimlerde hem tüketicilerin 
hem de dürüst esnafın ve tücca-
rın haksız rekabet eden fırsatçılara 
karşı korunması amaçlanıyor.
n İHA

Eğitim Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer, “Sınavlarda, kendi modellerimiz uygulanmalı” dedi

‘Sınavlarda özümüze dönelim’

2018-2019 eğitim ve öğ-
retim yılı sorunsuz bir şekilde 
başladı. Okul eksikliklerinin ta-
mamlanması ile birlikte sıralar-
da ki yerlerini alan öğrenciler, 
eğitimlerini sorunsuz bir şekilde 
almaya devam ediyor. Konuyla 
ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan Eğitim Bir-Sen Konya Şube 
Başkanı Nazif Karlıer, eğitim ve 
öğretimin sorunsuz herhangi bir 
aksama olmadan devam ettiğini 
söyledi. Okulların fiziki açıdan 
herhangi bir probleminin ol-
madığını ifade eden Karlıer, ilk 
başlarda liselere yerleştirmeler-
de küçük sorunların yaşandığını 
ancak bu sorunların da çözüldü-
ğünü belirtti. Sınav sistemleri-
nin de değiştirilmesi ile ilgili de 
açıklamalarda bulunan Karlıer, 
ülkemizde Selçuklu ve Osman-
lı’nın yani kendi modelimizin 

uygulanması gerektiğine dikkat 
çekerek, meslek liselerinin de 
üretim yapabilecek bir fabrikaya 
dönüştürülmesi gerektiğine dik-
kat çekti. 

“LİSELERE YERLEŞMELERDE 
SORUNLAR YAŞANDI”

2018-2019 eğitim ve öğre-
tim yılının sorunsuz bir şekilde 
başladığını dile getiren Eğitim 
Bir-Sen Konya Şube Başkanı Na-
zif Karlıer, sadece sorunun lise-
lere yerleşmede olduğunu ifade 
ederek cümlelerini şu şekilde 
aktardı: “Bizim incelemelerimiz 
sonucu 2018-2019 yılı sorun-
suz başlamıştır ve sorunsuz bir 
şekilde de devam etmektedir. 
Sadece liselere yerleştirmelerde 
küçük sorunlar yaşandı. Çocuk-
lar tekrar okullarını seçme adına 
müracaatta bulundu. Şuanda ise 
herkesin yerleştirilmesi yapıldı. 
Yerleşemeyenler ilçede komis-

yon tarafından yerleştirildi. Tabi 
hepsi durumundan memnun 
mu? diye soracak olursak tabi ki 
de değil. Çünkü bazı çocukları-
mız istedikleri yere gidemediler. 
Öğrenciler bu süreçten sonra 
açılan yerlere müracaat edip ge-
çebilirler. Ama gönlümüz arzu 
ederdi ki; sene başında her öğ-
renci istediği yere yerleşsin”

“OKULLARDA FİZİKİ AÇIDAN 
PROBLEM YOK”

Okulların fiziki açıdan her-
hangi bir probleminin olmadı-
ğını belirten Karlıer, öğretmen 
sorunlarını değindi. Öğretmen-
lerin yetişmediği yerde ücretli 
öğretmenlerin görevlendirilme-
si gerektiğini ifade eden Kar-
lıer, “Okulların fiziki açısından 
herhangi bir sorun yok. Öğ-
retmenlerimiz okullarında gö-
revlendirildi. Ancak en önemli 
sorunumuz; eşlerinden dolayı 

uzaklarda görev yapan öğret-
menler… Bunundan biran önce 
çözülmesini istiyoruz. Öğret-
menin yetişmediği yerde ücretli 
öğretmenler görevlendirilme-
li. Kadrolu öğretmenlerimiz ile 
eğitim öğretim yapalım tabi ki. 
Ama bu sorunun da çözülmesi 
gerek. Kitaplar geldi ama bazı 
kitaplarda eksiklikler oluştu. Ek-
siklikler çok az sayıda, inşallah 
bunlar da tamamlanacak” diye 
konuştu. 

“SINAVLARDA, KENDİ 
MODELLERİMİZ UYGULANMALI”

Sınav sistemlerinde yabancı-
ların sistemini değil, kendimize 
has olan Selçuklu ve Osmanlı 
modellerinin uygulanması ge-
rektiğinin altını çizen Karlıer, 
sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Öğrencilerin yerleştirilmesinde 
sınavdan vazgeçilip, okul önce-
sinden üniversiteye kadar, ke-

sinlikle yönlendirme yapılmalı. 
Çocukların yetenekleri doğrultu-
sunda eğitim ve öğretim almalı. 
Bakanlığımızda sınav sistemleri-
nin ani kararla değişmeyeceğini 
söyledi. Ama bu seneki sistemin 
değişmesi durumunda bir 4 yı-
lımız daha kaybolacak. Meslek 
liselerimizin yüzde 50’ye varan 
kısmı boş kaldı. Bu durum bizi 
üzüyor. Eğer bir şey yapıyorsak 
bunu öncelikle iyi planlamamız 
lazım. Ben iyi bir plan yapılma-
dığını düşünüyorum. Sistemin 
uzun süre değiştirilmemesi ge-
rekir. Biz model arıyoruz ve onu 
uyguluyoruz. Neden biz eğitim 
de Selçuklu ve Osmanlı model-
lerini uygulamıyoruz da dışar-
daki ülkelerin modelinin uygu-
luyoruz? Bizim isteğimiz kendi 
karakterimize ve insanımıza uy-
gun sistem oluşturmak”

“MESLEK LİSELERİ FABRİKA 
HALİNE GELMELİ”

Meslek liselerinin fabrika ha-
line getirilmesini öneren Başkan 
Karlıer, böylelikle hem öğrenci-
lerin hem de öğretmenlerin üre-
tim yaparak para kazanacağını 
da söyleyerek, “Çocuklar okul 
öncesinden başlayarak, mesleki 
liselere yönlendirilirse ve mes-
lek liselerini de gerçekten fabri-
kalara dönüştürürsek bundan iyi 
bir verim elde ederiz. 

Meslek liselerini fabrika ha-
line getirelim ve üretime başla-
yalım. Şahsi önerim şu; meslek 
liselerindeki tüm öğrencilerimiz, 
hem sigortalı ve maaşlı olarak 
çalışsın, hem de üretime katkı 
sağlasın. Böylelikle öğretmen-
lerde, okulda üretilenlerden 
maaşlarını fazlasıyla alabilsin” 
ifadelerini kullandı. 
n SAMİ KAYALAR
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Karaciğanlı minik izciler sokak hayvanlarını unutmadı
Mustafa Karaciğan İlkokulu 

izcileri hayvan sevgisini aşılamak 
ve farkındalık oluşturmak için so-
kak hayvanlarını beslemek üzere 
mahalle sakinlerine mama da-
ğıttı. Hayvanları koruma haftası 
münasebetiyle izci lideri Emine 
Altınışık önderliğinde Mustafa 
Karaciğan İlkokulu izcileri kendi 
harçlıklarından biriktirdikleri para 
ile aldıkları mamaları hayvan sev-
gisi bilincini oluşturmak için okul 
önünde kurdukları stantta öğren-
ci, öğretmen, veli ve mahalle sa-
kinlerine dağıttı.

İzciler harçlıklarıyla aldıkla-
rı mamaları, “İzciler İçin Sokak 
Hayvanlarını Besler Misiniz?” 
sloganıyla kendilerinin paketle-
diği minik poşetlerde dağıtarak, 
vatandaşlardan yaşadıkları so-
kaktaki hayvanları bu mamalarla 
beslemelerini istedi.

AĞAÇ YAŞ İKEN EĞİLİR
Okul Müdürü Kamil Serin yap-

tığı açıklamada, “Ağaç yaşken eği-
lir” anlayışı ile hareket ettiklerini 
söyledi. Hayvan sevgisini küçük 
yaşta çocuklara aşılamak gerekti-
ğini anlatan Serin, “Okulumuzda 
öğretmenimiz aynı zamanda izci 
lideri Emine Altınışık yönetiminde 
faaliyet gösteren izcilerimiz kendi 
harçlıklarıyla aldıkları mamaları öğ-
rencilerimize ve mahalle sakinleri-
ne dağıtarak bir bilinç oluşturmaya 
çalıştılar. Bizde kendilerine destek 
verdik. Ben öğretmenimizi ve izci-
lerimizi kutluyorum. Çocuklarımız 
bu mamalarını evlerine götürecek-
ler ve evlerinin kenarlarındaki ya 
da sokaklardaki hayvanları besle-
yecekler. Öğrencilerimiz ve velile-
rimiz hatta tüm mahalle bu bilinci 
kazanmış olacak. Böylelikle toplum-
da hayvan sevgisinin aşılanmasına 

katkı sağlamış olacağız” dedi.
ÇOCUKLARIN ÖZGÜVENİ GELİŞİR

Küçük yaşlarda insan, doğa ve 
hayvan sevgisi aşılanan çocukla-
rın ileride duyarlı ve bilinçli birey-
ler olacağını ifade eden öğretmen 
Emine Altınışık ise şunları söyledi; 
“ Öğrencilerimiz bu yaşta bu bilin-
ci aldıktan sonra ilerleyen yaşlarda 
inşallah hayvanlara karşı daha so-
rumlu olacaklar. Bunun yanında bir 

şeyleri başarabilmiş olma duygusu 
çocukların öz güvenini artıracak. 
‘Ben sokak hayvanını besleyebil-
dim’, ‘ben bir kanayan yaraya mer-
hem olabildim algısı’ oluşacak ve öz 
güvenleri gelişmiş olacak.”

Veliler de yapılan uygulamanın 
çok anlamlı olduğunu, çocuklara 
sevgi aşılamanın değerli olduğunu 
ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Okul bahçesinde öğrenci
ve velilere aşure ikramı

n11.com Konyalı iş ortaklarına
‘E-Ticaret Eğitimi’ verdi

Seydişehir’de Şerife Hasan 
Hüseyin Kocaman İlkokulunda 
aşure etkinliği düzenlendi. Okul 
Aile Birliği, öğretmenler ve veliler 
tarafından temin edilen malzeme-
lerle Ortakaraören Mahallesi’ndeki 
okulda hazırlanan aşure, okul bah-
çesinde öğrencilere ve davetlilere 
dağıtıldı. Okul Müdürü İbrahim 
Çetinel, bu etkinliklerle gelenek ve 

görenekleri yaşatmak, öğrencileri 
bilinçlendirmek ve öğretmenler ile 
öğrenci velileri arasında kaynaş-
mayı sağlamak istediklerini söyle-
di. Çetinel, bu gibi birlikteliklerin 
öğrenci başarısını arttırmaya da 
katkı sağlayacağını kaydetti. Prog-
rama, Mahalle Muhtarı Kemal Yal-
çın, veliler ve davetliler katıldı.
n AA

E-ticaret platformu n11.com, 
KOBİ’lere ve işletmelere e-tica-
retin avantajlarını anlatarak ye-
rel markaları büyütecek e-ticaret 
eğitimleri dizisine 2018 yılında da 
devam ediyor. n11.com, Türkiye 
çapında düzenlediği iş ortaklıkla-
rı eğitiminin bu yılki ayağının bir 
yenisini Konya’da 170 iş ortağının 
katılımıyla gerçekleştirdi.

E-ticaret platformu n11.
com’un e-ticaretin önemini ve sa-
hip olduğu açık pazar iş modelinin 
sunduğu fırsatları anlatmak üze-
re Türkiye genelinde düzenlediği 
e-ticaret eğitimlerine 2018 yılında 
da hız kesmeden devam ediyor. 
n11.com’un iş ortaklarına e-tica-
ret eğitimi ve satışlarını artırmanın 
yollarını anlatmak üzere gerçekleş-
tirdiği eğitim serisi kapsamında, 
Türkiye’nin dört bir yanından iş 
ortakları ile bir araya geldiği orga-
nizasyonların bir yenisi 170 iş or-
tağının katılımıyla Konya Anemon 

Otel’de gerçekleştirildi. 
KONYALI KOBİ’LER N11.COM’LA 

DİJİTALLEŞECEK
KOBİ’lere güçlü bir e-ticaret 

kanalı sunarken sektörün gelişimi-
ne katkı sağlayacak ve tüketicinin 
e-ticaret eğitimini güçlendirecek 
çalışmalar yapan n11.com, Kon-
ya’da düzenlediği buluşma ile iş 
ortaklarını e-ticaretin dünyadaki 
ve Türkiye’deki gelişimi, platform 
kullanımı ve satışı artırma yolları, 
sipariş yönetimi, tüketici hakları, 
reklam kullanımı ve kargo süreç-
leri gibi başlıklar hakkında bilgi-
lendirdi. Yılın belirli dönemlerinde 
Anadolu’daki iş ortaklarına destek 
olma hedefiyle yola çıkan n11.
com, gün sonunda 170 iş ortağına, 
e-ticaret eğitimi ve satışlarını artır-
manın yolları, platform kullanımı, 
sipariş süreç yönetimi, mevzuatlar, 
reklam uygulamaları gibi konular-
da eğitim verdi. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) yeni eğitim döneminde de medeniyetimizin 
ve kültürümüzün özünü oluşturan değerleri genç nesillere anlatmaya devam edecek

SEDEP 7. yıl işbirliği
protokolü imzalandı 

Selçuklu Belediyesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaş-
lığında Selçuklu’da başarı ile uygula-
nan proje için 7. yıl işbirliği protokolü 
imzalandı. Konya Valiliğinde dü-
zenlenen imza törenine Vali Yakup 
Canbolat, Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Kay-
makamı Ömer Hilmi Yamlı, İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Turan Kayacılar, Selçuklu Beledi-
yesi başkan yardımcıları ve SEDEP 
koordinatörleri katıldı. İmza töreni 
öncesinde protokol üyelerine SEDEP 
koordinatörleri tarafından proje hak-
kında sunum gerçekleştirildi. 

İmza töreninde konuşan Konya 
Valisi Yakup Canbolat, Selçuklu De-
ğerler Eğitimi Programı’nın gençleri 
değerlerine sahip çıkarak geleceğe 
hazırladığını ifade ederek, projede 
yer alan ve yedi yıldır istikrarlı bir 
şekilde yürümesine katkı sağlayan 
tüm paydaşlara teşekkür etti. 
SEDEP TÜRKİYE’NİN MARKASI OLDU 

Selçuklu Belediyesinin fiziki, 
sosyal ve kültürel belediyecilik ça-
lışmalarının yanında eğitim alanın-
da birçok proje yürüttüğünü ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ise, “SEDEP 7. 
yılında sürdürdüğümüz önemli bir 
projemiz. SEDEP programı ile okul-
larımızda ilköğretim ve ortaöğretim 
seviyesindeki çocuklarımızın değer-
lerimizi öğrenmesini ve değerleri-
mizle hayatlarını devam ettirmeleri 
ve bunlarla beraber gelişimlerini 
tamamlamaları için çalışmalar yapı-
yoruz ve çok güzel bir birliktelikle bu 
çalışmalar devam ediyor” dedi. 

SEDEP’in her yıl kendini gelişti-
ren bir program olduğunu ve eğitim 
alanında artık Türkiye’de bir mar-
kası olduğunu ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı, SEDEP’in 7. yılında 

yapılacak yeni projeler hakkında bil-
giler de 

verdi. Pekyatırmacı, “Bu yıl da 
SEDEP markasını daha yukarılara 
taşımak için çok önemli çalışmalara 
imza atacağız. Bunların en önemli-
lerinden bir tanesi sanat ve tasarım 
atölyesi. Selçuklu Belediyemizin 
pek çok hizmetinde kullandığımız 
önemli bir merkezimiz olan Ahmet 
Keleşoğlu Kültür Merkezini bu iş 
için tahsis ettik. Burada inşallah 
dezavantajlı gruplarla beraber bü-
tün çocuklarımız hem sanatla ilgili 
hem tasarımla ilgili sosyal, kültürel 
ve bilişsel gelişimlerini de arttıracak 
şekilde faaliyetlerde bulunacaklar. 
Bir diğer proje doğa atölyesi- doğa 
kampı projesi. Burada da çocukla-
rımızın doğa ile birlikte olmalarını, 
hem doğal yaşamla hem bitkilerle 
hem de doğada bulunan canlılarla 
tanışmalarını arzu ediyoruz. Çünkü 
çocuklarımıza değerleri öğretirken 
onların hayata da hazırlanması ge-
rekiyor. Bu temin etmek için Sille’de 
izci kampımızın bulunduğu bölgede 

bu faaliyetleri yürütmeyi düşünü-
yoruz. Bir diğer projemiz de Çocuk 
Kütüphanesi projemiz. Burada da 
inşallah çok farklı bir tasarımla ço-
cuklarımıza kütüphaneyi ve kitap 
okumayı sevdirecek aktiviteleri de 
içinde barındıracak ciddi bir faaliyeti 
icra etmiş olacağız. Bu çalışmalarla 
SEDEP’in marka değerinin daha da 
artacağını düşünüyorum. Bu za-
mana kadar SEDEP’e emek veren 
bütün arkadaşlarımıza ve Necmet-
tin Erbakan Üniversitemize, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğümüze ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür-
lerimiz sunuyorum” ifadelerini kul-
landı. 

SEDEP HEM ÜLKEMİZ HEM DE 
DÜNYA İÇİN BİR UMUT

SEDEP’in birlik ve beraberliğin 
en güzel örneği olduğunu ifade eden 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, 
“Ortaklaşa işbirliğinin çok da örneği 
olmayan, beraber çalışma, beraber 
üretme, beraber proje yürütme kül-
türüne ciddi manada örneklik teşkil 

edecek olan bir noktaya gelmiş ol-
mamızdan dolayı ayrıca mutluluk 
duyuyoruz. Yerel yönetimde Selçuk-
lu Belediyemiz, merkezi yönetim ve 
üniversitemizle birlikte okullarımız-
da öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz-
le ve velilerimizle beraber böylesine 
geniş alana yayılmış çok fazla proje 
yok. Bu projenin uzun soluklu ol-
masının ülkemizin ve dünyanın ge-
leceğine anlamlı bir yol haritası şe-
killendireceğini, ümit vaat edeceğini 
biliyorum” şeklinde konuştu. 

SEDEP’in yerelden çıkmış sür-
dürülebilir ve kendisini yenileyen 
önemli bir proje olduğuna dikkat 
çeken Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy da, “ Bu projeyi 
uzun soluklu gerçekleştirdiğimiz için 
ayrıca önemsiyoruz. Bu yıl özellikle 
öğretmen akademisi, sanat atölyele-
ri ve doğa okulu şeklinde yeni etkin-
likler eklendi projemize” dedi. 

Konuşmaların ardından protokol 
üyeleri tarafından SEDEP’in 7.yıl iş-
birliği protokolüne imzalar atıldı.
n İHA
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Meram Belediyesi’nden evli çiftlere anlamlı mesaj
Meram Belediyesi, başlattığı 

yeni uygulamayla  evli çiftleri en 
özel günlerinde hatırlıyor. Çiftlere 
evlilik yıldönümlerinde atılan Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru 
imzalı mesajlarla en güzel mutlu-
luklarına ortak olunuyor. Mesajın 
verdiği fırsatla, çiftlere ayrıca, Me-
ram Belediyesi’nin Ailem Meram 
Projesi’nde yer alan Aile Eğitim 
Programları ve Aile Danışma Hiz-
metleri hatırlatılıyor.   

BAŞKAN TORU; ‘MERAM ÇOK 
BÜYÜK BİR AİLEDİR’ 

Meram Belediyesi ‘Aile’ odaklı 
bir çalışmasını daha hayata geçir-
di. Başlatılan bu yeni uygulama 
ile çiftlerin evlilik yıldönümleri 
kısa mesajlarla hatırlanıyor ve 
hatırlatılıyor. Belediye, böylelikle 
vatandaşların bu en güzel günle-
rindeki sevinçlerine ortak oluyor.  

Meram’ın büyük bir aile olduğu-
nu belirten Başkan Fatma Toru, 
“Ailemizi oluşturan bireylerin se-
vinçlerine ortak olmak amacıyla 
böyle bir projeye imza attık. Çünkü 
biliyoruz ki sevinçler paylaştıkça 
artar. Biz her alanda bu düsturla 
hareket etme gayretinde olduk. Bu 

en güzel günlerinde onları hatırla-
mak, hatta bazen en güzel günle-
rini onlara bile hatırlatmış olmak 
aile olmanın bir gereği elbet. Biz 
de sadece büyük bir aile olmanın 
gereğini yapıyoruz. Başlattığımız 
bu uygulama ile, vatandaşımızın 
en özel günlerinde mesajlarla bile 
olsa yanlarında olduğumuzu gös-
terme amacında olduk” diye ko-
nuştu.  

‘BU FIRSATLA ÇİFTLERE, AİLEM 
MERAM PROJESİ HATIRLATILIYOR’

Bu mesajların bir başka konu-
da da büyük bir hizmete aracılık 
ettiğini söyleyen Başkan Toru, 
mesajda çiftlere Meram Beledi-
yesi’nin Aile Meram Projesi’nin 
de hatırlatıldığını kaydetti. Aileyi 
korumak, kollamak, yüceltmek ya 
da ailelerin mutluluğunu katla-
mak amacıyla başlatılan Aile Me-

ram Projesi kapsamında bulunan 
Aile Eğitim Programları ve Aile 
Danışma Hizmetlerinin büyük bir 
açığı kapattığına işaret eden Toru 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Dünya-
nın en güzel yollarını, köprülerini, 
binalarını yapsanız da onu kul-
lanacak mutlu insanlar olmazsa 

hiçbir icraatınız tam anlamıyla bir 
ruh, bir değer kazanmıyor. Bütün 
bu icraatlar zaten insan mutlulu-
ğu için yapılıyor. Şu bir gerçek ki, 
bütün insanların en büyük mut-
lulukları ailede ve evde başlıyor 
ve hatta ailede bitiyor. İşte Ailem 
Meram Projesi ile ‘Mutlu İnsan’ 

hedefinin bütün insanlarımızı ku-
şatmasını istiyoruz. Bu amaçla 
başladığımız bu proje, insanımıza 
bu yolda önemli şeyler katıyor. 
İşte evli çiftlere evlilik yıldönüm-
lerinde gönderdiğimiz bu mesajla 
Ailem Meram Projesinde yer alan 
Aile Eğitim Programlarına ve Aile 
danışma hizmetlerinin varlığını 
ve bir sorun karşısında o kurumu-
muzla da yanlarında olduğumuzu 
hatırlatıyoruz.  Ailem Meram ile 
mutluluğun yol haritasını çıkarıyo-
ruz. Problem yaşayan çiftlerin so-
runlarına birlikte çözüm arıyoruz.  
Mutlu ailelerin de mutluluğunun 
sürekliliği için çabalıyoruz. Çünkü, 
son iki yüzyılın ve bundan sonra-
ki kıyamete kadar geçecek süre 
içinde medeniyetimizin en büyük 
davası; “Aileyi koruma davasıdır’ 
diye konuştu.    
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de hayırsever bir aile 
tarafından yaptırılacak caminin te-
meli atıldı. Esentepe Mahallesi, Yeni 
Devlet Hastanesi yanında hayırse-
ver Fatma Karadağ ve ailesi tara-
fından yaptırılacak Savaş Karadağ 
Camisi’nin temel atma töreninde 
konuşan Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Yeni Devlet Has-
tanesinin hizmete girmesinin ar-
dından bu bölgede böyle bir cami 
ihtiyacının hemen hissedilmeye 
başlandığını belirtti.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Öz-
demir de yapımı tamamlandıktan 
sonra ilçenin yeni bir camiye daha 
kavuşacağını dile getirerek, camiyi 
yapmaya karar veren Karadağ aile-
sine bu hayrından dolayı teşekkür 
etti. Beyşehir Müftüsü Mahmut Çe-
likoğlu, caminin “toplayan” anlamı-
na geldiğini ifade etti.

Çelikoğlu, “Mü’minlerin, ina-
nanların birlikteliğinin, beraberliği-
nin en büyük sembollerinden birisi 
camilerimizdir. Zamanı geldiğinde 

camiler ve eğitim kurumları inşa 
etmek, buna benzer topluma yararlı 
birer sanat eseri, ya da hizmet alanı 
oluşturmak atalarımıza, büyükleri-
mize gönderebileceğimiz en güzel 
hediyelerden bir tanesidir.” dedi.

Hayırsever aile adına konuşan 
Yusuf Eren de camilerin yeryüzünde 
Allah’ın evleri olduğu düşüncesiy-
le hareket ederek böyle bir hayırda 
bulunmayı uygun gördüklerini dile 
getirerek, “Başta kıymetli annemiz 
ve bütün aile efradımız olarak bize 

bu faaliyetler esnasında çok büyük 
destekler veren kaymakamımıza, 
belediye başkanımıza ve tüm ku-
rum amirlerine  teşekkür ederim. 
Allah devletimize zeval vermesin. 
Ülkemizi ve milletimizi yönetenlere 
doğru kararlar ve güç versin.” diye 
konuştu.

Kurban kesimi, okunan Kur’an-ı 
Kerim ve yapılan duanın ardından 
caminin temeli kesilen kurdela ve ilk 
harcın konulmasıyla atıldı.
n AA

Bozkır’da bölge arıcılarına
destekler devam ediyor

‘Din görevlileri örnek bir
Müslüman olmak zorunda’

Elektrikli hızarla tahta
yerine bacağını kesti

Bozkır İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğünün hazırladığı ve KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı-
nın desteklediği projeler ile bölge 
arıcılarına destekler devam ediyor. 
Bozkır İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü personelince hazırlanan 
KOP İle Sağlıklı Hayat Arılı Ya-
şam Projesi, KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı tarafından des-
tekleniyor. Bu proje kapsamında 
bölgedeki arı yetiştiricilerine arı 
ürünlerinin muhafazasını sağlayan 
derin dondurucular sahiplerine 
teslim edildi.

Müdürlük bahçesinde gerçek-
leştirilen proje teslim programında 

derin dondurucu hibesine almaya 
hak kazanan 35 arıcıya derin don-
durucularını Bozkır Kaymakamı 
Fahri Onay ve İlçe Tarım ve Or-
man Müdürü Salih Öncü teslim 
etti. Üreticilere önümüzdeki gün-
lerde arıcı barakaları ve taşınabilir 
termoslar teslimleri gerçekleştiri-
lerek proje tamamlanmış olacak.

Proje kapsamında teslimi ya-
pılan ekipman ve malzemelerin 
toplam bedelinin yüzde 70’ini KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
hibe olarak, kalan miktar olan yüz-
de 30 ise çiftçinin katkı payı olarak 
sağlanmıştır.
n AA

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde ‘Bir Başka Açıdan Toplumsal Cinsiyet Okumaları’ konulu panel düzenlendi. 
Panelde İslam dininin kadına bakış açısı ve modernite ele alınırken, İslam’ın kadına bakış açısı masaya yatırıldı

‘İslam’da kadın ve erkek
birbirinin tamamlayıcısıdır’

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) ve Selçuklu Belediyesi’nin 
düzenlediği ‘Bir Başka Açıdan Top-
lumsal Cinsiyet Okumaları’ paneli 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kon-
ferans Salonunda gerçekleştirildi. 

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdi-
ği programın moderatörlüğünü ya-
pan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar 
Kuranı Kerim’de cinsiyet ilişkisinin 
iki cinsin birbirinin tamamlayıcısı 
olarak ifade edildiğini söyledi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Aydın, “Allah Adem’i ya-
ratıyor, eşini yaratıyor. Aile oluştu-
ruyorlar, birlik oluşturuyorlar. Bu 
birliği oluşturan iki farklı cinsin bir-
birlerinin karşısına koymaya gerek 
yok” dedi.

Modernite ile İslam dünyası-
nın karşılaşmasından kaynaklanan 
travmalarımızın olduğunu söyleyen 
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Alev Erkilet ise, “Bu trav-
maları bir biçimde aşmak zorunda-

yız. Modernite İslam coğrafyasına 
geldi ve kadını özel alandan kamusal 
alana zorla çıkartmaya çalıştı. Başör-
tüsünden zorla arındırmaya çalıştı. 
Ahlaken, etik olarak o anda kaldıra-
mayacağı pek çok şeyi omuzlarına 
yükledi. Ama buna karşı verilecek 
olan cevaplar gelenekten değil dinin 
kendisinden kaynaklanması gereki-
yor. Bence İslam dünyasındaki ana 
travma moderniteye karşı her düz-
lemde aşırı derecede gelenekçiliği 
benimsemiş olmaktan kaynaklanı-
yor” diye konuştu.

NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Birekul ise Hz. Peygam-
berin vefatından sonra İslam top-
lumunda birçok alanda başlayan 
problemler gibi kadın ve erkek me-
selesinde ya da onların konumlandı-
rılmasında da problemlerin başladı-
ğını ifade etti. Birekul, “Biz bir süre 
sonra bu kültürel problemin teolojik 
zeminini de gerçekleştiriyoruz. Uy-
durma hadislerle kadının bir fitne 
olduğu, kadının problem olduğu, 
uğursuz olduğu gibi onun teolojik 

zeminini de bir süre sonra oluştur-
maya başlıyoruz. Bu ciddi anlamda 
bizim kadına bakışımızı etkiliyor” 
ifadelerini kullandı.

“Bütün kavramlar gibi bütün 
tarihin akışı gibi kadın da erkek de 
herkes eşit olarak etkilenir her şey-
den. Kadınlığın azalmasından söz 
ediyorsak, erkekliğin azalmasından 
da söz edebiliriz. Eskiden eve ekmek 
getiren veya ellerinde alışveriş ya-

pan, torba getiren babaların yerinde 
bugün ‘Kalk git sen marketten al.’ 
diyen babalar var ve erkekler var. 
Yani kadınlık azaldığı gibi erkeklik 
de azalıyor.” Diyen Gazeteci Ayşe 
Böhürler bu tartışmaları tek başına 
bir cins üstünden yapmanın sağlıklı 
ve bilimsel bir bakış açısı olmadığını 
söyledi. Program soru-cevap bölü-
münün ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Kulu’da İlçe Müftülüğü tara-
fından Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası dolayısıyla program düzen-
lendi. Halk Kütüphanesi Konferans 
Salonu’nda düzenlenen program, 
saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
ladı.

Müftülük tarafından hazırla-
nan Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
görevlerinin tanıtıldığı sinevizyon 
gösterimi sonrası din görevlileri-
ne seslenen Kulu Kaymakamı Ali 
Edip Budan, “Din görevlilerimizin 

dünya hayatında çok ulvi bir göre-
vi yerine getirdiğini düşünüyorum. 
Camilerimiz boş kalmamalı. Kıy-
metli olan da camilerin içerisinde 
Allah’ın zikredilmesidir. Din gö-
revlileri yaşantısında, duruşunda, 
takvasında örnek bir Müslüman 
olmak zorundadır.” diye konuştu. 
İlçe Müftüsü İbrahim Kaçaroğlu da 
“1986 yılında başlatılan Din Gö-
revlileri Haftası’nı bizlere armağan 
eden büyüklerimizden ölenlere 
rahmet, yaşayanlara sağlık ve afi-
yet diliyorum” dedi.  n AA

Kulu’da bir inşaat işçisi, elekt-
rikli hızarla tahta kesmek isterken 
bacağını keserek yaralandı. Olay, 
Burunağıl Mahallesinde bulunan 
bir inşaatta meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, inşaat işçisi Suriye 
uyruklu Ferdi E. (34), uzun gelen 
tahta kalıplardan birini elektrikli 

hızarla kesmek isterken, bir anlık 
dalgınlık sonucu bacağını kesti. Ba-
cağından yaralanan Ferdi E., yar-
dım istediği arkadaşları tarafından 
çağrılan ambulansla Kulu Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. İlk müda-
halesi yapılan yaralı işçi, Konya’ya 
sevk edildi.  n İHA

Hayırsever aile Beyşehir’de cami yaptırıyor



Beyşehir’de otomobilin elekt-
rik direğine çarpması sonucu 3 
kişi yaralandı. Kaza, Hamidiye 
Mahallesi Süleyman Bey Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Niyazi T. idaresin-
deki 51 KK 003 plakalı otomobil, 
Beyşehir araç muayene istasyonu 
yakınlarında sürücünün direk-
siyon hakimiyetini kaybetmesi 

sonucu yoldan çıktı. Yol kenarın-
daki elektrik diğerine çarpan oto-
mobildeki sürücü ile yolcu olarak 
bulunan Cem K. ve Hüseyin S. 
yaralandı. Yaralılar, adrese sevk 
edilen ambulanslarla kaldırıldık-
ları Beyşehir Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma sürüyor.
n İHA

Ereğli’de otomobil ile moto-
sikletin çarpışması sonucu mey-
dana gelen kazada 2 kişi yara-
landı. Kaza, Talat Paşa Mahallesi 
Yeni Sanayi Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, A.U. (18) idaresindeki 42 
ERE 63 plakalı motosiklet, Sa-
nayi Caddesi üzerinde aynı is-
tikamette seyir halinde olan ve 
aniden dönüş yapan M.K. (56) 
yönetimindeki 06 RVN 06 pla-

kalı otomobille çarpıştı. Kazada, 
motosiklet ve otomobil sürücü-
sü yaralandı. Yaralılar, olay ye-
rine çağrılan ambulansla Ereğli 
Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Yaralılardan 
durumunun ağır olduğu belir-
tilen motosiklet sürücüsü A.U. 
hastanede yapılan ilk müdaha-
lenin ardından Konya’ya sevk 
edildi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.  n İHA

6 EKİM 20186 HABER 

Konya’da trafik denetimleri aralıksız sürüyor 
Konya’da trafik ve asayiş ekipleri kaza ora-

nını en aza düşürmek ve alkollü kişilerin araç 
kullanımını önlemek amacıyla her gece kent 
merkezinin farklı noktalarında uygulama yapı-
yor. 

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merke-
zindeki ana caddelerde ve karayollarında trafik 
kazalarına neden olan kural ihlallerini önlemek, 
ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapıla-
bilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının 
önemi konusunda farkındalık oluşturarak trafik 
güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla 
uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ken-
tin farklı noktalarında alkol uygulaması yapan 
trafik polisleri, yaklaşık 250 aracı durdurarak 
sürücülerin alkol denetimi ve evrak kontrolleri-
ni yaptı. Yapılan denetimlerde alkollü araç kul-
lanan 10 sürücüye 9 bin 526 lira, 50 sürücüye 
ise çeşitli maddelerden 22 bin 892 lira olmak 
üzere toplamda 32 bin 417 lira ceza uygulandı.
n İHA

Polisten kaçan hırsızlardan biri yakalanınca diğerine, “Gel nereye kadar kaçacaksın şimdi yakalayamazlarsa 
sabah alırlar seni” diye bağırmasının ardından kaçan şüpheli de saklandığı yerden çıkarak polise teslim oldu 

‘Gel kaçma, sabah nasıl
olsa seni de alacaklar’

Konya’da telefon direklerinde-
ki kabloları keserek çaldığı iddia 
edilen 2 şüpheli, çaldıkları malze-
meleri taşıdıkları üç tekerli moto-
sikletle polis ekiplerinden kaçmaya 
çalıştıkları sırada yakalanarak gö-
zaltına alındı. Kovalamaca anı ise 
saniye saniye görüntülendi. 

Olay, merkez Meram ilçesi 
Yaylapınar Uhud Mahallesi Akça-
pınar Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüp-
helinin cadde üzerindeki telefon 
direklerinden kablo kestiğini fark 
eden bir kişi durumu polis ekip-
lerine bildirdi. İhbar üzerine olay 
yerine çok sayıda polis ekibi sevk 
edildi. Cadde üzerindeki kesilen 
kabloları inceleyen ekipler daha 
sonra verilen eşkaller doğrultu-
sunda bölgede şüphelileri yakala-
mak için çalışma başlattı. 

KOVALAMACA ANI SANİYE
SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ 

Araştırma sırasında merkez 
Meram ilçesi Hasanköy Caddesi 
üzerinde plakasız ve seyir halin-

deki bir üç tekerlekli motosikletin 
kasasında kabloların olduğunu 
fark eden polis ekipleri şüphelilere 
‘dur’ ihtarında bulundu. Dur ihta-
rına uymayan motosiklet sürücüsü 
kaçmaya başlayınca kovalamaca 
yaşandı. Yaklaşık 5 dakika boyun-
ca süren kovalamacada, şüpheli 

şahısların üç tekerlekli motosik-
letinin benzini bitti. Şüpheliler 
yakalanacaklarını anlayınca da üç 
tekerlekli motosikletten atlayarak 
kaçmak istedi. 

KAÇAN ZANLI TARLA VE EV 
BAHÇELERİNDE ARANDI 

İki şüpheliden birisi polis tara-

fından yakalanırken, şahıslardan 
birisi kaçarak yakın bölgede bir 
süre saklandı. Yakalanan şüphe-
linin kaçan arkadaşına, “Furkan 
gel nereye kadar kaçacaksın. Şim-
di yakalayamazlarsa sabah alırlar 
seni” diye bağırırken, çevredeki 
evlerin bahçesinde ve tarlada ara-
nan şahıs saklandığı yerden çıka-
rak polis ekiplerine teslim oldu. 

Şüphelilerin çaldığı yaklaşık 
500 metre kablo ve üç tekerlek-
li motosiklet emniyete çektirildi. 
Şüpheliler M.K. (17) ve F.O. (17) 
Konya Numune Hastanesinde sağ-
lık kontrolünden geçirilerek Asayiş 
Şube Müdürlüğüne götürüldü. 
Emniyette 10 farklı suç kaydı olan 
M.K. (17) ile 10 farklı suç kaydı 
olan F.O.’nun (17) ifadelerinde, 
çaldıkları kabloları kilosu 24 kira-
dan tanımadıkları bir kişiye sata-
rak parasını da harçlık yaptıklarını 
söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler 
işlemlerinin tamamlanmasının ar-
dından adliyeye sevk edilecek.
n İHA

Elektrik direğine çarpan
otomobildeki 3 kişi yaralandı

Otomobil ile motosiklet
çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Amcasının oğlu Mevlüt Acar’ı 
(26) av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü 
iddiasıyla tutuklu yargılanan Bekir 
Acar (28), ‘kasten öldürme’ suçun-
dan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarp-
tırıldı.

Olay, 20 Mart günü saat 03.00 
sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi-
ne bağlı Nişantaşı Mahallesi Şehit 
Ömer Taşer Sokak üzerinde meyda-
na geldi. Evli ve 2 çocuk sahibi Mev-
lüt Acar, kavga sırasında av tüfe-
ğiyle bacağından vurulması sonucu 
yaşamını yitirdi. Tüfeği kullandığı 
ileri sürülen amca oğlu Bekir Acar, 
olayın ardından gözaltına alındıktan 
sonra mahkemece tutuklandı. Kon-
ya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
‘kasten adam öldürme’ suçundan 
ömür boyu hapis cezası istemiy-
le yargılanan tutuklu sanık Bekir 
Acar, mahkemedeki ilk savunma-
sında, olay günü Mevlüt Acar ile 
birlikte birahaneye gittiklerini, bu-
raya Mevlüt Acar’ın babası Mustafa 
Acar’ın yanında arkadaşı Ramazan 
A. ile birlikte gelip, yan masalarına 
oturduğunu söyledi. Acar, “Amcam 
ve Mevlüt’ün arasında sorun vardı. 
Ben bir süre sonra tuvalete gittim. 
Bu esnada Mevlüt konuşmak için 

onların masasına gitmiş. Ben dön-
düğümde morali çok kötüydü. ‘Bana 
küfrettiler’ dedi. Ben onu sakinleş-
tirmeye çalıştım. Daha sonra bu 
konuyu konuşmak için yan masaya 
gittim ve ‘Neden küfrettiniz?’ diye 
sordum. Bu sırada iş yerindeki gar-

son, bizi kavga ediyor, diye düşü-
nüp, dışarı çıkardı” dedi.
‘BİLEREK ÖLDÜRMEDİM PİŞMANIM’

Mevlüt Acar’ı yanlışlıkla vurdu-
ğunu ileri sürün Bekir Acar, “Daha 
sonra arabayla yavaş yavaş giderken 
Mevlüt, öndeki arabada amcam ve 

yanındaki Ramazan isimli kişiye gör-
dü. Bana durmamı söyledi. Arabada 
Mevlüt’e ait bir tüfek vardı. Mevlüt, 
birden arabadaki tüfeği aldı. Ben de 
onun elinden zor da olsa tüfeği al-
dım. Mevlüt koşarak amcamın yanı-
na gitti. Ramazan’a saldırdı. Allah’ın 
işi midir, nedir; ben de tüfeği alarak 
onların yanına doğru koştum. Tü-
feğin dipçiğiyle Ramazan’ın sırtına 
vururken, o sırada tüfek yere düşüp, 
ateş aldı. Ben ‘Vurulan var mı?’ diye 
bağırdım. Mevlüt ‘Bacağımdan vu-
ruldum’ dedi. Ben hemen arabayla 
hastaneye götürdüm. Sabah akşam 
beraberdik. Yediğimiz içtiğimiz ayrı 
gitmiyordu. Vurmak gibi bir kastım 
asla yoktu. Pişmanım” dedi.

Davanın 3’üncü ve son duruş-
masına, tutuklu sanık Bekir Acar 
ile taraf avukatları katıldı. Acar, 
mahkemede son söz olarak ‘’Takdir 
mahkemenindir. Ben Mevlüt’ü bi-
lerek öldürmedim. Olay tamamen 
kazayla meydana geldi’’ dedi.

Savunmalarının ardından ka-
rarını açıklayan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanık Bekir Acar’ı ‘kasten 
öldürme’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis 
cezasına çarptırdı. 
n DHA

Kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanığa 16 yıl hapis
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Beyşehir’de sorunlar istişareyle çözülüyor
Beyşehir İlçe Belediyesi’nde 

geleneksel hale gelen halk günü 
toplantıları devam ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, makamında dü-
zenlenen halk günü toplantısın-
da vatandaşlar ile biraraya geldi. 
Başkan Özaltun, halk günü top-
lantısında buluştuğu Beyşehirli 
vatandaşların aktardığı sorun 
ve talepleri dinledi. Belediyenin 
birim müdürleri, meclis üyeleri 
ile AK Parti İlçe Teşkilatı yöneti-
cilerinin de katıldığı toplantıda, 
vatandaşlardan gelen istekler 
istişare edilerek değerlendirildi 
ve makul bulunan talepler ilgili 
birimlere kısa süre içerisinde ye-
rine getirilmesi için talimatı ve-
rildi. Haftanın bir gününü halk 
toplantılarına ayıran ve makamı-
nın kapılarını randevusuz olarak 

vatandaşlara açtıklarını belirten 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
göreve geldikleri günden itibaren 
vatandaşlar ile toplumun her ke-
simi ile iç içe olan, onların istekle-
rini de dinleyerek projeler üreten 
bir hizmet anlayışı geliştirdikle-

rini vurgulayarak, “Halk günü 
toplantıları da bunlardan sade-
ce birisi. Bu toplantılara katılan 
hemşerilerimize gösterdiği yoğun 
ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. 
Makamımızda misafir ettiğimiz 
vatandaşlarımızı bu buluşmaları-

mızda tek tek dinleyerek dertle-
rine derman olmaya çalışıyoruz. 
Halk günlerimizde vatandaşla-
rımızla birebir görüşerek onla-
rın sorunlarını dinliyor, çözüme 
kavuşması için de adeta bir ekip 
ruhu içerisinde çaba ve gayret 
gösteriyoruz.”dedi. Bu arada, 
halk gününde sıkıntılarını ve is-
teklerini yerine getiren vatandaş-
lar ise belediyenin ilçe genelinde 
yürüttüğü çalışmalarından dolayı 
memnun kaldıklarını dile getire-
rek Belediye Başkanı Murat Özal-
tun’a teşekkür etti.

Halk günü toplantısına katı-
lan bazı mahalle muhtarları ile 
vatandaşlar da yaşadıkları mahal-
lelerine yapılan hizmetlerden do-
layı Belediye Başkanı Murat Özal-
tun’a teşekkür plaketi takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

Seydişehir Belediyesi, sorumluluk ve 
yetki alanında bulunan park alanların 
ışıklandırma çalışmalarını aralıksız sür-
dürüyor. Bu kapsamda Seydişehir’de her 
geçen gün çalışmaları artırma hedefin-
de olan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
park, sokak düzenlemeleri ve  aydınlat-
ma çalışmalarını aksatmadan yürütüyor. 
Özellikle çocuk oyun alanlarının bulun-
duğu bölgelerde vatandaşlardan gelen 
talepleri değerlendirdiklerini kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, pek çok 
alanda mevcut aydınlatmalar gerçekleşti-
receklerini belirtti. 

Seydişehir Belediyesi Ulaştırma Hiz-
metleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 
şehrin muhtelif yerlerinde ihtiyaç duyulan 
aydınlatma çalışmalarına hız verildiğini 
kaydeden Başkan Tutal; Bir şehrin güzel-
liğini ön plana çıkaran en önemli unsurun 
parklar ve yeşil alanlardır. Hemşehrileri-

mizin yoğun bir şekilde kullandığı, çocuk-
ların hoşça vakit geçirebilmeleri için haya-
ta geçirdiğimiz parklarımızda ekiplerimiz 
aydınlatma çalışması yapıyor. Bu sayede 
bölge karanlık bir görüntüden kurtulmuş 
olacak ve daha güvenli hale gelecek. Ak-
şam saatlerinde ayrıca Zabıta ekiplerimiz 
bölgemizde bulunan parklarımızı gezerek 
güvenlik noktasında gerekli önlemleri alı-
yor” dedi. Park alanlarının aydınlatılarak, 
gece daha güvenli bir ortam oluşturulma-
sının sağlandığını kaydeden Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal,  belirlenen program 
dahilinde ekiplerimiz elektrik direkleri-
mizi kendi atölyelerimizde hazırlayarak 
parklarımızdan vatandaşlarımızın daha 
uzun süreli faydalanmasına imkan sağ-
layan aydınlatma çalışmalarına başladı. 
Aydınlatma çalışmalarımız ile parklarımız 
daha güvenli ve korunaklı hale gelecek” 
diye konuştu.  n HABER MERKEZİ

Engelliler para için 
istismar ediliyor!

Güneysınır İHH’dan 
Suriye’ye bir TIR un

Türkiye Sakatlar Derneği Kon-
ya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, 
sokaklarda derneklerinin ismini 
kullanarak para toplayanlara karşı 
Konyalıları uyardı.

Dernek Başkanı Ahmet Mıhçı 
kendilerini Türkiye Sakatlar Der-
neği çalışanı gibi gösteren bazı 
kötü niyetli kişilerin dernekleri 
adına para topladığını ifade etti. 
Mıhçı ‘Bu insanlarla derneğimizin 
herhangi bir bağı bulunmamak-
tadır.  Derneğimizin ismini kulla-
narak bazı yayın organlarını satan 
bu kişiler kendi kötü niyetlerine 
derneğimizi alet etmektedir. Bi-
zim dernek olarak para toplama 
gibi bir durumumuz bulunma-

maktadır. Bu kişilerin görüldüğü 
yerde polise bildirilmeleri gerekir. 
Bu kişiler derneğimizi ve engelli 
vatandaşlarımızı kullanarak hal-
kın duygularını sömürüp haksız 
kazanç sağlamaktadır’ dedi. Son 
dönemlerde bu kişilerin Konya’da 
arttığına dikkat çeken Mıhçı ‘Kon-
yalı hemşerilerimizi bu tip insanla-
ra itibar etmemeleri ve gördükleri 
yerde polise bildirmeleri konusun-
da uyarıyoruz. Bu konuda da yetki-
lilerin gereken yasal düzenlemeleri 
yaparak halkın duygularını sömü-
rerek haksız kazanç elde eden bu 
kişilerin cezalandırılmalarını istiyo-
ruz’ dedi.
n HABER MERKEZİ

Derebucak’ta KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın finansmanını sağladığı proje kapsamında 
üretilen sarı domates, bölge halkı için umut kaynağı oldu. Sarı domates, tarla günü etkinliği ile tanıtıldı

Sarı domates çiftçinin
yüzünü güldürecek 

Derebucak ilçesinde üretilen 
yerli sarı domates düzenlenen tarla 
günü etkinliği ile tanıtıldı. İlçedeki 
Gembos Ovası’nda Konya Ovası 
Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanlığı tarafından finanse 
edilen ve Derebucak İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü tarafından yü-
rütülen yerli domates yetiştiriciliği 
projesi kapsamında tarla günü et-
kinliği gerçekleştirildi. 

Konya İl Tarım ve Orman Mü-
dürü Seyfettin Baydar, ilçe gene-
linde İl ve İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlükleri ile KOP İdaresi Baş-
kanlığı, Derebucak Belediyesi, Batı 
Akdeniz Tarımsal Araştırmalar 
Enstitüsü, Bahri Dağdaş Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü, Ankara Top-
rak, Gübre ve Su Merkez Araştır-
ma Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, 
Karatay Üniversitesi, Beyşehir Or-
man İşletme Müdürlüğü ve Ta-
rımsal Kalkınma Kooperatifleri gibi 
çok paydaşlı olarak birçok projenin 
yürütüldüğünü belirterek, hepsi-
ne teşekkür etti. Baydar, Konya İl 
Müdürlüğü olarak Derebucak ve 
diğer küçük parçalı arazilere sa-
hip ilçe ve köylerde birim alandan 
en yüksek verimi elde edecekleri 
projelere yoğunlaştıklarını vurgu-
layarak, “Bununla beraber arazi 
toplulaştırma ve altyapı çalışma-
larına da önem vererek tarım ara-
zilerimizde daha ideal ve rantabıl 
üretim yapmak için yoğun bir çaba 
içerisindeyiz. İşte burada gördüğü-
nüz gibi hem yerel ürün ve lezzet-
leri korumak hem de çiftçilerimize 
daha fazla para kazanmalarını sağ-

lamak için sarı domates, Gembos 
Ovasında yetiştirilen fasulye, birde 
yeni dönemde bunlara ilave edile-
cek lavanta üretimi bölge çiftçisini 
kalkındıracak ürünlerimiz olarak 
öne çıkmaktadır. Ayrıca bölgede 
uygulamayı hedeflediğimiz 10 ayrı 
çeşit proje ile yöre çiftçisine kat-
kıda bulunmayı, yatırım yapmayı 

planlıyoruz. Bu projeler için kaynak 
ayrılarak KOP-TEYAP’la çalışmalar 
devam etmektedir” dedi. 

Derebucak İlçe Tarım ve Or-
man Müdürü Aybayrs Yiğit ise, son 
yıllarda daha sağlıklı olduğu çalış-
maları neticesinde de ortaya konul-
muş olan yerli çeşitlere tüketicilerin 
yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 

yerel çeşitlerin korunması ve eko-
nomiye kazandırılmasının gerekli 
olduğunu belirtti. Yiğit, bölgede 
yetiştirilen yerli domatesin üstün 
besleyici özelliklerinin tescillenme-
sinin de sağlandığını, açıkta yetişti-
rilen üründe 1 dekar alanda 6 ton 
verim elde edilebildiğini söyledi. Bu 
anlamda, 2018 yılı fiyatlandırma-
larına göre dekardan 10 bin liralık 
bir kazanç elde etmenin mümkün 
olduğunu kaydetti. 

Derebucak Belediye Başka-
nı Ahmet Kısa da, ilçede çevre ve 
şehirciliğin geliştirilmesi çalışma-
larının yanında, tek üretim sektö-
rü olan tarım sektörüne çok önem 
verdiklerini belirterek, “İlçemizde 
tarımın geliştirilebilmesine dair ça-
lışmalar yürüten Büyükşehir ve De-
rebucak Belediyesi’nin yatırımları 
ile kısa zaman içerisinde bölgemize 
bir tarım kampüsünü kazandırmayı 
hedefliyoruz” diye konuştu. 

Derebucak Kaymakamı Coşkun 
Doğan ise, tarımın ilçenin önemli 
bir lokomotif sektörü olduğunu be-
lirterek, Derebucak ilçesinde yılda 
1,5 milyon liralık tarımsal destek-
leme ödemesi yapıldığını belirtti. 
Doğan, tarımın ilçede daha da ge-
liştirilmesi konusunda yapılan tüm 
çalışmalardan dolayı emeği geçen 
ilgili kurumlara ve herkese teşek-
kür etti. 

Konuşmaların ardından proto-
kol yürünün ekili olduğu alanları 
gezerken, üreticiler tarafından ye-
tiştirilen ve içi, dışı tamamen sarı 
renk olan ürün ve besin değeri hak-
kında ilgililerden bilgiler aldı. n İHA

Konya İHH İnsani Yardım 
Derneği Güneysınır Temsilciliği 
tarafından “Suriye’deki Kardeşle-
rimize ACİL Un Gerekiyor” sloga-
nıyla başlatılan un kampanyasına 
Güneysınır halkı yoğun ilgi gös-
terdi. TIR uğurlamasında Konya 
İHH İnsani Yardım Derneği Gü-
neysınır Temsilcilisi Ömer Sındır 
şunları dile getirdi:

Güneysınır ilçemizdeki iyilik-
sever, gönlü geniş insanlarımızı 
desteğiyle iki hafta gibi kısa bir 
sürede 1 TIR unu bugün Suri-
ye’ye göndermenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Kampanyamıza ilçe sa-
kinlerimizin yoğun ilgisi üzerine 
devam ediyoruz. İkinci TIR’ımız 
için şuan 5 ton un bağışı aldık. Al-
lah izin verirse iki hafta içinde 1 

TIR unu daha bölgeye gönderme-
yi düşünüyoruz. Bağışçılarımız-
dan Allah razı olsun.

Dualarla uğurlanan TIR, İHH 
İnsani Yardım Vakfının Suriye 
çalışmalarını koordine etmek için 
kurulan ofislerden biri olan Rey-
hanlı Lojistik Merkezine doğru 
yola çıktı.

Konya İHH İnsani Yardım 
Derneği, nerede olursa olsun sı-
kıntıya düşmüş, felakete uğramış; 
savaş, doğal afet gibi sebeplerle 
mağdur olmuş ve zulme uğramış 
insanlara insani yardım ulaştır-
mayı sürdürüyor. Bu kapsamda 
Konya İHH İnsani Yardım Der-
neği Güneysınır Temsilciliği, zul-
mün devam ettiği Suriye’ye 1 TIR 
un gönderdi.  n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi parkları aydınlatıyor

Ahmet Mıhçı 
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 

Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE MEVCUT İMALAT 
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

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

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

SEZERSAN AMBALAJ

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

Müracatlar  şahsen  firma adresine yapılacaktır.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Yemek, Çay ve 
Temizlik işlerine 

bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR.

ADRES: MERAM YENİYOL CAD.
ARMAĞAN MAH. NO: 28

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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GÜVENİLİR
VE

DOĞRU
HABERİN
ADRESİ

www.konyayenigun.com

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 
88 76

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

Firmamızda çalıştırmak üzere,

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

ELEMAN ARANIYOR
PREFABRİK BETON ELEMANLARI ÜRETİMİ YAPAN 

TESİSİMİZİN BAKIM ATÖLYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

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

ALINACAKTIR.

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

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

Rahim Yaman’ın
vefatını üzüntü ile 

öğrendik. 
Merhuma Allah’tan 

rahmet, Yaman ailesine 
ve yakınlarına Cenab-ı 
Allah’tan Sabr-ı Cemil 

Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Yamanlar Orman Ürünleri Sahibi Rahim Yaman 62 yaşında vefat etti. 
Yaman ailesini acı günlerinde dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı 

İşadamı Rahim Yaman 
dualarla defnedildi

AK Parti İl Yönetim Kurulu 
Üyesi, Konya Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Kon-
ya Üyesi Veysel Yaman’ın babası, 
Konya Sanayi Odası eski yönetim 
ve Meclis Üyesi Yamanlar Orman 
Ürünleri Sahibi İşadamı Rahim 
Yaman 62 yaşında vefat etti. Mer-
hum Rahim Yaman’ın cenazesi 
dün Cuma namazına müteakip 
Kalenderhane Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Musal-
la Mezarlığına defnedildi. Yaman 
ailesini acı günlerinde Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Cihanbeyli Belediye Başkanı Meh-
met Kale, AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı, AK Parti Konya 
Gençlik Kolları Başkanı Ahmet 
Murat Koru, AK Parti Konya eski 
Milletvekilleri Kerim Özkul, Musta-

fa Kabakcı ve Konya Sanayi Odası 
(KSO) Meclis Başkanı, Helvacızade 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Tahir Büyükhelvacıgil, Konya Tica-
ret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik,  
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği (KONESOB) Başkanı Muhar-
rem Karabacak, Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 

Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk 
Okka, İŞKUR İl Müdürü Emrah Ke-
leş ile Yaman ailesinin sevenleri ve 
yakınları katıldı. Merhum Rahim 
Yaman 2 erkek çocuğu sahibi idi. 
Yenigün Gazetesi olarak merhuma 
Allahtan rahmet, yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN
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3’ncü Ana Jet Üs Komutanlığının ihtiyacı için, “13 KALEM KIŞLIK MEYVE VE SEBZE” alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/473873
1-İdarenin
a) Adresi : ANKARA YOLU ÜZERİ SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323271002 - 3323214150
c) Elektronik Posta Adresi : aadal@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 KALEM KIŞLIK MEYVE VE SEBZE 
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 3 ‘ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI GENEL MALZEME
   KOMUTANLIĞI DEPOLARI
c) Teslim tarihi : Alımı yapılacak olan malzemeler Sözleşmenin
   imzalanmasına müteakip 210 takvim günü içerisinde ilgili
   saymanlığın haftalık veya aylık ihtiyaçları doğrultusunda
   yapacağı tebligata göre 3 üncü Ana Jet Üs K.lığı Genel
   Malzeme Komutanlığı Yiyecek Depolarına taksitler halinde
   teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İHSANİYE MAH.AHMET HAŞİM SK.NO:12 42040 
   SELÇUKLU / KONYA
b) Tarihi ve saati : 23.10.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 3’ ÜNCÜ ANA 
JET ÜS KOMUTANLIĞI TEDARİK KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA adresinden 
satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  İHSANİYE MAH. AHMET HAŞİM SK.NO:12 42040 SELÇUKLU 
/ KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

13 KALEM KIŞLIK MEYVE VE SEBZE ALIMI
3. ANA JET ÜS K.LIĞI İHALE KOMİSYON 

BAŞKANLIĞINDAN / KONYA

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 873090

Kuveyt’te temsilcilik açılışına imza atan MÜSİAD, böyle-
ce yurt dışında 78 ülkede 208 irtibat noktasına ulaştı

MÜSİAD Kuveyt 
temsilciliği açıldı

Hafif tebessümler 
uçuştu yüzünde... Ve 
gözlerinde ateşi din-
lendirdi. Çok uzaklara 
doğru benliği ile seya-
hat etmeye başladı... 
Oralarda yaşayan mil-
yonlarca insanı, hikâ-
yelerini, meşguliyet-
lerini hayal ediyordu. 
Düşünüyordu.

O kadar kalabalıktılar ki, gü-
nün; her aydınlığında ya da her 
karanlığında,  her saatinde ve her 
dakikasında; çalışmakta, uyumak-
ta, uyanmakta, ölmekte, yaşama ilk 
merhabalarını demekte olan birileri 
ister istemez vardı.  

Kendi kendine bir akıl oyunu oy-
nuyor ve o anda kaç kişinin mutlu 
olduğunu, sinirlendiğini, gözyaşla-
rına boğulduğunu hayal ediyordu. 
Aynı anda birçok kişinin hissedebi-
leceği onlarca duyguyu... Ve o anda 
yaşadıkları birbirine benzer hayatla-
rı…

Ne garip! Onlarcasına rağmen 
insanın sadece kendini görebilmesi, 
etrafına tamamen benliğini kapat-
ması... Oysa etrafta neler var. Ne-
lere kapatıyoruz düşüncelerimizi… 
Sadece kendimizin ardına gizliyoruz 
olup bitenler… 

Düşüncelerin koynunda kendi-

ni dinliyordu. Gökyüzü 
gamzelerini çıkartmış-
tı ortaya… Pürüzsüz 
karanlığının içinde bu 
pırıltılar harikulade gö-
rünüyordu. İnsanlar gibi 
milyonlarca… İnsanlar 
gibi birbirinin durumun-
dan habersiz ve çok 
uzakta…

Geleceğe güzel bir koridor 
olmalıydı bugün. Zamana miras 
bırakacak bir şeylere ev sahipliği 
yapmalıydı. Bugününe güzel motif-
ler işlemeliydi ki yarını övünmeliydi 
geçmişi ile…  Çünkü önemli olan 
şu andı. Geçmiş mazinin koluna 
girmiş geri gelmeyecekti. Gelecek 
ise nazlı bir kız gibi kendini ağırdan 
almaktaydı. 

Sadece bugündü bize kalan, ona 
sarılmalıydı. Çoğu şey insanın elin-
deydi. Bir elinde çiçekler filizlenir, 
diğerinde ise küller birikirdi. Hangi-
sine ilave yapacağın senin elindeydi. 

Yaşam kâh dünü kâh yarını 
hayal edip, düşlerinle o zamanlara 
uçtuğun bir ömür dilimidir. Bugü-
nü ikisinin arasında kurban ederiz. 
Burnumuzun ucundakini görmek 
zordur. Geçmişe düşünce seyircisi 
olup hayıflanmak ve geleceği umut 
bekçisi olarak iple çekmek ile meş-
gulüzdür çünkü… 

Elhamdülillah demeyi öğrene-
medik. Hep yaşanmışlıkları değiş-
tirmeyi düşünerek ve daha iyisini 
yapmak arasında bocalayıp duru-
yoruz. Razı olsak ve elimizdekilerin 
kıymetini bilsek daha mutlu olacağız 
belki de… 

Ki olacağımıza eminim! 
Fakat bunu hangi birimiz hakkı 

ile yapar? Muamma! Böyle düşü-
nüp yaşamak bize; ata mirası, ka-
lıplaşmış bir âdet, değişmez bir töre 
gibi… Vazgeçemiyoruz! Unutamı-
yoruz! Hâlâ geçmişin hesap kitabını 
yaparak yaşıyoruz. 

Zaman kaybediyoruz. Güzellik-
lerden uzaklaşıyoruz. Bugünümüzü 
unutarak yarınlara geç kalıyoruz. 
Sonra bir de bunun için hayıflanı-
yoruz. Memnuniyetsiziz. Elimizde-
kilerin kıymetini öğrenemediğimiz 
sürece hep de böyle kalacağız.

Yüzünde uçuşan tebessüm kay-
boldu. Uzaklara dalan gözlerinde 
alevler daha çok harlandı. Yaptığı 
seyahati sonlandırması gerektiğini 
anladı. Birbirinden farklı fiiller ile 
meşgul olan milyonlarca insanın 
düşünce olarak hep aynı olduklarını 
düşündü. Ve bu benzerlik rahatsız 
ediciydi. 

Kimsenin geçmiş, şuan ve ge-
lecek düşüncesi kendine özgü de-
ğildi!

Enerya, www.enerya.com.tr 
adresi üzerinden doğal gaz abo-
neliğini gerçekleştirecek olanlara 
güvence bedelinde kredi kartına 
3 taksit imkanı sunuyor. Kampan-
ya, 30 Kasım 2018 tarihine kadar 
devam edecek.  Enerya, kış öncesi 
Konya’da online abonelikte doğal 
gaz güvence bedeline taksit kam-
panyası başlattı. Enerya Konya 
Bölge Müdürü H. Işık Deniş, “Kon-
yalılar için özel bir kampanya dü-
zenledik. Bu kampanya ile ekono-
mik ve konforlu bir yakıt olan doğal 
gazı, en uygun ödeme koşullarıyla 
Konyalılarla buluşturuyoruz. 30 
Kasım 2018 tarihine kadar devam 
edecek olan kampanyada Konya-
lılar, www.enerya.com.tr adresin-
den doğal gaz abonelik işlemlerini 
gerçekleştirirken güvence bedelini 
kredi kartına 3 taksitle ödeyebile-
cekler” diye konuştu. 

Enerya KonyaBölge Müdürü 
H. Işık Deniş, Konyalıların artık 
müşteri hizmetleri ofislerine gel-
meden kolayca abone olabilecekle-
rini belirterek, şunları söyledi:“Do-

ğal gaz dağıtım sektöründe bir ilki 
gerçekleştirdik. Doğal gaz abonesi 
olmak isteyen Konyalıları, 4 (dört) 
dakika gibi kısa bir sürede kendi 
işlemlerini yapabilecekleri 7/24 
kesintisiz hizmet sunan güvenli ve 
konforlu bir platforma kavuştur-
duk.Doğal gaz ekonomisi ve kon-
forunu yaşamak isteyenler müşteri 
hizmetleri merkezlerimize gelme-
den web sitemizde yer alan online 
işlemler üzerinden evlerinden ya 

da ofislerinden kredi kartıyla öde-
me yaparak doğal gaz abonesi ola-
bilecekler. Kampanya döneminde 
abonelik işlemlerinde güvence 
bedelini 3 taksitle ödeyebilecekler. 
Online Abonelik Sözleşmesi işlemi 
tamamlandığında abonemize me-
safeli sözleşme, tahsilat makbuzu 
ve işleyişi aktardığımız e-posta 
gönderilerek randevu süreci hızlıca 
ilerletilmektedir.”
n HABER MERKEZİ 

YAŞAM UÇUŞU 

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD) yurt dışı 
ağını genişletmeye devam ediyor. 
Son olarak Kuveyt’te temsilcilik 
açılışına imza atan MÜSİAD, böy-
lece yurt dışında 78 ülkede 208 
irtibat noktasına ulaştı

MENA BÖLGESİ’NDE DAHA AKTİF 
HALE GELECEĞİZ 

MENA Bölgesi’nin yurtdışı teş-
kilatlanma stratejileri için hayati 
öneme taşıdığı söyleyen Yurt Dışı 
Teşkilatlanma Başkanı İbrahim 
Uyar, ülkemize en büyük yatırım 
MENA bölgesinden sağlanıyor. 
Hali hazırda da yatırım yapmak 
isteyen birçok yatırımcı var. Ana 
amacımız MENA bölgesindeki iş 
insanlarının yatırımlarını Türki-
ye’ye yapması noktasında gerekli 
çalışmaları yapabilmektir. Ana 
gündemimiz ticari diplomasinin 
geliştirilmesi. Bu amaçla çalışma-
larımızı yürütüyoruz. 
TÜRKİYE-KUVEYT TİCARİ İLİŞKİLERİ 

ARTTIRILMALI
Türkiye’nin Kuveyt’e ihra-

catının son 12 yıla bakıldığında 
2013 milyon dolardan 440 mil-
yon dolara yükseldiğini belirten 
Uyar, ticaret hacminin 610 milyon 
dolara ulaştığını belirtti. Tüm bu 
gelişmelerin umut verici olduğu-
nu kaydeden Uyar, iki ülke ticari 
ilişkilerinin büyük bir potansiyele 
sahip olduğunu, ticaret hacminin 

kısa süre içerisinde 1 milyar dola-
ra ulaşacağına inandığını ve MÜ-
SİAD Kuveyt Temsilciliği olarak 
bu amaç doğrultusunda gayret 
göstereceklerini vurguladı. 2018 
yılı sonuna kadar 100 ülkede irti-
bat ofisi açmayı hedeflediklerini 
belirten Uyar, dünyayı 6 bölgeye 
ayırdıklarını ve her bölge hatta 
ülke özelinde titizlikle çalıştıklarını 
belirtti. Uyar, “Yılsonuna kadar he-
defimizi geçekleştirmek için canla 
başla çalışıp dünyanın dört bir ya-
nına seyahat ediyoruz. Türkiye’nin 
yurtdışında en güçlü STK’sıyız. 
Ülkemizin hedeflediği ihracat ra-
kamlarına ulaşabilmesi noktasında 
elimizden gelen her türlü gayreti 

göstereceğiz.” değerlendirmesin-
de bulundu.

MÜSİAD KUVEYT TEMSİLCİLİĞİ 
HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

MÜSİAD Kuveyt Temsilcisi 
olarak göreve başlayan Cüneyt 
Mucedidi, iki ülke ticari ilişkilerinin 
geliştirilmesi için ellerinden geleni 
yapacaklarını belirtti. İlk iş olarak 
Kuveyt’teki resmi kuruluşları ile 
tüm ticaret odası ve işadamı der-
nekleri başkanlarını ziyaret ede-
ceğinin belirten Mucedidi, iki ülke 
ticaret hacminin 1 milyar dolara 
çıkarılmasını amaçladıklarını, bu 
bağlamda çalışmalar yürütecekle-
rini belirtti.
n HABER MERKEZİ 

İbrahim Uyar

Enerya’dan doğalgaz
güvence bedeline taksit
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Tarihi medrese Millet Kıraathanesi oluyor
Karaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mü-

dürlüğü, Hatuniye Medresesi’ni yapılan yeni düzen-
lemeyle Millet Kıraathanesine dönüştürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Karaman Beledi-
ye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, tarihi Hatuniye Med-
resesi'nde yapılan çalışmaların bir hafta içerisinde 
tamamlanıp Millet Kıraathanesi olarak hizmete açı-
lacağını söyledi.

Karaman için çalışmaya, vatandaşların hizme-
tinde olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan 
Çalışkan, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın gündeme getirdiği Millet Bahçesi ve Millet 
Kıraathaneleri projelerini bizler de çok benimsedik 
ve destekliyoruz. Hatuniye Medresesi bundan sonra 
Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek. Buraya 
gelen vatandaşlarımız çay ve kek ikramı eşliğinde 
belediye yayınlarından ve çeşitli kitaplardan oluşan 
kütüphaneyi kullanabilecek, günlük gazeteleri oku-
yabilecek. Bunun yanında ücretsiz internetten fay-
dalanabilecek. İnşallah bir hafta içerisinde Hatuniye 
Medresesi’ni yeniden düzenleyip hizmete açacağız."
n AA

Kazada Çinli turist öldü, 
3’ü Çinli 5 kişi yaralandı

Çocuktan kendini kurtaran
itfaiyeciye teşekkür öpücüğü

Aksaray’da iki otomobilin çar-
pışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 1 Çinli turist ha-
yatını kaybetti, 3’ü Çinli turist ol-
mak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza, 
saat 14.30 sıralarında Aksaray’ın 
Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar ile 
Sofular beldesi kavşağında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Aksaray’dan Nevşehir istikame-
tine seyreden Ahmet Taşkın (30) 
idaresindeki 50 EK 117 plakalı 
otomobil ile Sofular beldesinden 
kavşağa çıkış yapan Emine Koçak 

yönetimindeki 51 AAG 722 plakalı 
otomobil çarpıştı. 50 EK 117 pla-
kalı otomobilde 4 Çinli turist ile 1 
şoförün bulunduğu öğrenilirken, 
kazada otomobildeki ismi henüz 
tespit edilemeyen 1 Çinli turist ha-
yatını kaybetti, 3 Çinli turist, araç 
sürücüsü ve diğer aracın sürücü-
sü yaralandı. Yaralılar kaza yerine 
sevk edilen ambulanslarla Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Ka-
zayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Aksaray’da evde mahsur kalan 
4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiple-
rinin müdahalesi sonucu kurta-
rıldı. Kurtarıldıktan sonra aşağıya 
indirilen çocuk kendini kurtaran 
itfaiye erine teşekkür öpücüğü 
verdi. Olay, Yunus Emre Mahallesi 
Hizmet Sitesi 2. katında yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, annesi ve ba-
basının kısa süreli kapının önüne 
çıkmasını fırsat bilen 4 yaşındaki 
Tahir Sarıca, anne ve babasının 

üzerine kapıyı kapattı. Dışarıda 
kalan anne ve baba bir süre uğraş-
tıktan sonra çocuğa kapıyı açtıra-
mayınca durumu itfaiye ekiplerine 
bildirdi. Kısa sürede olay yerine ge-
len itfaiye ekipleri ikinci kata mer-
diven uzatarak balkondan içeriye 
girdi. İtfaiye görevlisi evde mahsur 
kalan çocuğu ailesine kavuşturur-
ken, çocuk da itfaiye görevlisini 
öperek teşekkür etti.
n İHA

1951 yılında Türkiye’de yeniden faaliyete geçen Konya, İstanbul, Ankara, Adana, Kayse-
ri, Kahramanmaraş ve Isparta İmam Hatip Okulları’nın mezunları 60 yıl sonra buluştu

İmam hatipliler 60 
yıl sonra buluştu

İlk açılan imam hatip liselerin-
den mezun olan isimler, ÖNDER 
İmam Hatipliler Derneği organizas-
yonuyla biraya geldi. 7 okulun ilk 
mezunlarının katıldığı, “60. Yıl Vefa 
Gecesi” programında bir konuşma 
yapan ÖNDER Genel Başkanı Halit 
Bekiroğlu, “Açtığınız o yolda aşk-
la, heyecanla ve umutla yolumuza 
devam ediyoruz. Bizler bu umudu-
muzu sonuna kadar muhafaza ede-
ceğiz” dedi.

7 İMAM HATİBİN MEZUNLARI 
Geceye 1951 yılında Türkiye’de 

yeniden açılan 7 imam hatibin 1958 
yılında mezun olmuş ilk öğrencile-
ri katıldı. İstanbul, Ankara, Adana, 
Konya, Kayseri, Kahramanmaraş ve 
Isparta’dan mezun olan ilk isimlerin 
yanısıra, geceye Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İne-
göl Belediye Başkanı Alper Taban, 
Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğ-
lu, İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası 
Başkanı Yavuz Uğurdağ, Milli Eği-
tim Bakanlığı Din Öğretimi Genel 
Müdürü Nazif Yılmaz, ÖNDER Ge-
nel Başkanı Halit Bekiroğlu, ÖNDER 
eski Genel Başkanı İbrahim Solmaz, 
Genel Başkan Yardımcıları İsmail 
Çakır, Demet Tezcan, Genel Baş-
kan Danışmanı Sabri Otağ, Ankara 
Temsilcisi Enes Şişman ve Yönetim 
Kurulu üyeleri iştirak etti. 

GENÇLERİMİZ YENİ MEDENİYETİN 
ÖNCÜLERİ OLACAK

Program Cem Sultan AİHL Öğ-
rencisi Alper Üsküplü’nün Kuran’ı 
Kerim tilavetiyle başladı. ÖNDER ve 
imam hatip tanıtım filmlerinin gös-
terimiyle devam eden programda 
ÖNDER Genel Başkanı Halit Beki-
roğlu da bir selamlama konuşması 
yaptı. “Her birinizin ellerinden öpü-
yorum. Rabbim sizin açtığınız yol-
dan nice güzel hizmetler yapmayı 
bizlere nasip etsin” diyen Bekiroğlu, 
nasıl ki, 28 Şubatlarda ve 15 Tem-
muzlarda vazgeçmeyip üzerlerine 
düşeni yaptılarsa bundan sonra da 
bu umudu sonuna kadar muhafaza 
edeceklerini söyledi. Eksikliklere, 
hatalara çok fazla takılmanın asıl 

hedeften uzaklaştıracağını belirten 
Bekiroğlu, “Sizin o öğrencileri ye-
tiştirdiğiniz dönemde imam hatipli-
lerin gün gelecek bu ülkede önemli 
işler yapacağına olan inancınızı siz 
ifade etmiştiniz, Allah’a şükür bu 
gerçekleşti. Biz şimdi şuna inanı-
yoruz bugün ilgilendiğimiz gençler 
sadece Türkiye’de değil bütün İslam 
dünyasında ifrattan-tefritten uzak 
çok güzel işlere önderlik, öncülük 
ve imamlık yapacaklar. İnsanlığa 
yönelik yeniden inşa edilecek me-
deniyetin de öncüleri olacaklar” diye 

konuştu.
TORUNUMUN TORUNUNUN 

İMAM HATİBE GİTTİĞİNİ GÖRMEK 
İSTİYORUM

İlk mezunlar adına Konya İmam 
Hatip Lisesi 1958 yılı mezunu ola-
rak bir selamlama konuşması yapan 
Prof. Dr. Hayrettin Karaman da, “Biz 
imam hatipliler olarak kervanbaşı 
Allah’ın sevgilisi olan bu kervanın 
devamı olmak istiyoruz. Bu nasıl 
olur? Kaybolmuş nesilleri, ümmetin 
kayıp çocuklarını tekrar dinimize ve 
medeniyetimize kazanmakla olur” 

dedi. 60 yıldır bu yolda oldukları-
nı belirten Karaman sözlerini şöyle 
sürdürdü: Şu tabloya bakın, bu bile 
ümit vermeli insanlara. Allaha şü-
kür torununun çocukları imam ha-
tip mekteplerine gidenler var, inşal-
lah torunumun torununun da imam 
hatibe gittiğini görmek için yaşamak 
isterim. Onlar bu zamanın olması 
gereken çocukları ve imam hatipli-
leri, biz de kendi zamanımızın. Birini 
diğerinden üstün görmüyorum. 

BİZİM İÇİN YILDIZ OLDUNUZ
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğre-

timi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da 
konuşmasında ilk mezunlara sesle-
nerek, “Biz sizlerin yazdığınız eser-
lerle yetiştik. Bize hep sizi örnek gös-
terdiler, imam hatipli olacaksanız 
öyle olun diye. Bu ufkumuz hiç kay-
bolmadı. Bizim için yıldız oldunuz” 
dedi. Bugün 1645 imam hatip lisesi, 
3 bin 167 imam hatip ortaokuluyla 
toplam 5 bin 202 imam hatip okulu 
olduğu bilgisini veren Yılmaz, 505 
bin lisede, 763 bin ortaokulda, 131 
bin açık lisede, 10 bin çok program-
lı lisede olmak üzere olmak üzere 1 
milyon 411 bin imam hatip öğren-
cisinin olduğunu söyledi. Yılmaz, 
“Biz bu sayıların içinde niteliği ni-
celiğe kurban etmeyelim dedik. Biz 
keyfiyeti ihmal etmeden kemiyeti 
merkeze alan bir çalışma yapıyoruz” 
diye konuştu. 
BU YOLUN YOLCUSUNU ÇOĞALTMAK 

GÖREVİMİZ
Programa ev sahipliği yapan 

Bursa İmam Hatipliler Derneği 
(BİHMED) Başkanı Kadir Oruç ise 
yaptığı konuşmada şunları söyledi: 
Her geçen gün bu yolun yolcusunu 
çoğaltmak görevimiz oldu. Bugün 
Bursa’da 154 imam hatip okulunda 
öğrencilerimiz eğitim ve öğretime 
devam ediyor. Öncüler olarak bu da-
vete katılmanız hepimizi çok mutlu 
etti, teşekkür ediyorum. 

Öncülere Vefa Programı, ilk 
imam hatip mezunlarından 7 ili 
temsilen çeşitli isimlere plaketlerin 
verilmesiyle son buldu. 
n HABER MERKEZİ
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AK Parti Karatay 
Kadın Kolları’ndan aşure

Çumra’da Dedeli Boğaz 
sorunu çözüme kavuştu

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

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

Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldı-
rıda şehit olan kahraman Mehmetçikler memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı

Sizi unutmayacağız
Şehit Jandarma Uzman Çavuş 

Özgür Can İnce için Ahmet Ham-
di Akseki Camisi’nde askeri tören 
düzenlendi. Cami avlusuna kortej 
eşliğinde getirilen tabutun başında 
askerler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve 
yakınları cami avlusunda taziyeleri 
kabul etti. Ayakta güçlükle duran 
şehidin annesi Sündüz İnce, cami 
avlusuna sağlık ekiplerinin yardı-
mıyla tekerlekli sandalyeyle getiri-
lirken, şehidin babası Ömer ile kar-
deşi Ayhan İnce de cenaze törenine 
askeri üniformayla katıldı.  Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 
tarafından kıldırılan cenaze nama-
zının ardından şehidin cenazesi as-
kerlerin omuzlarında top arabasına 
alındı.

Etimesgut ilçesindeki Elvanköy 
Mezarlığı’na götürülen İnce’nin ce-
nazesi buradaki şehitliğe defnedildi. 
Törene şehidin ailesi ve yakınlarının 
yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıl-
dırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Ba-
kanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Genelkurmay Başka-
nı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet 
komutanları, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, AK Parti Genel 
Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi 
Ercan Topaca, Emniyet Genel Mü-
dürü Celal Uzunkaya, Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Tuna, bazı siyasi parti temsilcileri, 
milletvekilleri ile çok sayıda vatan-
daş katıldı.

ESKİŞEHİR 
Batman Gercüş ilçesi kırsalın-

daki terör saldırısında şehit olan 
25 yaşındaki Uzman Çavuş Neşet 
Gök’ün cenazesi Eskişehir’de son 
yolculuğuna uğurlandı. Şehidin an-
nesi Nurcan Gök (46), babası Turan 
Gök (49), kardeşleri Burak (19) ve 
Batuhan Gök (7) ile yakınları, ca-
minin avlusunda Valilik tarafından 
kendileri için ayrılan taziye alanına 
geçti. Törene, Milli Savunma Bakan 
Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, 
Vali Özdemir Çakacak, Muharip 
Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral 
Atilla Gülan, Jandarma Genel Ko-
mutan Yardımcısı Korgeneral Ali 
Çardakçı, AK Parti Eskişehir Mil-
letvekili Harun Karacan, CHP Eski-
şehir milletvekilleri Utku Çakırözer 
ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir 
Milletvekili Metin Nurullah Sazak, 
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Ars-
lan Kabukcuoğlu, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 
İl Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat 

Kapıcı, İl Jandarma Alay Komutanı 
Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Emniyet 
Müdürü Engin Dinç, diğer yetkililer 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.  

SAMSUN 
Şehit Jandarma Uzman Çavuş 

Uğur Göksu (29) için Merkez Avcı 
Sultan Mehmet Camisi önünde-
ki meydanda düzenlenen tören-
de, anne Fidase, baba Arif Göksu 
ile yaklaşık 1 yıl önce nişanlandığı 
Nesrin Atağ taziyeleri kabul etti. 
Şehit nişanlısının askeri üniforma-
sını giyen ve tabutuna sarılan Atağ, 
“Hayallerimizi, umutlarımızı aldı 
hainler ama ağlamayacağım. Söz 
verdim.” dedi.  Şehit Göksu için 
Avcı Sultan Mehmet Camisi önün-
deki meydanda tören düzenlendi. 
Cuma namazını müteakiben kılınan 
cenaze namazının ardından şehidin 
cenazesi, Deliahmetoğlu Mahalle-
si’ndeki baba evinde helallik alın-
masının ardından aynı mahalledeki 
mezarlıkta toprağa verildi.

KIRIKKALE 
Uzman Çavuş Yahya Şen’in (24) 

cenazesi memleketi Kırıkkale’de 
toprağa verildi. İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu ve Dünya Etnospor 
Konfederasyonu Başkanı Necmed-
din Bilal Erdoğan, burada şehidin 
babası Emrullah Şen ve diğer aile 
fertlerine başsağlığı diledi. 

Cuma vakti İl Müftüsü Şahin 
Yıldırım’ın kıldırdığı cenaze nama-
zının ardından Soylu ile Erdoğan ve 

diğer protokol üyeleri, şehidin tabu-
tunu cenaze aracına kadar taşıdı. Bu 
sırada bir vatandaş Bakan Soylu’ya 
‘’Vatan hainleri için idam istiyoruz.’’ 
diye seslendi.

BALIKESİR 
Jandarma Uzman Çavuş Okan 

Dinçer’in (29) Türk bayrağına sa-
rılı cenazesi memleketi Balıkesir’e 
getirilerek burada toprağa verildi. 
Törene, şehidin annesi Arife, babası 
Tezcan, kardeşi Oktay Dinçer ve ya-
kınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı 
Muhterem İnce, Vali Ersin Yazıcı, 
AK Parti Balıkesir milletvekilleri 
Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı ve 
Belgin Uygur, CHP Balıkesir millet-
vekilleri Ahmet Akın ve Enser Ay-
tekin, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili 
İsmail Ok, Garnizon Komutanı Tuğ-
general Kemal Turan, Büyükşehir 
Belediye Başkan vekili Yusuf Ho-
caoğlu, İl Emniyet Müdürü Cengiz 
Zeybek ve çok sayıda vatandaş ka-
tıldı.Şehidin naaşı, Balıkesir Müftü-
sü Ramazan Topcan’ın kıldırdığı ce-
naze namazının ardından, mahalle 
mezarlığında toprağa verildi.

AMASYA 
Şehit Jandarma Uzman Çavuş 

Süleyman Aydın’ın Türk bayrağına 
sarılı cenazesi baba ocağında helal-
lik alındıktan sonra Amasya Hacı 
Mustafa Camisi’ne getirildi. 

Burada şehidin eşi Dilek ile 
baba Niyazi, anne Fatma, kardeşleri 
Sefa ve Merve, taziyeleri kabul etti.  

Şehidin babası Niyazi Aydın, terö-
rü lanetleyerek, “Ağlamayacağım, 
hainleri sevindirmeyeceğim. Bir 
oğlum daha var, 2 ay sonra onu da 
askere göndereceğim.” dedi.

Şehidin cenazesi, kılınan nama-
zın ardından Suluova Şehitliği’ne 
defnedildi. 

Cenazeye şehidin yakınlarının 
yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakan Yardımcısı Ah-
met Erdem, Amasya Valisi Osman 
Varol, AK Parti Amasya Milletvekil-
leri Hasan Çilez ve Mustafa Levent 
Karahocagil ile ilçe belediye baş-
kanları, kaymakamlar, sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri ve vatan-
daşlar katıldı.

ISPARTA
Şehit düşen Uzman Çavuş Ali 

Hekim’in Türk bayrağına sarılı ta-
butu, helallik alınması için Kuleönü 
kasabasındaki babaevine getirildi. 
Şehit için burada dua edildi. Ar-
dından şehidin cenazesi, törenin 
düzenleneceği Valilik önüne götü-
rüldü.

Cenaze törenine, şehidin anne-
si Ayşe, babası Hasan, kardeşleri 
Beyza, Burak, eşi Arzu Hekim ve 
yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan-
lığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 
Isparta Valisi Şehmus Günaydın, 
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 
Burdur Valisi Hasan Şıldak, TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu, Isparta 
Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Is-
parta Belediye Başkanı Yusuf Ziya 
Günaydın, Terörizmle Mücadele 
Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komu-
tanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, İl 
Jandarma Komutanı Albay Musta-
fa Özdurhan, AK Parti Isparta Mil-
letvekilleri Recep Özel ve Mehmet 
Uğur Gökgöz, AK Parti Isparta İl 
Başkanı Osman Zabun, askeri ve 
mülki erkan ile vatandaşlar karşıla-
dı.  Şehidin annesi Ayşe Hekim tö-
rene ambulansla getirildi.  Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İş-
liyen’in kıldırdığı cenaze namazının 
ardından Hekim’in cenazesi, bin-
lerce kişinin katılımıyla mezarlığa 
götürüldü.  Törene katılanlar tekbir 
getirip slogan attı.  Şehidin cenaze-
si, Karaağaç Mezarlığı’nda bulunan 
Garnizon Şehitliği’nde toprağa ve-
rildi.

İZMİR
Batman’da şehit düşen Jandar-

ma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus 
(28), İzmir Bergama’da düzenlenen 
törenle son yolculuğuna uğurlan-
dı. Ulus’un, babasını aradığı ve acı 
olay yaşanmasaydı bugün yapılması 
planlanan dayısının oğlunun düğü-
nüne katılacağını söylediği öğrenildi.
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Konya’nın Çumra ilçesinde 
Dedeli Boğaz olarak bilinen yol ge-
nişletme çalışmaları başladı. Çum-
ra’da büyük bir soruna daha neşter 
vurulmuş oldu. Çumra Belediye 
Başkanı Dr.Mehmet Oğuz yapılan 
çalışmaları yerinde inceledi.  Çum-
ra Belediye Başkanı Dr.Mehmet 
Oğuz; Adakale, Uzunkuyu, Kaya-
cık, Karapınar bağlantı yolunun 
Adakale – Uzunkuyu arasındaki 
Dedeli Boğaz olarak bilinen düm-
düz bir ovada dağların arasında bir 
yerdeyiz ve bu yol 1970’li yıllarda 
Mehmet Keçeciler kaymakamımı-
zın dönenimde yapılarak hizmet 
vermeye başlamıştı ama zamanla 
dar olmasıyla birlikte sorun olmaya 
başlamıştı. Elhamdülillah bugün 
itibariyle Konya Büyükşehir Bele-
diyemizle birlikte 50 yıldır hizmet 
veren Çumra – Karaman sınırı olan 
bu yolumuzda genişletme çalışma-
larımız başladı. İlçe Belediyemiz ve 

Büyükşehir Belediyemizle birlikte 
en geniş şekilde bu yolumuzu ta-
mamlamış olacağız inşallah. Bu-
rada yapılan çalışmalar en uzak 
noktaya bile hizmetin gelebilece-
ğinin geldiğinin göstergesidir. Bu 
mevki Konya merkeze 100 Çumra 
merkeze ise 50 km mesafede olan 
bir yerimizdir ama Allah’a şükürler 
olsun ki elimizin değmediği ma-
hallemiz yolumuz kalmadı. İlçe-
mize yapılan hizmetlerden dolayı 
Konya Büyükşehir Belediyemize 
ve Belediye Başkanımıza teşek-
kür ediyorum dedi.  Bölgenin en 
önemli sorunlarından biri olan bu 
yolun genişlemesinden memnun 
olan Uzunkuyu mahalle muhtarı 
Sefer Çam ve mahalle halkı Çum-
ra Belediye Başkanı Dr.Mehmet 
Oğuz’a ve Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 
teşekkür etti.
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Konya’da 15 yıldır 
Hak ve musiki aşıkları-
nı buluşturan bir festi-
val düzenleniyor: Kon-
ya Uluslararası Mistik 
Müzik Festivali. Bugün 
dünyanın geleneksel 
müzikler alanındaki en 
saygın festivallerinden 
biri olarak gösterili-
yor. Dünya halklarının 
geleneksel mistik mü-
ziklerinin buluşma noktası haline 
gelen Konya Uluslararası Mistik 
Müzik Festivali, bu alanda dünya-
nın en saygın etkinlikleri arasında 
yer alıyor. Festival, tüm dünyada 
izlenirliği her geçen gün artan ge-
leneksel müzikleri tanıtmayı ve bu 
müziklere popüler unsurlara karış-
madan, otantik yapıları ve özellik-
leri korunarak sergilenebilecekleri, 
yani kendileri olarak var olabile-
cekleri bir kültür ortamı sağlamayı 
amaçlıyor. Bu yıl 15. Uluslararası 
Mistik Müzik Festivalinin teması 
“Musikî dinlemek Hak âşıklarının 
gıdasıdır” teması olarak belirlen-
di.  Bu yıl Mistik Müzik Festivali  
10 Muharrem “Ehl-i Beyt Aşkına” 
Özel Konseri ile başladı.

Festivale şu ana kadar 47 ülke-
den 133 grup ile yüzlerce sanatçı 
katıldı. Bu yıl 15’incisi düzenlenen 
festivale Özbekistan, Azerbaycan, 
Afganistan, İran, Irak-Kerkük, Fas, 
Lübnan, İspanya ve Türkiye’den 
sanatçı ve müzik toplulukları katıl-

dı. Bu yıl Mistik Müzik 
Festivali uluslararası 
anlamda marka oldu-
ğunu gösterdi. İl Kül-
tür Turizm Müdürlü-
ğü etkinliklerin sanatçı 
seçimi ve Konya’ya 
gelen sanatçıları din-
lemek için ülkelerin-
den ya da Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinden bir-

çok yabancı Konya’ya 
geldi. Bu da hafta boyunca Kon-
ya’da turizm hareketliliği sağladı. 

Mistik Müzik Festivali bu yıl 
gösterdi ki bu etkinliğin artık küçük 
salonlarda yapılmayacağı ve büyük 
salonlarda icra edilmesi gerekliliği. 
İnşallah önümüzdeki yıllarda Sel-
çuklu Belediyesi tarafından Kon-
ya’ya kazandıran Selçuklu Kongre 
Merkezinde yapılır.  Mistik Müzik 
Festivalinde yaşanan ufak tefek ak-
saklıklara rağmen etkinlik oldukça 
güzeldi. Önümüzdeki yıllarda et-
kinliğe temsili bir ücret konulması 
ve yaş sınırlaması getirilerek küçük 
çocukların alınmaması organizas-
yon için oldukça güzel ve yerinde 
olacağına inanıyorum.  

 15. Uluslararası Mistik Müzik 
Festivalinin hazırlanmasında eme-
ği geçen başta Konya Valimiz Ya-
kup Canbolat’a ,İl  Kültür ve Turizm 
Müdürü   Abdüssettar Yarar ve İl  
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
çalışanlarına teşekkür ediyorum.

MİSTİK MÜZİK FESTİVALİ TAM NOT ALDI 

muhammedesad42@outlook.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Batman’daki hain saldırıda şehit olan 8 kahraman Mehmetçik dualarla uğurlandı. 
Şehitlerden geriye acı, hüzün ve gözyaşı kaldı.

Şehitler memleketlerinde toprağa verilirken, cenazelere binlerce vatandaş katıldı. Türk bayraklarının açıldığı cenazelerde terör örgütüne lanet yağdı.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncu-
larından enerjilerini sahada iyi kullanarak israf yapmama-
larını istedi. Spor Toto Süper Ligin 8. haftasında deplas-
manda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan 
Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik 
Direktör Ünal Karaman ve öğrencileri de tüm hesapları 
galibiyet üzerine yapıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında 2-0 
yenik durumdan güzel bir geri dönüş yaparak Kasımpaşa’yı 
4-2 mağlup etmeyi başaran bordo-mavililer, deplasmanda 
alacağı 3 puanla galibiyet serisi başlatmak istiyor. 

“ENERJİNİZİ İSRAF ETMEYİN” 
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise ant-

renmanlarda oyuncularını uyarıyor. Deneyimli teknik 
adam, futbolcularına tecrübelerini aktarırken, motivasyonu 
da elden bırakmıyor. Rakibe hücum şansı vermemeleri ge-
rektiğini vurgulayan Karaman, “Enerjinizi hücum bölgesi 
içerisinde kullanmanız gerekiyor. Gereksiz enerji kaybını 
ileride top kaptırınca geriye gelmekte yapıyoruz. Boşa akı-
tılan su gibi boşa yakılan elektrik gibi. Alanyaspor maçında 
yaptık. Göztepe maçında yaptık. Yapmayın. O enerjiyi önde 
doğru hamleler için kullanın “diyerek ikazlarda bulundu. 

Rakiple mesafelerini iyi korumaları gerektiğini anlatan 
deneyimli çalıştırıcı, “Rakibi geçirmeyin. Bire birde geçi-
liyorsan anla ki başka bir yerde sıkıntı var. Senin oyundan 
düşmen demek rakibin daha fazla oyuncuyla bizi yakala-
ması demek” şeklinde oyuncularını uyardı. 
n İHA

Ünal Karaman: Enerjinizi doğru kullanın, israf yapmayın

Proje takım hayali!
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, proje ve plan takımı haline gelmelerini 
gerektiğini söyleyerek, “3 maç kazandık tamam her şey bitti, 3 maç kaybettik bu işi 

yapamıyoruz da diyemeyiz. Uzun soluklu, altyapıya önem veren, kulüp bütçesini doğ-
ru planlayan, sahada hedefine doğru ilerleyen bir plan yapmamız lazım” dedi 

Malatyaspor ile Sivasspor beşinci kez karşılaşacak
Spor Toto Süper Ligin 8.haftasında 

E. Y. Malatyaspor, yarın 13.30’da Yeni 
Malatya Stadyumu’nda Demir Grup 
Sivasspor’u konuk edecek. Sarı kırmızı-
lılar, sahasında 3 puanı alarak, çıkışını 
sürdürmek istiyor. Ligde 7 haftalık bö-
lümde E.Y. Malatyaspor 11, Demir Grup 
Sivasspor’un ise 8 puanı bulunuyor. E. 
Y. Malatyaspor, ligde geride kalan 7 
haftalık bölümde 3 galibiyet, 2 beraber-
lik, 2’de mağlubiyet ile 11 puan topladı. 
Demir Grup Sivasspor ise 7 haftada 2 
galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 
8 puan kazanabildi. E. Y. Malatyaspor, 
sahasında şuana kadar 3 maç oynadı. 
Sarı kırmızılılar, 3 maçta 2 galibiyet, 1’de 
mağlubiyet aldı. Sahasında Fenerbahçe 

ve Çaykur Rizespor’u 1-0’lık sonuçlarla 
mağlup eden E. Y. Malatyaspor, Atiker 
Konyaspor’a ise 1-0 kaybetti. Demir Grup 
Sivasspor ise şuana kadar deplasmanda 
3 maç oynarken, bu maçlarda galibiyet 
yüzü göremedi. Kırmızı beyazlılar, 3 kar-
şılaşmada 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet 
aldı. E. Y. Malatyaspor ile Demir Grup Si-
vasspor, Pazar günü tarihlerinde beşinci 
kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha 
önce 2’si Spor Toto 1.Lig, 2’si ise Spor 
Toto Süper Lig olmak üzere 4 kez karşı 
karşıya geldi. Spor Toto 1.Lig’de 2016-
2017 sezonunun ilk yarısında Malatya’da 
oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuç-
lanırken, ikinci yarıda Sivas’ta oynanan 
karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 4-0 

kazanmıştı. Geride kalan sezon Süper 
Lig’de ilk yarı Sivas’ta oynana karşılaşma 
2-0 Demir Grup Sivasspor’un üstünlüğüy-
le sonuçlanırken, ikinci yarıda Malat-
ya’da oynanan mücadele 1-0 E. Y. Malat-
yaspor’un galibiyetiyle tamamlandı. 

İSTATİSTİKLER NE DİYOR 
İstatistiki verilerine göre E.Y. Malat-

yaspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper 
Lig’de bugüne kadar sadece geçen sezon 
karşı karşıya gelirken; iki maçı da ev sa-
hipleri kazandı. E.Y. Malatyaspor’un bu 
sezon iç sahada oynadığı üç Süper Lig 
maçı da 1-0 sona erdi. Bu sezon Süper 
Lig’de iki maç kazanabilen Demir Grup 
Sivasspor, bu iki galibiyeti ilk ve son haf-
tada oynadığı karşılaşmalarda aldı. Bu 

sezon Süper Lig’de Beşiktaş’ın ardından 
en fazla isabetli orta yapan takım olan 
Demir Grup Sivasspor, ligde henüz kafa 
golü bulamayan iki takımdan birisi duru-
munda. Süper Lig’in ilk yedi haftasında 
oynann maçların ilk yarılarında en az gol 
yiyen takım E. Y. Malatyaspor oldu. Bu 
sezon iç sahada E. Y. Malatyaspor’dan 
(4) daha az net gol pozisyonuna giren tek 
takım BB Erzurumspor. Süper Lig’de oy-
nadığı deplasman maçlarında öne geçip 
en fazla puan kaybeden üç takımdan biri 
Demir Grup Sivasspor. Guilherme, E. Y. 
Malatyaspor’un Süper Lig’de attığı son 
dört golün üçüne 1 gol, 3 asistle doğru-
dan katkı sağladı. 
n İHA

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında yarın Medipol Başakşe-
hir’i ağırlayacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-la-
civertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbah-
çe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi’nde Spartak Trna-
va ile oynanan maçta ilk 11’de görev alan oyuncuların yenilenme 
çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların, koşu, ısınma ve 
koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanı çift kale maçın ardın-
dan bireysel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.
n AA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Antalyaspor Teknik 
Direktörü Bülent Korkmaz bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Söz konusu 
maçların ikisini de Terim kazandı. İki teknik adam en son 2013 yılının 
mart ayında karşılaşmıştı. Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor ile Ga-
latasaray arasında oynanacak mücadele eski tanıdıkları karşı karşıya 
getirecek. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yıllarca sa-
rı-kırmızılı formayı giymiş, kaptanlığını yapmış aynı zamanda teknik 
direktör olarak da çalışmıştı. Korkmaz, Galatasaray’da oynarken Fatih 
Terim’in de öğrencisiydi. İkili Avrupa’da sayısız başarılar kazanırken, 
UEFA Kupası’nı da Türkiye’ye getiren ekipte bulunuyordu. Fatih Terim 
ile Bülent Korkmaz, bugüne kadar Süper Lig’de iki kez karşı karşıya 
geldi. Bu iki maçta da Terim Galatasaray’ı çalıştırırken, Korkmaz ise 
Kardemir Karabükspor ve Başakşehir’in başında bulunuyordu. Fatih 
Terim’in öğrencileri söz konusu iki müsabakayı da kazandı. Sarı-kır-
mızılılar, 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa ise kalesini gole 
kapatamadı.   n İHA

Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden takımlardan Galatasa-
ray, Beşiktaş ve Akhisarspor mağlup olurken, Fenerbahçe sahadan 
galip ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci 
hafta karşılaşmaları tamamlandı. Türkiye’yi temsil eden 4 takım’dan 
3’ü deplasmanda 1’i sahasında rakipleri ile mücadele edecek. Şam-
piyonlar Ligi D Grubu’nda deplasmanda Porto ile mücadele eden 
Galatasaray, rakibine 1-0 mağlup oldu. Grubun ilk maçını kazanan 
sarı-kırmızılılar 3 puanda kaldı. 

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda evinde Slovak ekibi Spartak Trna-
va’yı mağlup eden Fenerbahçe, gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Av-
rupa Ligi’nde I Grubu’nda yer alan Beşiktaş ise İsveç deplasmanında 
Malmö ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. 
Kara Kartal, grubun ilk maçını kazanmıştı. Avrupa Ligi J Grubu’nda 
bulunan Akhisarspor da deplasmanda Belçika ekibi Standard Liege ile 
karşı karşıya geldi. Akigolar mücadeleyi 2-1 kaybetti. Ligde iki hafta 
geride kalırken, Akhisar’ın puanı bulunmuyor.  n İHA

Fenerbahçe ara 
vermeden çalıştı

Terim ile Korkmaz 
3. kez rakip olacak

Türk takımları 
Avrupa’da 4’te 1 yaptı

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, İbra-him Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde antrenman öncesinde soruları cevapladı. Sivasspor mağlubiyeti ile alakalı konuşan Aybaba, “Böyle maçları 2-3 senede bir oynarız. Tartışmak ve geriye dönmek de istemiyoruz. Hep ondan önceki 6 haftada neyi ek-sik yaptık da üç puan alamadık onu tartışıyoruz. Futbolcularım üzgün, biz de üzgünüz. Ama bunu gündemde tutmaya gerek yok. Biz o maçı unuttuk. Biz o takım değiliz. Diğer maçlarda oynadığımız oyunu sahaya nasıl yansıtırız, onu düşünüyoruz. Bir an önce buradan çıkmamız lazım” diye konuştu. 
“ANKARAGÜCÜ İYİ BİR TAKIM” 

Proje ve plan takımı haline gelmeleri gerektiğini dile ge-tiren Aybaba, “3 maç kazandık tamam her şey bitti, 3 maç kaybettik bu işi yapamıyoruz da diyemeyiz. Uzun soluklu, alt-yapıya önem veren, kulüp bütçesini doğru planlayan, saha-da hedefine doğru ilerleyen bir plan yapmamız lazım. Böyle bir plan başlamışken, hepimizin buna sahip çıkması lazım. Sportif başarıyı hepimiz istiyoruz. Gelecektir, zamanı var. An-karagücü iyi bir takım. Önde hareketli ve hızlı oyuncuları var. Sakatlıklardan kaynaklı bazı değişimlere gideceğiz” şeklinde konuştu. 
“PERFORMANSLARI İLE İLGİLİ SIKINTIMIZ OLUŞTU” 
Kadro dışı bırakılan Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp ile alakalı soruya Aybaba, şu cevabı verdi: 
“Onların performansları ile ilgili sıkıntımız oluştu. Arka-daşlarımız orada arınıyor. Hava güzel. Ceviz ağaçları var. Biraz moral depolarlar. Onların böyle bir sürece ihtiyacı vardı. Bizim de vardı. Bursaspor’u seven herkesi vardı. İnşallah doğ-ru planlama ile gider.” 
Takımda değişim olacağını belirten Aybaba, Tunay To-run’un Ankaragücü maçında oynama ihtimalinin düşük oldu-ğunu vurguladı. 

“TAKIMIN MAÇ KAZANAMAMASINDA ŞANSSIZLIK VAR” 
Bir basın mensubunun “Takımın kazanamamasındaki en önemli neden nedir?” şeklinde sorusuna Aybaba, “Birkaç tane var, şanssızlık var, VAR var. Biz bu maçı nasıl kazanama-dık diye 4 maçı düşünüyoruz. Bizim de yaptığımız hatalar var. Oyuncuların yerlerine geçin. Çok koşuyorlar, mücadele edi-yorlar, herkes beğeniyor ve kazanamıyorsunuz. 4-5 maç böy-le oynayınca sıkıntı başlıyor. Sonra kazanmaya mı oynayalım diye başlıyor. Bir de yanlış bir şey oluştu. Bizim oyuncular oynanan oyundan keyif aldığını görünce kendilerini farklı yere koymaya başladılar. O da rahatsızlık verici bir durumdur. Si-vasspor maçında bunu gördük. Bireysel olarak bir şey yapma-ya çalıştılar. 2-3 senenin en kötü maçı çıktı” cevabını verdi. 

n İHA
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Anadolu Selçuk 
PUAN İÇİN GİTTİ!

Ligdeki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta alan TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-
por, 6.hafta maçında yarın Kırklarelispor’a konuk olacak. Kırklareli Atatürk Stadyumu’nda 

oynanacak olan mücadele saat 15.30’da başlayacak ve Sercan Yılmaz tarafından yönetilecek

Yavru Kartal Konya Anadolu Sel-
çukspor, ligin 6.maçına çıkıyor. Yarın 
Kırklarelispor’a konuk olacak olan ye-
şil beyazlı takım, deplasmandaki ilk 
galibiyetini almanın hesaplarını ya-
pıyor. Ligde şu ana kadar 6 puan ka-
zanan Konya Anadolu Selçukspor’da 
Kırklareli maçı öncesinde sakat ya da 
cezalı oyuncu bulunmuyor. Ligde iki 
galibiyeti olan Kırklarelispor’un 7 pu-
anı bulunuyor ve 7.sırada yer alıyor.

5 MAÇTA 6 PUAN KAZANDI
Temsilcimiz Konya Anadolu Sel-

çukspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 
oynadığı 5 maçta 6 puan toplayabildi. 
İlk hafta maçlarında istediği sonuçla-
rı alamayan yeşil beyazlılar, ilk ga-

libiyetini geçtiğimiz hafta ağırladığı 
Zonguldak Kömürspor’a karşı aldı. İlk 
üç maçında üç beraberlik alan Konya 
Anadolu Selçukspor, 5 hafta boyunca 
8 gol attı ve kalesinde 8 gol gördü. 
Yavru Kartal 6 puanla 11.sırada yer 
alıyor.

EMRE CAN’DAN 2 GOLLÜ DÖNÜŞ
Yeşil beyazlı ekip Konya Anadolu 

Selçukspor’da geçtiğimiz sezon dev-
re arasında takımdan ayrılan ve Ma-
kedonya’ya transfer olan Emre Can 
Atila, sezon başında Eskşehirspor ile 
anlaşma sağlamıştı. Ancak kırmızı 
siyahlı kulübün lisans sorunu nedeni 
ile boşta kalan oyuncu Konya Anado-
lu Selçukspor’a döndü. Genç oyuncu, 

ilk maçlarda sonradan oyuna dahil 
olurken, Zonguldak Kömürspor karşı-
laşmasında ilk 11’de yer aldı. Emre 
Can, bu mücadelede 2 gol atarak eski 
günlerine dönme sinyali verdi. Genç 
futbolcunun performansı Konya Ana-
dolu Selçukspor teknik heyetini de 
memnun etti.
KIRKLARELİ SON MAÇINDA YENİLDİ

Anadolu Selçukspor’un yarın 
deplasmanda karşı karşıya geleceği 
Kırklarelispor, geçtiğimiz hafta Şanlı-
urfaspor’a 2-1 mağlup oldu. Yeşil be-
yazlı takım bu mağlubiyet ile ligdeki 
ikinci yenilgisini aldı. Kırklarelispor, 
bu sezon oynadığı 5 maçta 2 kez ka-
zanırken, 1 kez berabere kaldı ve 2 kez 

de mağlup oldu. Trakya temsilcisi top-
ladığı 7 puan ile 7.sırada bulunuyor.

ANADOLU LİDERİ 
ELİNDEN KAÇIRMIŞTI

Ligin ilk haftasında Konya Anadolu 
Selçukspor’un elinden son saniyede 
attığı gol ile kurtulan Tuzlaspor, o haf-
tanın ardından puan kaybetmedi. Lig-
deki ilk maçta İstanbul ekibini konuk 
eden Yavru Kartal, 1-0 öne geçmesine 
karşın son saniyede kalesinde gol gör-
müş ve 1 puana razı olmuştu. Sonraki 
maçlarının tamamını kazanan Tuz-
laspor 13 puanla ligin zirvesinde yer 
alıyor. Mavi beyazlılar, yarın Tarsus 
İdman Yurdu’nu konuk edecek.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 5 4 1 0 11 1 10 13
2.ŞANLIURFASPOR 5 4 1 0 7 3 4 13
3.TARSUS İDMAN Y. 5 3 2 0 12 6 6 11
4.PENDİKSPOR 5 3 1 1 5 1 4 10
5.MENEMEN BLD. 5 3 1 1 9 7 2 10
6.SİVAS BELEDİYE 5 2 2 1 5 1 4 8
7.KIRKLARELİSPOR 5 2 1 2 7 6 1 7
8.MANİSA B.Ş.B. 5 2 1 2 6 5 1 7
9.F. KARAGÜMRÜK 5 2 1 2 4 4 0 7
10.BUGSAŞ SPOR 5 2 1 2 6 7 -1 7
11.ANADOLU SELÇUK 5 1 3 1 8 8 0 6
12.DARICA G. BİRLİĞİ 5 1 2 2 7 9 -2 5
13.ZONGULDAK 5 1 1 3 6 9 -3 4
14.BANDIRMASPOR 5 1 1 3 4 10 -6 4
15.KAHRAMANMARAŞ 5 0 3 2 4 6 -2 3
16.ETİMESGUT BLD. 5 1 0 4 3 9 -6 3
17.TOKATSPOR 5 0 2 3 0 5 -5 2
18.FETHİYESPOR 5 0 2 3 4 11 -7 2

Bölgesel Amatör’de Konya derbisi
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 3.hafta maçları 

yarın oynanacak. Konya takımlarından Akşehirspor, 
Karapınar Belediyespor ve Sarayönü Belediyespor’un 
mücadele ettiği ligde bu hafta Konya derbisi heye-
canı yaşanacak. Yılın ilk derbisinde Sarayönü Bele-
diyespor, Akşehirspor’u konuk edecek. Bu mücadele 
Sarayönü İlçe Stadyumu’nda saat 15.00’te başlaya-
cak ve Tuğba Üçüncü tarafından yönetilecek. Konya 
ekiplerinden Karapınar Belediyespor ise Kırıkkale 
Büyük Anadolu Spor’a konuk olacak.

SARAYÖNÜ HENÜZ PUAN ALAMADI
BAL’daki temsilcilerimizden Sarayönü Beledi-

yespor, ligde henüz puan alamadı. İlk haftayı BAY 
geçen yeşil siyahlı takım, 2.hafta ise Karaman Be-
lediyespor’a konuk oldu ve bu karşılaşmadan 1-0 
mağlup ayrıldı. Sarayönü, bu hafta konuk edeceği 
Akşehirspor’u yenerek ligdeki ilk puanını kazanmak 
istiyor. Kırmızı beyazlı ekip Akşehirspor ise ligin ilk 
maçında Çubukspor Futbol ile deplasmanda karşı-
laştı. Bu maçtan 2-1 yenik ayrılan Akşehir, geçtiğimiz 

hafta kendi sahasında ağırladığı Sandıklıspor’u 2-1 
yendi ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. Bölgesel Amatör 
Ligi 6. Grup’ta Akşehirspor 7, Sarayönü Belediyespor 
ise 11.sırada yer alıyor. 

KARAPINAR MAĞLUBİYET İSTEMİYOR
Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme’de şampi-

yon olan ve uzun bir aranın ardından tekrar Bölgesel 
Amatör Ligi’ne yükselen Karapınar Belediyespor se-
zona iyi başladı. İlk hafta maçında Yeniçağa Spor’a 
karşı 2-0 öne geçtiği maçı yaşadığı sakatlıklar nedeni 
ile 2-2 berabere bitiren yeşil siyahlılar, kendi evinde 
oynadığı ilk maçta Anadolu Üniversitesi’ni 3-1 mağlup 
etti. Karapınar Belediyespor, 4 puan ile ligde 4.sırada 
yer alıyor. Temsilcimizin bu yarınki rakibi ise Kırıkka-
le Büyük Anadolu Spor. İki rakip arasındaki mücadele 
Başpınar Stadyumu’nda oynanacak ve 15.00’te baş-
layacak. Karşılaşmayı Berkan Çetin yönetecek. Kırık-
kale Büyük Anadolu Spor, ligde ilk iki maçında 4 puan 
topladı ve 6.sırada bulunuyor.
n SPOR SERVİSİ

Down sendromlu sporculardan 6 madalya

Portekiz’de gerçekleştirilen Down 
Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi 
Dünya Şampiyonası’nın ilk gününde 
milli sporcular, 6 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Fe-
derasyonundan yapılan açıklamaya 
göre, 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz’in 
Madeira Adası’nda başlayan şampiyo-

nada Dilara Çevik, disk atma branşında 
13,88 metrelik derecesiyle dünya şam-
piyonu olurken, çekiç atmada ise kürsü-
nün üçüncü basamağında yer aldı.

Milli sporcu Ali Topaloğlu, gülle 
atmada 10,04 metre ile altın madalya, 
disk atmada ise 25,77 metrelik derece-
siyle gümüş madalya elde etti.

Masa Tenisi Dünya Şampiyona-
sı’nda Benay Balcı ve Merve Peker’den 
oluşan milli takım, gümüş madalya aldı.

Erman Çetiner ile Enes Yılmaz’dan 
oluşan Erkek Milli Takımı ise organizas-
yonda bronz madalya kazandı.

Şampiyona, 7 Ekim Pazar günü ya-
pılacak müsabakalarla sona erecek.

Bu arada şampiyona öncesi Ulusla-
rarası Down Sendromlular Dünya Fede-
rasyonu (IAADS) Yönetim Kurulu seçimi 
yapıldı.  Türkiye Özel Sporcular Spor 
Federasyonu Başkan Vekili Sadettin 
Akçi, katılımcı ülkelerin büyük desteği 
ile IAADS’nin yönetim kurlu üyeliğine 4 
yıllığına seçildi.  n AA

Başarılı sporcu 
altınla ödüllendirildi

Geçtiğimiz aylarda Mersin’de yapılan Üst Ligler Ferdi Boks Türkiye 
Şampiyonasında 76 kiloda Türkiye birincisi olan AK Nasreddin Spor Ku-
lübü Sporcusu Yusuf Uzun, Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından 
altınla ödüllendirildi. Akşehir Belediye Meclisi toplantısında alınan ka-
rarla; başarılı sporcuya altın ödülü verildi. Genç sporcuya ödülünü Be-
lediye Başkanı Salih Akkaya taktı. Akkaya, sporcu Yusuf Uzun’u tebrik 
ederek, spor kulüplerinin başarısı için imkanlar elverdiğince destekle-
rinin artarak süreceğini kaydetti. Akşehir’in hem spor, hem de eğitim 
alanında birçok başarıya imza attığına değinen Başkan Akkaya, gençle-
rin ve çocukların aldığı bu başarılar sayesinde Akşehirliler olarak gurur 
duyduklarını söyleyip, bu başarıların daha da artması için çalışmalarını 
sürdüreceklerinin altını çizdi.   n İHA

TFF 2. Lig temsilcimiz Anadolu Selçukspor’un Tatlıcak Tesisleri’nde 
yaptığı antrenmanı Akıllı Minikler Kreş ve Anaokullarından gelen minik 
öğrenciler ve öğretmenleri de takip etti. Antrenman öncesi teknik heyet 
ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren minikler teknik direktör Tayfun 
Türkmen’e çiçek takdim ederek başarılar dileğinde bulundu. Türkmen 
ve takım kaptanı Ahmet Önay ise yaptıkları konuşmada ziyaretten duy-
dukları memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti.
n SPOR SERVİSİ

Minik öğrencilerden 
Yavru Kartal’a ziyaret



Atiker Konyaspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Ertuğrul 
Taşkıran ikinci kez baba oldu. Ertuğrul-Gözde çifti yeni doğan kız be-
beklerine Lena ismini verdi. Tecrübeli kaleciye bir tebrik de atiker 
Konyaspor’dan geldi. Konyaspor resmi sitesinden yapılan açıkla-
mada, “Kalecimiz Ertuğrul Taşkıran ikinci kez baba oldu. Eşi Gözde 
Hanım,  bir kız çocuğu daha dünyaya getirdi. Ertuğrul-Gözde çifti 
yeni doğan bebeklerine Lena adını verdi. Atiker Konyaspor olarak, 
Taşkıran çiftini tebrik eder, Lena bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür 
dileriz.” İfadelerine yer verildi.   n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında 7 Ekim 
Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını 
sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisle-
ri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle 
başladı.

Daha sonra 5’e 2 pas organizasyonuyla devam eden antren-
man, çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanda, tedavisine devam 
edilen Ali Turan, takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
n AA

Ertuğrul ikinci 
kez baba oldu

Konyaspor Beşiktaş 
hazırlıklarını sürdürdü

RPS

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

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

A Milli Futbol Takımı’nın 11 Ekim Perşembe 
günü Rize’de Bosna-Hersek ile oynayacağı özel 
maçın ve 14 Ekim Pazar günü Rusya ile deplas-
manda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının 
aday kadrosu belli oldu. Kadroda temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’un deneyimli kalecisi Serkan Kırıntılı da 
bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan 
açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 8 Ekim Pazartesi 
günü Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından be-
lirlenen 26 kişilik aday kadroda şu isimler yer alıyor: 

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), 
Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat 
(Royal Antwerp)

 Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener 
Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağ-
lar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bur-
saspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert 
Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram 
(Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gür-
ler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can 
Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), 
Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup 
(Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Ser-

best (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan 
Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real 
Valladolid)

MİLLİ TAKIMIN PROGRAMI
Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını iki gün 

boyunca Riva’da sürdürecek A Milli Takım, 10 
Ekim’de Rize’ye geçecek ve mücadele öncesindeki 
son çalışmasını da aynı gün saat 20.15’te karşılaş-
manın oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadyumu’nda 
yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea 
Lucescu’nun basın toplantısı idman öncesi 19.45’te 
başlayacak. Türkiye-Bosna Hersek özel maçı, 11 
Ekim Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak.   

A Milli Takım, Rusya ile deplasmanda oyna-
yacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için 12 Ekim 
Cuma günü Rize’den Soçi kentine seyahat edecek. 
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 
maçın oynanacağı Fisht Olimpiyat Stadı’nda cu-
martesi günü saat 18.30’da basın toplantısı düzen-
leyecek. Ay-yıldızlılar, basın toplantısının ardından 
saat 19.00’da statta antrenman yapacak. Rus-
ya-Türkiye maçı, 14 Ekim Pazar günü saat 19.00’da 
başlayacak.  

A Milli Takım kafilesi, Rusya maçının ardından 
İstanbul’a dönecek.
n AA

Serkan Kırıntılı milli takım aday kadrosunda

ANADOLU KARTALI
Beşiktaş’ı ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig’in 8. Haftasında temsilcimiz Atiker Konyaspor 
yarın evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Şanssız Göztepe mağlubiyeti 

ile yükselişine ara veren Anadolu Kartalı milli araya moralli girmek 
için Beşiktaş’ı mağlup etmek istiyor. Karşılaşma saat 20.30’da 

başlayacak ve hakem Ümit Üztürk tarafından yönetilecek

Spor Toto Süper Lig’de 8. Hafta heyecanı dün başladı. 
Temsilcimiz Atiker Konyaspor milli ara öncesi zorlu bir rakip 
ile karşılaşacak. Anadolu Kartalı evinde Beşiktaş’ı ağırlaya-
cak. Karşılaşma yarın saat 20.30’da başlayacak ve Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak. Maçı hakem 
Ümit Öztürk yönetecek. Öztürkü’ün yardımcılıklarını Ali Saygın 
Ögel ve Osman Gökhan Bilir yapacak. 

KARTAL MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYOR
Geçen hafta deplasmanda Göztepe’ye şanssız bir şekilde 

yenilen ve yükselişine ara veren Atiker Konyaspor, Beşiktaş’ı 
mağlup ederek milli araya moralli girmek istiyor. 7 maçta top-
ladığı 11 puan ile 8. Sırada yer alan Anadolu Kartalı, Beşiktaş’ı 
yenmesi durumunda üst sıralara olan tırmanışını sürdürecek. 

Zorlu maç öncesi yeşil beyazlılarda önemli bir eksik bu-
lunmuyor. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Adis Jahovic Rıza 
Çalımbay’ın forma şansı vermesi durumunda maçta oynaya-
bilecek. Çalımbay’ın karşılaşmaya Yatabare ile başlaması 
beklenirken, son maçta oyuna girdikten sonra maçın seyrini 
değiştiren Hurtado’nun ilk 11’de başlayacağı tahmin ediliyor. 

BEŞİKTAŞ MORALSİZ
Geçen hafta Kayserispor’u evinde mağlup ederek puanı 

14’e yükselten Beşiktaş Konya’ya moralsiz geldi. Hafta arasın-
da UEFA Avrupa Ligi’de Molde ile karşılaşan siyah beyazlılar 
rakibine 2-0 mağlup olmuştu. 

Molde maçında bazı önemli oyuncularını dinlendiren Be-
şiktaş, Konyaspor maçına büyük önem veriyor. Zirve takibini 
sürdürmek isteyen Beşiktaş, temsilcimiz Konyaspor’u mağlup 
ederek kayıpsız devam etme amacında.

35. RANDEVU
Yarın Konya‘da karşı karşıya gelecek olan Konyaspor ile 

Beşiktaş ligde bu güne kadar 34 kez mücadele etti. Daha önce 
oynanan 34 maçın 19’u Beşiktaş’ın lehine sonuçlanırken, 
temsilcimiz Konyaspor 4 maçta rakibini mağlup etmeyi ba-
şardı. 11 maçta ise iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. 

İki takım arasında Konya’da son oynanan 3 maçta Kon-
yaspor güçlü rakibine mağlup olmadı. Geçen sezon İstan-
bul’da oynanan maç Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona 
ererken, ikinci yarıda Konya’da oynanan karşılaşmada kaza-
nan çıkmamıştı. n SPOR SERVİSİ  

Atiker Konyaspor’da yarın oy-
nanacak olan Beşiktaş maçı öncesi 
Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado ve 
Jens Jonsson, Konya Store’da düzen-
lenen imza gününde taraftarlar ile bir 
araya geldi.

Futbolcuların mağazaya girme-
si ile başlayan sevgi seli etkinliğin 
bitimine kadar sürdü. 3 oyuncu Kon-

yasporlu taraftarların ürünlerini imza-
larken, bol bol fotoğraf çektirdi. İmza 
günü etkinliğine yoğun katılım olması 
nedeni ile Konya Store önünde uzun 
kuyruk oluştu. Düzenlenen etkinlik 
nedeni ile Konya Store stadyum ma-
ğazasında Konyaspor ürünlerinin sa-
tışlarında da artış yaşandı. 
n SPOR SERVİSİ

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 
Başkanı Mevlüt Gülbudak ve Konya 
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdullah Gündüz Beşiktaş 
maçı öncesinde Atiker Konyaspor yö-
netimini ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stad-
yumu’ndaki idari binada gerçekleşen 
ziyarette Atiker Konyaspor Başkan 
Yardımcıları Celalettin Yılmaz, Okay 
Tınkır, As Başkan Mehmet Günbaş 
ve Genel Müdür Bahri Bıçakçı hazır 

bulundu.
Atiker Konyaspor’un ligdeki perfo-

mansı üzerine yapılan sohbetin ardın-
dan müzeyi gezen Konya Bölge Adliye 
Mahkemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak 
ve Konya Bölge Adliye Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Gün-
düz’e yönetim kurulu üyeleri 1925 yı-
lından bu yana muhafaza edilen özel 
birincilik plaketlerini gösterdi.

Ziyaret müzede çekilen hatıra fo-
toğrafının ardından sona erdi.  n İHA

Taraftardan imza 
gününe yoğun ilgi

Gülbudak ve Gündüz’den 
Konyaspor’a ziyaret
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