
Milyonların ‘gel’ çağrısına 
koştuğu büyük Türk düşünürü ve 
mutasavvıf Mevlana Celaleddin 
Rumi’nin kabrinin bulunduğu 
Mevlana Müzesi’nin ziyaretçi 
sayısı, 11 ayda geçen senenin 
aynı dönemine göre yüzde 23 
arttı. Bu artış ile müze, 11 ayda 2 
milyon 613 bin ziyaretçi sayısına 
ulaşarak kendi rekorunu kırdı. 
n SAYFA 3’TE

Mevlana Müzesi kendi rekorunu kırdı

NEÜ yolunda 
mülkiyet sorunu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nin 
yeni kampüsüne giden yolu tel çitle kapatan Ahmet 

Erdoğan, yolun geçtiği arsanın kendisine ait olduğunu ve 
belediyenin protokole uymadığını söyledi. n SAYFA 6’DA

Konya’da ‘çakar 
ve siren’ yasaklandı
Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak bir 
genelge ile kentteki 
kamu kurumlarına 
ait araçlarda, ‘çakar’ 
diye isimlendirilen 
tepe lambası ve 
sirenleri amacı 
dışında kullanıldıkları 
gerekçesiyle 
yasakladı. 
n SAYFA 7’DE

04 Teknik Üniversite 
lokomotif olacak 06 Torbacılara yönelik 

operasyon: 14 gözaltı 07 5. kattan düşen
şahıs yaralandı

ÖRNEK PROJELER 
HAYATA GEÇİYOR

SEVGİ BATTANİYELERİ 
İLE İÇLERİ ISINACAK

OSMANLI DÜNYANIN
EN ERDEMLİ DEVLETİ

Selçuklu’da fikirler hayat buluyor

Huzurevi sakinlerine örnek proje

Dr. Mustafa Güçlü:

Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı kap-
samında, şehrin kültür ve sosyal hayatına katkı 
sağlamak amacıyla destek sağlanan ve uygulama 
aşamasında olan projelerde sona doğru geliniyor. 
Bu kapsamda edilen “Gençler Elele Veriyor, Gele-
ceğe Güvenle Bakıyor” isimli proje hayata geçirildi.

Sınıf öğretmeninin ‘Huzurevlerine Sevgi Battaniye-
leri’ adını verdiği proje kapsamında; öğretmenler, 
veliler ve sosyal medya üzerinden ulaşılan hayır-
severlerce örülen battaniyeler huzurevinde kalan 
yaşlılara hediye edildi.

Osmanlı’dan 
günümüze Türk 
tarihinin bir 
özetini çıkaran 
Konya Aydınlar 
Ocağı Başkanı Dr. 
Mustafa Güçlü, 
Osmanlı Devleti’nin 
dünyada kurulan 
en erdemli ve en 
adaletli devlet 
olduğuna dikkat 
çekti.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

Meclis’ten Şeb-i 
Arus’a davet

Törenler öncesi 
sıkı denetim!

Meram’dan yeni 
konut müjdesi

Yeni yönetmelik
ilerde sorun olacak

AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Hazreti Mevla-
na’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
dolayısıyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde (TBMM) söz 
aldı. Sorgun, “Bu yıl ki teması 
ise ‘Selam Vakti.’ Hepinizi Kon-
ya’ya, selam ikliminde buluş-
maya davet ediyorum” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Vuslat törenleri öncesi ve prog-
ram süresince şehir merkezin-
de hizmet verecek lokanta ve 
otellerde Karatay Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü Ekiplerince 
düzenli olarak gerçekleştirilen 
denetimler hız kazandı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Meram Belediyesinde Uluır-
mak Evleri için kura heyecanı 
yaşandı. Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Ocak ayı 
içerisinde hayata geçirilecek 
2500 dairelik yeni bir projenin 
müjdesini verdi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

JMO Konya Şube Başkanı 
Fetullah Arık, değiştirilen Tür-
kiye Deprem Yönetmeliğiyle 
birlikte zemin parametrelerinin 
belirlenmesinin işin uzmanla-
rından alınmamasının ileride 
büyük sorunlara yol açacağını 
vurguladı. n HABERİ SAYFA 11’DE
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Hızlandıracak adım
YHT Garı Projesi inşaat 

çalışması alanında 
bulunan Yapağcılar 

Sitesi ve etrafı ile ilgili 
acele kamulaştırma 

kararı alındı. Buna göre 
bölgedeki kamulaştırma 

çalışmalarının hızlanması 
bekleniyor

ŞEB-İ ARUS’A AÇILIŞ 
PLANLANIYORDU

Konya’nın yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) 
Garı Projesi Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 gün-
lük eylem planı içerisinde yer almıştı. Bu 
kapsamda Konya YHT Yeni Gar binasının 
Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) 
törenleri katılması beklenen Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açılması bekleniyordu.

KAMULAŞTIRMA
HIZ KANACAK

Bölgeyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan imzalı dünkü Resmi Ga-
zete’de yeni gar ve çevresiyle ilgili acele 
kamulaştırma kararı yer aldı. Yapağcılar 
Sitesi ve etrafını kapsayan kararla birlikte 
çalışmaların hızlanması bekleniyor. Konya 
Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bölge 
esnafı ile sürekli irtibat halinde oldukları 
ve kamulaştırma çalışmalarının sürdürül-
düğü bildirildi. n HABERİ SAYFA 2’DE

İzinsiz tören yapılamaz!
Yarar uyardı: Bizim dışımızda etkinlik yapılırsa gereğini yaparız!

Konya’da Mevlana’nın ölüm yıl dönümü 
nedeniyle  her yıl 7- 17 Aralık tarihleri 
arasında düzenlenen, sema gösterilerinin 
yapıldığı ‘Şeb-i Arus’ (Düğün Gecesi) töreni 
tescillendi. İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, ‘’Ülkemizde veya ülke 
dışında Şeb-i Arus adı altında yapılacak 
etkinlikler, marka tescilinden doğan 
haklarımıza binaen tarafımızdan izin alınmak 
suretiyle yapılabilir’’ dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde 5 Aralık Dünya 
Gönüllüler Günü dolayısıyla “Gönüllü 
Toplum Güvenli Mahalle” programı 
düzenlendi. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Konya’nın bir gönüllüler 
şehri olduğunu belirterek, “Konya 
dünyanın neresinde bir mazlum varsa 
yardım elini uzattığı bir şehir” dedi. 
n SAYFA 4’TE

Nerede mazlum varsa orada Konya var

Abdüssettar 
Yarar
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Selçuklu’da örnek projeler hayata geçiriliyor
Selçuklu Belediyesi Proje 

Destek Programı kapsamında 
Fatih Kültür ve Eğitim Vakfı ile 
birlikte organize edilen “Gençler 
Elele Veriyor, Geleceğe Güvenle 
Bakıyor” isimli proje hayata ge-
çirildi. 

Selçuklu Belediyesi Proje 
Destek Programı kapsamında, 
şehrin kültür ve sosyal hayatına 
katkı sağlamak amacıyla destek 
sağlanan ve uygulama aşama-
sında olan projelerde sona doğru 
geliniyor. Toplam 66 projeden 
biri olan ve Fatih Kültür ve Eği-
tim Vakfına ait “Gençler Elele 
Veriyor, Geleceğe Güvenle Ba-
kıyor” isimli 2 gün sürecek olan 
projenin açılış programı yapıldı. 
Selçuklu Belediyesi Nikah Sa-
lonunda düzenlenen program 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile baş-
ladı. Programda konuşan Fatih 
Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı 
Mehmet Kılıç, Selçuklu Beledi-
yesinin proje destek programları 
kapsamında “Gençler Elele Veri-
yor, Geleceğe Güvenle Bakıyor” 
isimli projenin gerçekleşmesin-
den dolayı duydukları memnuni-
yeti dile getirdi. 

‘EN ÖNEMLİ İŞİMİZ İNSANA 
YATIRIM’

Temel belediyecilik hizmet-
lerinin yanı sıra kültürel, sosyal 
ve eğitim programları ile toplu-
mun sosyal yapısına katkıda bu-
lunduklarını ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı da, proje destek progra-
mının 3. yılında başarılı çalışma-
lar yaptıklarını, kamu yararını 
ilgilendiren konularda dernekle-
re, vakıflara ve öğrenci topluluk-
larına destek verdiklerini belirtti. 
Fatih Kültür ve Eğitim Vakfı ta-

rafından hazırlanan projenin de 
anlamlı ve güzel bir konuyu ele 
aldığını söyleyen Başkan Pekya-
tırmacı, projenin günümüz genç-
liğine ve aile yapısına katkıda 
bulunacağını, bu amaçla destek-
lerinin artarak devam edeceğini 
dile getirdi. Gençlerin kendilerini 
yetiştirmesinin önemine vurgu 
yapan Pekyatırmacı, “Belediye 
olarak birçok iş yapıyoruz ama 
yaptığımız en önemli işlerden bir 
tanesi işte burada olduğu gibi in-
sana yaptığımız yatırımdır. Fatih 
Kültür Vakfı’nın organize ettiği 

programda bu projelerden biri-
dir. Bu projeyle yurtta öğrenim 
gören öğrenci kardeşlerimizin 
kişisel gelişimleri, sosyal geli-
şimleri hem de bilişsel gelişimle-
ri için bu proje çok büyük katkı-
lar sağlıyor. 

İnşallah bundan sonra da 
katkı sağlamaya devam edecek. 
Bunun dışında şehrimizle ilgili, 
kültürümüzle ilgili bir takım bil-
giler edinmiş olacaklar ve üni-
versite ile ilgili bilgiler edinmiş 
olacaklar bu projenin sonucun-
da. Genç kardeşlerimizin eğitim 

ve öğrenim hayatları süresince 
kendilerini geliştirmeleri ve kişi-
sel gelişimlerini en üst düzeyde 
tutmaları bizim birinci hedefi-
miz. Türkiye bulunduğu coğraf-
yada Anadolu topraklarında çok 
önemli bir yerde ve tarih boyun-
ca bu önemini korumuştur. Bu 
sebeple ülkemiz üzerinde emel-
leri olan pek çok millet ve ülke 
bulunmaktadır ama biz bu top-
rakların sahibiyiz ve bu toprak-
ların sahibi olarak da coğrafya-
da mevcut bulunan problemleri 
çözmek adına bizim milletimiz-

den başka bir millet yoktur. Bu 
yüzden geleceğimizin teminatı 
gençlerimize çok iş düşmekte-
dir bu anlamda da gençlere olan 
güvenimiz tam hamdolsun. Bu 
anlamda milli bilincimizi en üste 
seviyede tutmak adına gençle-
rimizin yetiştirilmesi, geleceğe 
hazırlanması anlamında vakıf ve 
derneklerimiz önemli faaliyet-
ler gerçekleştiriyorlar. Bu proje 
üzerinde emeği olan bütün vakıf 
yöneticilerimize, hocalarımıza 
teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. 

Protokol konuşmaları sonrası 
Eğitimci Yazar Uğur Ataseven 
ve Dilek Zekiye Kaşık’ın slayt 
eşliğindeki sunumları gerçekleş-
ti. Gençlik ana temalı konuların 
temel alındığı, bütün ailelere 
ışık olacak aile, sevgi ve ileti-
şim konularının değerlendirildi-
ği eğitim seminerlerinin iki gün 
süreceği belirtildi. Programa, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Fatih Kültür 
ve Eğitim Vakfı Başkanı Mehmet 
Kılıç ve vakıf temsilcileri ile çok 
sayıda öğrenci katıldı.
n HABER MERKEZİ

Mevlana Caddesi 
Şeb-i Arus’a büründü

Bilecik Mahallesi’ne 
baharı getiren buluşma

Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma 
Törenleri çerçevesinde bu yıl yine 
dolu dolu etkinlikler gerçekleştire-
cek. Etkinlikler öncesinde Mevlana 
caddesi bayrak, flama ve afişler ile 
süslendi. 7-17 Aralık tarihleri ara-
sında ihtifallerle yerli ve yabancı 
çok sayıda davetli Hz. Mevlana’nın 
‘Gel’ çağrısına kulak verecek. Bu 
etkinlikler yapılırken, Hz. Mevla-
na’nın öğretilerini anlamak ve ih-
tifallerden manevi pay çıkarmak 

amaçlanıyor. Bu kapsamda “Selâm 
Vakti” temalı anma programı, do-
layısıyla şehrin caddeleri bayrak, 
flâma ve afişlerle donatıldı. Türkçe, 
İngilizce ve Arapça dövizlerde Hz. 
Mevlânâ’nın Düğün Gecesi dediği 
“Şeb-î Arûs” ve Selâm Vakti tema-
sı ile Büyük Mutasavvıf’ın sözleri 
yer alıyor. Yapılan çalışma vatan-
daşlar tarafından büyük beğeni 
yer alırken, yapılan çalışma takdir 
topladı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu’ya bağlı Bilecik Ma-
hallesi’nde (Yükselen Kasabası) 
‘7’den 70’e ep beraberiz’ sloganı 
ile gerçekleştirilen köy buluşma-
sı etkinliğiyle tüm hemşeriler bir 
araya geldi. Bilecikliler Hayır Ce-
miyeti Derneği tarafından tertip 
edilen programda Tüm hemşeri-
lerin düzenli bir araya gelmesine 
vesile olacak etkinlik ve faaliyetle-
rin planlamasına yönelik karşılıklı 
görüşler belirtildi. Programa yoğun 
bir katılım gerçekleştirilirken ka-
tılımcılar arasında bulunan Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir 
Yüksek, Selçuklu İlçe Müftüsü 
Nusret Karabiber, eski Yükselen 
Belde Belediye Başkanı Hazım Ça-
lış, Meram vaizlerinden Mehmet 
Erşahin, köyün sevilen hocaların-
dan Ahmet Demirbaş ve Mustafa 
Yıldız programda söz alarak günün 
anlam ve önemi üzerinde açıkla-
malarda bulundu.

Dernek Başkanı Ahmet Çiğ-
dem, “Bu toplantıları önemsiyoruz 
çünkü bu toplantılar hemşerileri-
mizle daha çok kaynaşmamıza ve-
sile oluyor” diyerek Sıla-i Rahimin 
önemi üzerinde durdu. Programın 
gerçekleştirildiği Bilecik Sosyal Te-
sisini ve Suni çim sahasını Bilecik 
mahallesine kazandıran Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay Bey’e ve Selçuklu İlçe Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı Bey’e şük-
ranlarını iletti.

Programda yapılması temenni 
edilen etkinlik ve faaliyet kapsa-
mında köyde eskiden uygulanan 
‘’Yiğitbaşı uygulaması’’ ön plana 
çıkarken Başkan Ahmet Çiğdem 
gençlere yönelik düzenlenecek fut-
bol turnuvası ve Siyer-i Nebi gibi 
çeşitli bilgi yarışmalarının yapıla-
cağı müjdesini verdi. Program Sel-
çuklu İlçe müftüsü Nusret Karabi-
ber’in yaptığı dua ile son buldu.
n FAHRİ ALTINOK

Konya’nın yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı Projesi inşaat çalışması alanında bulunan Yapağcılar Sitesi ve etrafı ile 
ilgili acele kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı

YHT Garı’nda 
‘acele’ karar!

Konya’nın yeni Yüksek Hızlı 
Tren (YHT) Garı Projesi Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıkladığı 100 günlük eylem planı 
içerisinde yer almıştı. Bu kapsamda 
Konya YHT Yeni Gar binasının Hz. 
Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i 
Arûs) törenleri katılması beklenen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından açılması bekleni-
yordu. Bu doğrultuda Konya YHT 
Yeni gar binasında çalışmalar yoğun 
bir şekilde devam ederken,  Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
imzasıyla Resmi Gazete’de üç ayrı 
Cumhurbaşkanı Kararı yayımlan-
dı. Buna göre,  Konya’nın Selçuklu 
ilçesinde yürütülen kentsel dönü-
şüm ve gelişim projesi içerisinde 
yer alan Yüksek Hızlı Tren Garı ve 
metro hatları için ulaşım bağlantıları 
ve aktarma alanlarının, yaya aksları, 
kombine taşımacılık, teknik altya-

pı, otopark, sosyal ve kültürel tesis 
alanlarının ve imar planı ile kentsel 
dönüşüm projesine konu olabilecek 
diğer donatı alanlarının yapımı ama-
cıyla Musalla Bağları Mahallesi’nde-
ki bazı taşınmazların Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı tarafından 
acele kamulaştırılması yapılacak. 
Söz konusu karar 2942 sayılı Kamu-

laştırma Kanunu’nun 27’nci mad-
desi gereğince verildi. 
BÖLGE ESNAFI İLE İLETİŞİM DEVAM 

EDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan imzalı dünkü Resmi Gaze-
te’de yayınlanan Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı tarafından acele 
kamulaştırılması Hızlı Tren Garı Ci-

varında bulunan Yapağcılar Sitesi ve 
etrafını kapsıyor. Konya Büyükşehir 
Belediyesi yetkililerinin bölge esnafı 
ile sürekli irtibat halinde oldukları ve 
kamulaştırma çalışmalarının sürdü-
rüldüğü bildirildi. 

YENİ GARIN ÖZELLİKLERİ
Yeni Tren Garı  75 bin metre-

kare alana inşa ediliyor. Toplam 32 
bin 500 metrekare  kapalı alana 
sahip olacak olan ve hızlı trenlerin 
ana çıkış durağı olacak olan garda 
toplam 7 hat, 3 platform, restoran, 
kafe, banka, PTT, VIP ve CIP salon-
ları, 117 araçlık kapalı otopark bulu-
nacak. YHT Garı; Ankara, Eskişehir 
Yüksek Hızlı Tren hatlarının hem de 
Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice, 
Kayseri-Aksaray-Konya-Seydişe-
hir-Antalya Hızlı Demiryolu hatları-
nın toplama ve dağıtım garı olacak.
Aynı zamanda Yeni YHT Garı, şehir 
içine yapılması planlanan Metro hat-
tı ile de entegre edilecek.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzesi olan ve bu yılın ilk 11 ayında 2 milyon 613 bin ziyaretçi 
sayısına ulaşan Mevlana Müzesi’ne ziyaretçi sayısının 3 milyona yaklaşacağı tahmin ediliyor

Mevlana Müzesi
rekora koşuyor

Milyonların ‘gel’ çağrısına koştu-
ğu büyük Türk düşünürü ve muta-
savvıf Mevlana Celaleddin Rumi’nin 
kabrinin bulunduğu Mevlana Müze-
si’nin ziyaretçi sayısı, 11 ayda geçen 
senenin aynı dönemine göre yüzde 
23 arttı. 

Bu artış ile müze, 11 ayda 2 mil-
yon 613 bin ziyaretçi sayısına ula-
şarak kendi rekorunu kırdı. Türkiye 
genelinde 2017 yılında 2 milyon 
480 bin 433 rakamı ile en çok ziya-
ret edilen müze olan Mevlana Mü-
zesi’ni bu yıl da başta Çinli, İranlı, 
Tayvanlı, Amerikalı ve Güney Koreli 
olmak üzere çok sayıda turist gezdi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi 
gösterdiği Mevlana Müzesi’ni geçen 
yılın 11 ayında 2 milyon 119 bin kişi 
ziyaret etti. Bu yılın aynı döneminde 
ise ziyaretçi sayısı yüzde 23 artarak, 
2 milyon 613 bine ulaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, Mevlana Müze-
si’nin 2016 ve 2017 yılında en çok 
ziyaret edilen müze olduğunu söy-
ledi. Müzeye ilginin her geçen yıl 
arttığına işaret eden Yarar, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Mevlana Müze-
si 2017’de 2 milyon 480 bin 433 
kişiyle Türkiye’de en çok ziyaretçi 
ağırlayan müze olmuştu. Geçen yıl 

11 ayda 2 milyon 119 bin ziyaretçi 
ağırladık. Şu an yüzde 23’lük bir ar-
tış söz konusu. Bu yıl 30 Kasım iti-
barıyla ziyaretçi sayımız şimdiden 2 
milyon 613 bine ulaştı. Böylece ge-
çen yılın rakamlarını şimdiden egale 
ettik. İnşallah Şebiarus törenleriyle 
birlikte yıl sonuna kadar ziyaretçi 
sayımızın 2 milyon 900 bine ulaş-
masını bekliyoruz. Yani 2018 yılında 
da Mevlana Müzesi’nin Türkiye’deki 
birinciliğini muhafaza edeceğini tah-
min ediyoruz.”

‘EN ÇOK ZİYARETÇİ ÇİN’DEN 
GELİYOR’

Yarar, dünyanın dört bir yanın-

dan turistlerin Mevlana Müzesi’ne 
akın ettiğini dile getirerek, şunları 
kaydetti: “Konya’da, 7-17 Aralık ta-
rihlerinde gerçekleştirilecek Hazreti 
Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl Dönü-
mü Uluslararası Anma Törenlerine 
yerli ve yabancı binlerce turistin ka-
tılmasını bekliyoruz. Ziyaretçi profili-
ne baktığımızda ise en çok ziyaretçi 
Çin’den geliyor. Bunu Endonezya 
ve Malezya gibi diğer Asya ülkeleri 
takip ediyor. Özellikle Şebiarus ta-
rihlerinde komşumuz İran’dan daha 
fazla ziyaretçinin Konya’ya geleceği-
ni tahmin ediyoruz.”
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Karatay’da törenler
öncesi denetim arttı

Vuslat törenleri öncesi ve prog-
ram süresince şehir merkezinde 
hizmet verecek lokanta ve otellerde 
Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlü-
ğü Ekiplerince düzenli olarak ger-
çekleştirilen denetimler hız kazandı.  
Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlü-
ğü ekipleri, 7–17 Aralık 2018 tarih-
leri arasında Hz. Mevlana’nın 745. 
Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası 
Anma Törenleri nedeniyle düzen-
lenen etkinliklere katılmak üzere 
şehrimize gelecek yerli ve yabancı 
misafirlerin rahat ve huzurlu bir şe-
kilde şehrimizde konaklamaları için 
ilçe genelinde yaptığı denetimlerini 
artırdı.  

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli gerçekleştirilen kont-
rol ve denetimlerin önümüzdeki 

günlerde de artarak devam edece-
ğini kaydetti. Konaklama ve gıda 
hizmeti sektöründeki iş yerlerinin 
zabıta mevzuatı yönünden denet-
lendiğini söyleyen Başkan Han-
çerli, temizliğe ve kurallara riayet 
etmeyen iş yerleri hakkında cezai 
işlem yapılacağını belirtti. Şehrimi-
ze gelen ziyaretçilere ev sahipliği 
yapması nedeniyle önemli bir görev 
üstlendiklerini vurgulayan Başkan 
Hançerli; “Şehrimize gelen misa-
firlerin rahat ve huzurlu bir şekilde 
konaklamalarını, Konya’yı ve Kara-
tay’ı güzel hatıralarla hatırlamaları-
nı istiyoruz. Tüm Karataylı hemşeh-
rilerimizle birlikte ev sahipliğimizi 
ve misafirperverliğimizi de en iyi 
şekilde göstereceğimize güvenimiz 
tamdır.” dedi.   n HABER MERKEZİ 

Milletvekili Sorgun’dan 
Şeb-i Arus’a davet 

AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, TBMM’de bir ko-
nuşma yaparak herkesi Hazreti 
Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldö-
nümü anma törenleri dolayısıyla 
Konya’ya davet etti. 

Milletvekili Sorgun, Hazreti 
Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldö-
nümü dolayısıyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde (TBMM) söz aldı. 
Sorgun,   “Tarihimizde; doğudan 
Moğol, batıdan Haçlı istilaları se-
bebiyle bu coğrafyaya birçok göçler 
olmuştur. Bugün de, çağdaş Moğol 
ve Haçlıların ülkeleri istila, işgal ve 
talanları dolayısıyla yine milyonlar 
bu topraklara göç etmiş ve halen 
de etmektedir. Bu ve benzeri se-
beplerle Anadolu’nun insan mirası 
çok çeşitli ve zengindir. Nice gönül 
erleri, Hakk ve halk dostu değer-
lerle dolup taşmıştır. Hiç şüphesiz 
bu yıldızlardan bir tanesi de yedi 
asırdır dünyaya ışık sunan Hazreti 
Mevlana’dır. Zulüm, talan, işgal ve 
istilanın hüküm sürdüğü, ayrılık ve 
gayrılıkların kol gezdiği dünyamız-
da ne kadar da muhtacız onun ba-
rış, birlik ve esenlik iklimine. Ölü-

mü vuslat, yani sevgiliyle buluşma 
bilip, ölüm gecesini Şeb-i Arus, 
yani ‘Düğün Gecesi’ ilan etmek, 
her kişinin değil; olsa olsa er kişi-
nin harcı olsa gerek. Hazreti Mev-
lana’yı Anma ve Anlama törenleri 
her yıl olduğu gibi bu yıl da 7-17 
Aralık tarihleri arasında Konya’da 
icra edilecek. Törenlerin her yıl bir 
teması var. 2016 yılı teması ‘Bir-
lik Vakti’, 2017 teması ‘Kardeşlik 
Vakti.’ Bu yıl ki teması ise ‘Selam 
Vakti.’ Hepinizi Konya’ya, selam 
ikliminde buluşmaya davet ediyo-
rum” dedi.
n İHA

Şeb-i Arus törenleri Konya’da tescillendi. İl Kültür Müdürü Abdülsettar Yarar, “Ülkemizde veya ülke 
dışında bilgimiz dışında bir etkinlik yapılırsa marka tescilinden doğan haklarımızı kullanırız” dedi

‘Şeb-i Arus’ tescillendi
Konya’da Mevlana’nın ölüm yıl 

dönümü nedeniyle  her yıl 7- 17 
Aralık tarihleri arasında düzenle-
nen, sema gösterilerinin yapıldığı 
‘Şeb-i Arus’ (Düğün Gecesi) töre-
ni tescillendi. İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar, ‘’Ül-
kemizde veya ülke dışında Şeb-i 
Arus adı altında yapılacak etkinlik-
ler, marka tescilinden doğan hak-
larımıza binaen tarafımızdan izin 
alınmak suretiyle yapılabilir’’ dedi.

Mevlana’nın ölüm yıl dönümü 
nedeniyle her yıl Konya’da 7-17 
Aralık tarihleri arasında ‘Hz Mevla-
na’nın Uluslararası Vuslat Yıldönü-
mü Anma Törenleri’ düzenleniyor. 
Tören boyunca, sema gösterileri, 
sergiler, tiyatro oyunları, şiir din-
letileri, panel ve konferanslar dü-
zenleniyor. Etkinlik, 17 Aralık 
günü geniş bir protokol kalıtımıyla 
gerçekleşen ‘Şeb-i Arus’ (Düğün 
Gecesi) töreniyle sona eriyor. 

İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü Şeb-i Arus törenlerinin Konya 
dışında kutlanmasının ardından 
marka tescili yaptırmak için hare-
kete geçti. Yapılan girişimler sonu-
cu ‘Şeb-i Arus’ törenlerinin marke 

tescili yapıldı. İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar, anma 
törenlerinin 1937 yılında başla-
dığını hatırlarak, şunları söyledi: 
‘’1950’li yıllardan itibaren çeşit-
lenen Mevlana’yı anma törenle-
ri, zaman içinde kurumsallaşmış, 
Konya’da Kültür Bakanlığı, Valilik, 
Konya Belediye Başkanlığı, üni-
versiteler ve diğer resmi ve özel 
kurumların ve vakıfların katkısı ile 
bugüne ulaşmıştır. Cumhuriyet ta-

rihinin en köklü kültür-sanat ekin-
liği olan Mevlana’yı anma tören-
leri, ilk başladığı günden önce de 
Mevlevîler arasında Hazret-i Mev-
lâna’nın vefat gününü anlatmak 
üzere Şeb-i Arus olarak bilinmek-
tedir. Hatta ‘Şeb-i Arus’ ibaresi, 
manevi dünyamızın diğer uluları 
için de kullanılan bir tabir olması-
na rağmen; tıpkı mesnevi deyince 
Mevlana’nın Mesnevisi’nin, Mev-
lana deyince sadece Hazreti Mev-

lana Muhammed Celaleddin’in ha-
tırlandığı gibi artık sadece Hazret-i 
Mevlana’nın vefat gününü anlat-
mak üzere kullanılır olmuştur.’

‘Şeb-i Arus’ ibaresinin sadece 
17 Aralık’ı ve Mevlana’yı anma 
törenlerini ifade etmesine yöne-
lik marka tescili için girişimlerde 
bulunduklarını ifade eden Yarar, 
‘’Başvuruya ilişkin hukuki süreç 
tamamlanarak ‘Şeb-i Arus Hz. 
Mevlana’nın Vuslat Yıldönümü 

Uluslararası Anma Törenleri’nin 
Konya Valiliği İl Kültür ver Turizm 
Müdürlüğü adına marka tescili 
yapılmıştır. Ülkemizde veya ülke 
dışında Şeb-i Arus adı altında ya-
pılacak etkinlikler, marka tesci-
linden doğan haklarımıza binaen 
tarafımızdan izin alınmak suretiyle 
yapılabilir’’ dedi.

Konya dışında gerçekleştirilen 
‘Şeb-i Arus’ törenlenin bilgileri dı-
şında düzenlendiğini belirten Ya-

rar, ‘’Aralık ayında Konya dışında 
zaman zaman Şeb-i Arus adıyla 
düzenlenen etkinlikler, bizim iz-
nimiz ve bilgimiz dahilinde değil-
dir. 7- 17 Aralık tarihleri arasında 
Konya’da düzenlemiş olduğumuz 
Şeb-i Arus etkinlikleri haricinde 
Konya dışında yapılan etkinliklerle 
ilgili sorumluluğumuz olmadığını 
ve marka tescilinden doğan hakla-
rımızı saklı tutuyoruz’’ diye konuş-
tu.  n HABER MERKEZİ
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‘Gönüllü Toplum Güvenli Mahalle’ toplantısında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 
bir gönüllüler şehri olduğunu belirterek, “Konya dünyanın neresinde bir mazlum varsa yardım elini uzattığı bir şehir” dedi

‘Konya bir gönüllüler şehri’

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin ev sahipliğinde 5 Aralık 
Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla 
“Gönüllü Toplum Güvenli Mahalle” 
programı düzenlendi. 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Da-
iresi Başkanlığı, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve Tüm Gönüllü İtfaiye-
ciler Derneği işbirliğiyle düzenlenen 
Ulusal Gönüllü İtfaiyecilik Çalıştayı 
sonrası gerçekleştirilen programa 
katılan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, itfaiye 
teşkilatının insanın ihtiyaç duydu-
ğunda yanı başında hissetmeyi iste-

diği bir teşkilat olduğunu belirterek, 
“Konya 41 bin kilometrekarelik ala-
nıyla, 31 ilçesiyle çok büyük bir coğ-
rafya. Buradaki gönüllü kardeşleri-
miz de Büyükşehir Belediyemizin 
tanıdığı imkanlarla, köylerdeki su 
tankerleriyle oluşacak yangına hız-
lıca müdahale etme imkanı bulu-
yor. Böylece yangının büyümeden 
kontrol altına alınmasıyla ilgili bir 
çalışma yürütülüyor” diye konuştu. 

EN HIZLI ŞEKİLDE YANGINA 
MÜDAHALE ETMEK İÇİN HAZIRIZ 

Kamunun imkanlarının doğru 
kullanılması adına gönüllü itfaiyeci-

lik işini önemsediklerini vurgulaya-
rak konuşmasına devam eden Baş-
kan Altay, “Bu işin Konya’da olması 
da bizi mutlu ediyor. Çünkü Konya 
birçok açıdan önemli bir şehir. İn-
sanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği 
yer. Selçuklulara 200 yıl başkentlik 
yapmış bir şehir. Tarımsal üretimin 
en yüksek olduğu bir şehir. Aynı 
zamanda sanayi ve öğrenci şehri. 
Ama Konya’nın çok önemli bir özel-
liği daha var. Konya bir gönüllüler 
şehri. Konya bir sivil toplum şeh-
ri. Konya, dünyanın neresinde bir 
mazlum varsa insanların bir araya 

gelip yardım elini uzatarak vakıflar 
ve dernekler kurdukları bir şehir. 
Büyükşehir Belediyemizin itfaiye 
teşkilatı bütün Konyalıların yanın-
dadır. Her zaman en hızlı şekilde ve 
en donanımlı ekiple yangına müda-
hale etmek için hazırız. İnşallah bu 
uygulama Konya’dan tüm Türki-
ye’ye yayılır” ifadelerine yer verdi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Dairesi Başkanı ve Tüm Gö-
nüllü İtfaiyeciler Derneği Başkanı 
Cevdet İşbitirici de programın ama-
cının gönüllü itfaiyeciliği Türkiye 
genelinde uluslararası düzeyde ol-

duğu gibi yaygınlaştırmak olduğu-
nu ifade etti. 

5. GELENEKSEL İTFAİYE RESİM 
YARIŞMASI ÖDÜLLERİ VERİLDİ 
Programın sonunda Konya Bü-

yükşehir Belediyesi tarafından be-
şincisi düzenlenen Geleneksel İtfa-
iye Resim Yarışması’nda dereceye 
girenlere ödülleri Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Os-
man Nail Kavruk, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Ahırlı Belediye Başkanı İsa 

Akgül, Yalıhüyük Belediye Başkanı 
Hasan Koçer tarafından verildi. 

Konya Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Celal Duran, Selçuklu Muhtar-
lar Derneği Başkanı Mustafa Av-
cıoğlu, Meram Muhtarlar Derneği 
Başkanı Başkanı Ali Ermiş, Konya 
Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtar-
lar Derneği Başkanı Mustafa Çetin 
ile çok sayıda muhtarın da katıldı-
ğı programda, 2018 yılı içerisinde 
yangın söndürme tankeri ile en 
fazla olaya müdahale eden mahalle 
muhtarlarına plaket takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Gençler Anadolu Gençlik Der-
neği (AGD) Meram Temsilciliği 
öncülüğünde sabah namazında 
buluştu.  AGD Meram Temsilci-
liği’nin geleneksel sabah namazı 
buluşmaları devam ediyor. Genç-
lerin manevi kalkınması için ça-
lışmalarını devam ettiren AGD, 
maneviyat temelli faaliyetleri 
kapsamında sabah namazı prog-
ramlarını düzenli oyarak yapıyor. 
AGD Meram, bu hafta sabah na-
mazı buluşmasını Amber Reis 
Camii’nde gerçekleştirdi. Gençle-
re sabah namazı sonrası kahvaltı 
ikramında bulunarak sohbet edil-
di. Etkinlik sonrası bir açıklama 
yapan AGD Meram İlçe Başkanı 
Oğuzhan Kara, “Gençliğimizin iyi, 

doğru ve faydalıdan yana olma-
sı için çalışmaları sürdürüyoruz. 
Her birimizin bir sorumluluğu 
var. Taşımış olduğumuz bu ema-
nete halel gelmemesi için mahal-

le mahalle, ilçe ilçe çalışıyoruz. 
Biz de bir emanet var ve bu ema-
neti Rabbimin razı olacağı şekilde 
40 milyon gencimizi nasıl eğite-
biliriz, nasıl ailesine ve vatanına 

faydalı hale getirebiliriz derdi ile 
koşuyoruz” dedi. Kara, sözlerine 
şöyle devam etti: “Bizim derdimiz 
iyiliklere güzelliklere giden çıkış 
yolunu göstermek; iyilikler gü-

zellikler için gayret etmek ve iyi-
liklere güzelliklere kavuşmaktır. 
Bunun da ilk aşaması meselelere 
daha geniş bir perspektiften baka-
bilmektir. Dünya 20. yüzyılda Ba-

tı’nın siyasi, ekonomik, kültürel, 
askeri ve teknolojik hâkimiyetine 
tanıklık etti. İçinde bulunduğu-
muz 21. yüzyılın ilk çeyreğinde de 
aynı hâkimiyet devam ediyor. Batı 
her alanda hâkimiyetini sürdürü-
yor. Batı’nın bu üstünlüğü yeryü-
züne barış ve adalet getirmiyor. 
Geçtiğimiz yüzyıla iki dünya sa-
vaşı sığdırdılar ve milyonlarca in-
san öldü. Bizim görevimiz Hakkı 
ayakta tutmaktır. Adil davranmak 
hepimizin görevidir. Adaleti tesis 
etmek için çalışmamız gerekir. Bu 
minvalde “İşin başı İslam, direği 
namaz, zirvesi de cihattır’ hadis-i 
şerifini düstur edinerek çalışma-
larımızı devam ettiriyoruz.”
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Teknik Üniversite 
lokomotif olacak

Birlik Vakfı Konya Şubesi Yö-
netimi, Teknik Üniversite Rektö-
rünü ziyaret etti. Vakıf Başkanı 
Abdi Parlak, Teknik Üniversite’nin 
Konya ve sanayisi için önemli bir 
boşluğu doldurduğunu belirterek, 
Konya’nın lokomotifi olacak üni-
versiteden beklentilerinin büyük 
olduğunu söyledi

Birlik Vakfı Konya Şubesi Yö-
netimi, Teknik Üniversite Rektörü 
Prof. Dr. Babür Özçelik’i ziyaret 
etti. Birlik Vakfı Konya Şube Baş-
kanı Abdi Parlak, Yönetim kurulu 
üyeleri Abdullah Atıcıgil, Hüseyin 
Eşgin ve Prof. Dr. Ömer Dereli ile 
birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, 
Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik’e 
görevinde başarılar diledi.

Birlik Vakfı olarak yaptıkla-
rı eğitim çalışmaları ile sosyal ve 
kültürel faaliyetler hakkında Prof. 
Dr. Özçelik’e bilgi veren Parlak, 
“Geçlerimizin eğitimli, inançlı, 
vatansever, kültürlü ve çağdaş bi-
rer birey olarak yetişmeleri ve bu 
edeple vatana hizmet edebilmeleri 
için gençlerimize yönelik sosyal ve 
kültürel faaliyetler düzenliyoruz. 
Ayrıca üniversitelerden hocaları-
mızın da katkıda bulunduğu ‘Her 
Cumartesi Birlikteyiz’ başlıklı kon-
feranslarımızla da gençlerimizin 

tarihimiz, kültürümüz ve güncel 
meseleler konusunda bilinçlenme-
sine destek olmaya çalışıyoruz. Bu 
çalışmalarımız bundan sonra da 
devam edecektir. Bu konuda bize 
destek veren üniversitelerimize te-
şekkür ederiz” dedi.

Konya’daki üniversitelerin 
Teknik Üniversite ile tamamlan-
dığını ve büyük bir boşluğu dol-
durduğunu bildiren Parlak, aynı 
bölümlerin diğer üniversitelerde 
de olmasına rağmen, Teknik Üni-
versite mantığının Konya sanayisi 
için lokomotif olacağını ve argeye 
verilen önemin artacağını kaydetti. 
Parlak, Konya sanayisi adına Tek-
nik Üniversiteden beklentilerinin 
büyük olduğunu vurguladı.

Teknik Üniversite Rektörü 
Prof. Dr. Babür Özçelik de Birlik 
Vakfı’nın etkinliklerini takip ettiği-
ni belirterek, başarılar diledi. Kon-
ya ve büyük ilçelerdeki sanayi ku-
ruluşlarını tek tek ziyaret ederek, 
incelemelerde bulunduğunu ve bu 
kuruluşlardaki kapasite ve sıkın-
tıları tespit etmeye çalıştığını dile 
getiren Prof. Dr. Özçelik, “Ama-
cımız, üniversite sanayi işbirliğini 
mükemmel bir şekilde sağlamak” 
şeklinde konuştu.
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2 bin 500 dairelik yeni konut hamlesi
Meram Belediyesinde bu se-

ferde Uluırmak Evleri için kura 
heyecanı yaşandı. Meram’ın 
yaşam kalitesini artırmak ve 
konforunu yükseltmek adına 
başlattıkları kentsel dönüşüm 
çalışmalarında sadece konut de-
ğil yaşam alanları ürettiklerinin 
altını çizen Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, Ocak ayı içe-
risinde hayata geçirilecek 2500 
dairelik yeni bir projenin müjde-
sini verdi. 

Meram Belediyesi öncülü-
ğünde hayata geçirilen Uluır-
mak Evleri Konut Yapı Koopara-
tifi için ön başvuruda bulunanlar 
arasında hak sahiplerini belirle-
mek için kuralar çekildi. 1646 
dairelik dev projenin 818 üyeliği 
için 2223 kişi ön başvuruda bu-
lundu. Kuralar Meram Belediye-
si Meclis Salonunda Noter hu-
zurunda çekildi. Kura sonunda 
818 asil 818 kişinin ismi yedek 
olarak belirlendi. Hayata geçi-
rilecek proje vatandaşlara, Me-
ram’ın en cazip bölgelerinden 
biri olan Uluırmak’ta ev sahibi 
olma olanağı sağlıyor.    

“OCAK AYINDA 2500 DAİRELİK 
YENİ BİR PROJE DAHA HAYATA 

GEÇECEK” 
Kura çekimi öncesinde bir 

açıklama yapan Meram Bele-
diyeBaşkanı Fatma Toru, Me-
ram’ın yaşam kalitesini artırmak 
ve konforunu yükseltmek adına 
başlattıkları kentsel dönüşüm 
çalışmalarında anlaştıkları kişi 
sayısının 6 bine yaklaştığının al-
tını çizdi. Yaklaşık dört ay önce 
Küçük Aymanas Evlerinin, üç 
hafta öncede Aksinne Evlerinin 
temelinin atıldığını hatırlatan 
Başkan Fatma Toru, “Şimdi sıra, 
90 bin m²’lik bir arsa üzerine 
oturan, 32 bin m² yeşil alanı, 

320 araçlık açık, 1650 araçlık 
kapalı otoparkı ile dev bir proje 
olan Uluırmak Evlerimize gel-
di. Hafriyat çalışmaları başladı 
en kısa zamanda temel atma 

gerçekleştirilecek. Meram Bele-
diyesi olarak sadece konut üret-
miyoruz, her yönüyle bir yaşam 
alanı üretiyoruz. Okulundansağ-
lık ocağına, oyun alanlarından 
iş ve ticaret merkezlerine kadar 
her yönü düşünülmüş bir alt 
merkez üretiyoruz. 

Diğer taraftan, vatandaşla-
rımızın mali şartlarını değer-
lendirerek ve arsa sahiplerinin 
paylarını da düşünerek en uy-
gun şartları oluşturduk. Vatan-
daşlarımız faize bulaşmadan 
bütçesini öngörerek ev sahibi 
olabilecekler. Yerel yönetimler 
olarak bizler böylece vatandaş-
ların anayasal temel hakların-
dan olan konut edinme hakkına 
destek vermiş oluyoruz. Kamu 

güvencesinin olması vatandaşın 
daha çok rağbet etmesini sağlı-
yor” diye konuştu. 

BAŞKAN TORU’DAN 
BİR MÜJDE DAHA

Fatma Toru, konuşmasın-
da ayrıca Ocak ayı içinde ha-
yata geçecek yeni bir projenin 
daha müjdesini verdi. Başkan 
Toru sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Burada kurada çıkmayanlar 
üzülmesinler. Büyük Aymanas-
Mahallesinde yaptığımız imar 
uygulamasında sona gelindi. 
Ocak ayı içerisinde 2500 daire-
lik uygulamamızla vatandaşları-
mıza yeni bir alternatif sunmuş 
olacağız. Büyük Aymanas Ma-
hallesindeki bu proje ile toplam 
konut sayımız 6 bin konuta yak-
laşmış olacak. Allah hak kaza-
nan herkese sağlık içinde otur-
mayı nasip etsin.”
KURA SONUÇLARI İNTERNETTEN 

ÖĞRENİLEBİLECEK
Konuşmanın ardından Me-

ram Belediyesi öncülüğünde 
hayata geçirilen Uluırmak Evle-
ri’nin kuralarına geçildi. Önceki 
iki konut projesinde olduğu gibi 
Uluırmak Evleri içinde ilgi bir 
hayli fazla oldu. Kuraya katılan 
vatandaşların heyecanı yüzün-
den okundu.

Kura çekimi ile birlikte 818 
asil 818 de yedek isim belirlen-
di. Öte yandan ön başvuruda 
bulunarak para yatıran ancak 
ismi kurada çıkmayan vatan-
daşların paralarını Kuveyt Türk 
Bankası Meram Yeni Yol Şube-
sinden alabilecekleri, kura so-
nucunu öğrenmek isteyenlerin 
de 06.12.2018 tarihinden itiba-
renmeram.bel.tr ve www.ulu-
irmakevleri.comadresilerinden 
kimlik numaralarını girerek bilgi 
sahibi olabilecekleri bildirildi.  
n HABER MERKEZİ 

‘Gençliğimiz üzerinde sorumluluğumuz var’

Fatma Toru

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla “Gönüllü Toplum Güvenli Mahalle” programı düzenlendi.
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Seydişehir’in çehresi Millet Parkı ile değişecek
Seydişehir Belediyesi tarafın-

dan Millet Parkı çalışmalarına baş-
landı. İlçe Tarım Müdürlüğü Binası 
ve Halk Eğitim Merkezi Binasının 
yıkım çalışmalarının  tamamlan-
masının ardından Millet Parkı ya-
pımının stardı verildi. Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal,  3 Bin 200 
metrekarelik alanda Millet Parkı 
çalışmalarının başladığını  2018 
yılı sonunda tamamlanacağını kay-
detti. Seydişehir’de yeşil alan ve 
park çalışmalarının aralıksız de-
vam ettiği kaydeden Başkan Tu-
tal; şehrimizde vatandaşlarımızın 
rahat nefes alabilecekleri, güzel 
vakit geçirebilecekleri yeşil alanlar 
ve parklar kazandırmaya devam 
ediyoruz. Eski İlçe Tarım ve Eski 
Halk Eğitim Merkezinin bulundu-
ğu 3.200 metrekare alanda Millet 
parkımızın çalışmalarına başlan-

mış olup, 2018 yılı içerisinde ta-
mamlanacak olan parkımızda Süs 
Havuzları, Bitkisel Peyzaj alanları, 
Modern Kent Mobilyaları, Çocuk-
larımızın vakit geçirebileceği oyun 

grupları bulunacak” dedi. Göreve 
başladıkları 5 yıllık süre içerisinde 
gerçekleştirilen park ve yeşil alan 
çalışmaları kapsamında Seydişe-
hir’e 44 yeni park kazandırdıklarını 

kaydeden Başkan Tutal; Seydişehir 
‘de 200 Bin metrekarelik yeşil alan 
oluşturulup üzerine 44  park yapı-
mı gerçekleşmiştir.39 Kırsal ma-
hallemizde ise 39 parkımızı hem-
şehrilerimizin hizmetine sunduk. 
Park ve yeşil alanlar  bir şehrin 
modern dokusunu tamamlayan, 
halkın en önemli yaşam alanları-
dır. Yeni yeşil alanlar oluştururken 
mevcut parklarımızı da unutma-
dık. Birçok parkı da ekiplerimiz 
elden geçirerek revize etti. Ama-
cımız, çocuklarımız ve gençlerimi-
zin spor yaparak sağlıklı ortamda 
büyümeleri, halkımızın yeşil alan  
içinde hoşça vakit geçirmeleridir. 
Vatandaşlarımızın dinlendiği, stres 
attığı, yeni parklar yapmaya, daha 
yeşil bir Seydişehir için çalışmaya 
devam ediyoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Sabancı Vakfı’nın ‘Filantropi Semineri’, bu yıl ‘Engelsiz Yaşam Teknolojileri’ başlığıyla düzenlendi.   Seminerde 
katılımcılar engelsiz yaşama katkı sağlayan birbirinden yenilikçi teknolojileri de deneyimleme fırsatı elde etti

Yenilikçi teknoloji 
ile engeller aşılacak

Sabancı Vakfı’nın 11 yıldır hayır-
severlik alanındaki gelişmeleri günde-
me taşıdığı “Filantropi Semineri”, bu 
yıl “Engelsiz Yaşam Teknolojileri” baş-
lığıyla düzenlendi.  Sabancı Vakfı’nın 
11 yıldır sivil toplum alanındaki ge-
lişmeleri tartışmaya açmak amacıyla 
düzenlediği Filantropi Semineri, “En-
gelsiz Yaşam Teknolojileri” başlığıyla 
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde 
gerçekleşti. Teknolojinin engelli birey-
lerin hayatına etkisinin konuşulduğu 
seminerin ana konuşmacısı görme en-
gelliler için etrafındaki dünyayı betim-
leyen; insanları, nesneleri ve metinleri 
anlatan bir yapay zeka uygulaması 
geliştiren ve kendisi de görme engelli 
olan Saqib Shaikh oldu.  Seminer kap-
samında gerçekleştirilen “Teknoloji 
ve Bağımsız Yaşam” başlıklı panelde 
görme engellilerin ihtiyaçları doğrul-
tusunda akıllı bastonu geliştiren Kür-
şat Ceylan, işitme engelli çocuklar için 
iki dilli hikaye kitabı tasarlayan Me-
lissa Malzkuhn, fiziksel engelliler için 
online harita geliştiren Jason Da Silva 
ve engelli politikalarıyla ilgilenen aka-
demisyen Volkan Yılmaz konuşmacı 
olarak yer aldı. Felix Klieser’in etkileyi-
ci performansıyla başlayan seminerin 
kapanışını da Avusturyalı Dans Grubu 
Ich Bin O.K. gerçekleştirdi. Seminerde 
katılımcılar engelsiz yaşama katkı sağ-
layan birbirinden yenilikçi teknolojileri 
de deneyimleme fırsatı elde etti. 

SABANCI VAKFI OLARAK PEK ÇOK 
PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK 

Seminerin açılış konuşmasını 
yapan Sabancı Vakfı Mütevelli He-
yeti Başkanı Güler Sabancı, hayırse-
verliğin öneminin giderek arttığına 
değinerek başladığı konuşmasında, 
”Filantropi, 21. yüzyılda önemi ve et-
kinliği giderek artan konulardan biri 
haline geldi. Bu alana odaklanan kişi 
ve kurumların sayısı her geçen gün ar-
tıyor. Hepsinin hedefinde daha adil ve 
eşit bir dünyaya katkıda bulunmak yer 
alıyor. Harvard Üniversitesi’nin son 
dönemde hazırladığı Küresel Filantro-
pi Raporu’na göre vakıf sayısı son 25 
yılda üç kat artmış, bütçeler de buna 
bağlı olarak artarak yıllık 150 milyar 
doları aşmış. Yine bu rapora göre, bu 
kaynağın önemli bir kısmı vakıfların 
öncelikli olarak ele aldıkları eğitim, 
sosyal refah, sağlık ve kültür-sanata 
gidiyor. Ancak vakıflar hangi alanda 
çalışırsa çalışsın bütçeden çok daha 
önemli bir konu var, o da etki.  Birey-
lerin bu çalışmalardan ne kadar ya-
rarlandığına odaklanmak ve aslında 

etkiyi takip etmek gerekiyor. Çünkü 
günümüzde artık filantropi, yani ha-
yırseverlik, büyük paralar harcamak 
değil, eşit bir dünya hayaliyle daha 
etkin çalışmak anlamına geliyor” dedi. 
Sabancı Vakfı’nın da tüm bireylerin 
haklardan eşit yararlandığı bir toplum 
vizyonuyla çalıştığını belirten Saban-
cı, “Kuşkusuz, haklarına erişmede en 
çok sorun yaşayanlar arasında engelli 
bireyler yer alıyor. Biliyorsunuz dün 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü’ydü. Bu 
vesileyle tüm engellerin ortadan kalk-
tığı, tüm bireylerin hayata özgürce 
katıldıkları bir dünya diliyorum hepi-
mize. Sabancı Vakfı olarak bu sebeple 
kuruluşumuzdan bu yana engelli bi-
reylerin hayata katılımda karşı karşıya 
kaldıkları eşitsizlikleri ortadan kaldır-
mak için pek çok proje hayata geçirdik, 
pek çok projeyi destekledik. Bugün de 
burada teknolojinin bağımsız yaşama 
nasıl katkı sağlayacağını konuşacağız” 
ifadelerini kullandı. 

ÖNEMLİ OLAN SADECE TEKNOLOJİ 
DEĞİL, TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ 
NASIL HAYATIMIZA KATTIĞIMIZ
Teknolojinin eğitimden sanayiye 

hayatın her alanının ayrılmaz bir par-
çası haline geldiğine değinen Sabancı, 
“Her geçen gün yeni gelişmeler gün-
deme geliyor ve hepimizin hayatını 
her an etkiliyor. Ancak önemli olan 
sadece teknolojik gelişmeler değil. Bu 
gelişmeleri hangi alanlarda nasıl haya-
tımıza kattığımız da giderek daha fazla 
önem kazanıyor. Bu noktada belirt-
meliyim ki, teknoloji daha eşit, adil ve 
demokratik bir dünya hayaline destek 
olduğunda daha da anlam ve daha da 
değer kazanıyor. Her birimizin haya-
tını ve alışkanlıklarını değiştiren tek-

noloji, kapsayıcı bir bakış açısıyla he-
pimize yepyeni fırsatlar sunuyor. İşte 
bugün teknolojinin engelli bireyler için 
sunduğu fırsatları ve bağımsız yaşama 
olan etkilerini konuşacağız. ‘Engelsiz 
Yaşam Teknolojileri’ konferansımızda 
hem sahnede hem de fuayede ilham 
veren pek çok teknolojiyle tanışacak-
sınız. Yaşadığımız, gördüğümüz bu 
teknolojiler, erişilebilir bir toplum ha-
yalimizin uzak olmadığını gösteriyor. 
Teknoloji bugün hepimize gelecek için 
umut veriyor” dedi. 

GELECEĞİN GETİRECEKLERİ
İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM

Konferansın ana konuşmacısı olan 
Saqib Shaikh, teknolojinin hayatını 
değiştirdiğini belirttiği konuşmasında 
“Teknoloji, engelli bireylerin hayatla 
aralarındaki mesafeyi kapatıyor. Özel-
likle yapay zekanın gelişimi bu anlam-
da bizlere çok çeşitli ve yeni fırsatlar 
sunuyor. Ben de hem görme engelli 
bir birey hem de bir yazılımcı olarak 
sürekli herkes için bariyerleri kaldıra-
cak çözümleri nasıl bulabileceğimiz 
sorusuna yanıt arıyorum. Seeing AI 
uygulaması da bu arayışın bir sonucu 
olarak ortaya çıktı. Uygulamanın Tür-
kiye dahil dünyanın her yerinde evde, 
işte ve daha pek çok alanda görme 
engellilerin hayatını kolaylaştırıyor. Ve 
biz uygulamayı her geçen gün geliştir-
meyi sürdürüyoruz, çünkü geldiğimiz 
noktanın henüz başlangıç olduğunun 
farkındayım” dedi.  Bugün hayatımız-
da olan pek çok teknolojinin engelli 
bireylerin sorunlarına çözüm üretmek 
amacıyla hayata geçirildiğini belirten 
Shaikh, “Hepimizin cep telefonlarında 
kullanılan dokunmatik ekran teknolo-
jisi bundan yıllar önce aslında engelli 

bir bireyin yaşadığı sorunlara çözüm 
üretmek için geliştirildi ve bugün he-
pimizin hayatının ayrılmaz bir parçası 
haline geldi. Dolayısıyla bugün engel-
liler için geliştirilen teknolojilerin de 
giderek yaygınlaşacağına inanıyorum. 
Her gün yeni bir teknoloji öğreniyo-
rum ve geleceğin getirecekleri için çok 
heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

ENGELLİ ERİŞİMİNİ ARTIRAN 
TEKNOLOJİLERE İLGİ

Seminerde tanıtılan teknolojilerin 
odaklandığı alanlardan biri de mekan-
ların erişilebilirliği oldu. Online harita 
uygulaması AXS Map, engelli birey-
ler için yaşamı kolaylaştırmasıyla öne 
çıktı. Uygulama, bina ve mekanların 
engelli erişimine uygunluğu üzerin-
den oylanmasına olanak sağlıyor ve 
bu bilgileri herkesin erişimine açıyor. 
Topchair isimli merdiven çıkan te-
kerlekli sandalye ise engelli erişimine 
uygun düzenlenmemiş mekanlarda 
da erişim sağlayabilmesiyle ilgi gör-
dü. Engelli bireylerin karşıdan karşı-
ya geçmesini kolaylaştıran Neatebox 
da katılımcıların ilgisini çekti. Engelli 
bireyin ışıklara geldiğini algılayarak 
karşıdan karşıya geçme butonuna 
otomatik olarak basılmasını sağlayan 
uygulama, aynı zamanda bireylerin 
sosyalleşmesini sağlamak amacıyla 
mekanların erişilebilirliğini de değer-
lendiriyor.  Etkinlikte çalışmalarını ta-
nıtanlar arasında Engelsiz Yaşam Çö-
zümleri Laboratuvarı (EyLAB) da yer 
aldı.  EyLAB, erişilebilirlik, mobilite, 
kullanılabilirlik ve herkes için tasarım 
konusundaki uzmanlığıyla engellilere 
yönelik Ar-Ge çalışmalarını sürdürü-
yor. 
n HABER MERKEZİ

Ilgın’ın caddelerinde peyzaj çalışması yapıldı
Ilgın’da yapımı tamamlanan 

prestij caddelerinde orta refüj pey-
zaj düzenleme ve ağaçlandırma ça-
lışmaları başladı. Belediye Başkanı 
Mehmet Karahan, gazetecilere yap-
tığı açıklamada, bu yıl başlanıp bitiri-
len caddelerde orta refüjlerde peyzaj 
çalışmalarının başladığını söyledi. 
Bu çalışmalar kapsamında onlarca 
fidanı toprakla buluşturduklarını 
ifade eden Karahan, şunları kay-
detti: “Proje kapsamında yapılan bu 
ağaçlandırma ve refüj düzenlemele-

rimizle caddelerimiz yepyeni ve ye-
şil görünüme kavuştu. Caddelerimiz 
dışında da şehrin farklı noktalarında 
ağaç dikimi çalışmalarımız devam 
edecek. Ilgın’ımızı güzelleştirmek 
için gece gündüz demeden çalışıyo-
ruz. Emeği geçen, bu güzelliklerin 
ortaya çıkmasında katkısı olan tüm 
çalışanlarımıza, yeşilin korunması 
ve kollanmasında duyarlılık sahibi 
tüm hemşehrilerime şükranlarımı 
sunuyorum.”
n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve 
Ilgın Belediyesi ve tarafından or-
taklaşa yapılacak olan kapalı hay-
van pazarı projesi için yer teslimi 
yapıldı.Belediye Başkanı Mehmet 
Karahan yaptığı yazılı açıklamada 
Kapalı hayvan pazarı için geri sayı-
mın başladığını belirtti. Kapalı hay-
van pazarının ilçeyi bölgede mer-
kez haline getireceğini ifade eden 
Karahan, şunları kaydetti: “Proje 
onaylandı ve ihale süreci tamam-
landı. İşi yüklenici firmaya teslim 

ediyoruz. İnşallah en kısa sürede 
inşasına başlanacak. Bu önemli ya-
tırımın ilçemize kazandırılmasında 
büyük katkıları olan, projenin her 
aşamasıyla bire bir ilgilenen ve-
kilimiz Hacı Ahmet Özdemir’e ve 
desteklerini eksik etmeyen Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay’a, KOP Başkanı İh-
san Bostancı’ya, İlçe Başkanımız 
Ali Erten’e şahsım ve ilçem adına 
teşekkür ediyorum. Her şeyin dü-
şünüldüğü bir proje ilçemize hayır-
lı olsun.”
n AA

Hayvan Pazarı Projesi
için yer teslimi yapıldı

Seydişehir İlçe Müftülüğü tara-
fından umre ödüllü bilgi yarışması 
düzenlendi. Seydişehir Müftüsü 
Adem Bebek, yaptığı açıklamada, 
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri 
kapsamında İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile organize ettikleri yarış-

maya ortaokul ve lise öğrencileri-
nin büyük ilgi gösterdiğini söyledi. 
Test usulü yapılan yarışmada bi-
rinci olan lise öğrencisinin umreye 
gönderileceğini ifade eden Bebek, 
dereceye kalan öğrencilere çeşitli 
ödüller verileceğini belirtti. n AA

Konya’nın Derbent ilçesinde, 
ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine 
kışlık kıyafet yardımında bulunul-
du. Derbent Kaymakamı Fatmagül 
Dalmış, Derbent Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı tarafından kışlık kıyafet 
yardımı yapılan Mülayim ilkoku-

lunu ziyaret etti. Kıyafetlerin da-
ğıtımına da katılan Kaymakam 
Dalmış, ziyaret ettiği okulda, sınıf-
ları gezerek öğrencilerle bir süre 
sohbet etti. Dalmış, okulda idareci 
ve öğretmenlerden yaptıkları çalış-
malar hakkında bilgi aldı.
n AA

Bu yarışmada başarılı
olanlara ödül, umre

Öğrencilere kışlık
kıyafet yardımı yapıldı



Konya’da kontrolden çıkarak 
demir bariyerlerin üzerine uçan 
ve hurdaya dönen otomobilin 
sürücüsü kazadan yaralı olarak 
kurtuldu.  Kaza, saat 05.30 sı-
ralarında merkez Selçuklu ilçesi 
Yeni İstanbul Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Otogar istikametinden şehir 
merkezi istikametine seyir halin-
de olan ve süratlı olduğu iddia 
edilen Özkan B. (21) idaresindeki 
42 APB 27 plakalı otomobil, sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu önce takla attı 

ardından Selçuklu Köprülü Kavşa-
ğının demir bariyerlerinin üzerine 
uçarak durabildi. Otomobil hur-
daya dönerken, çevredeki diğer 
sürücülerin ihbarı üzerine olay 
yerine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Yaralı sürücü ilk müdaha-
lenin ardından ambulansla Konya 
Numune Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınırken, hayati teh-
likesinin bulunmadığı öğrenildi. 
Kaza sebebiyle trafik akışı kont-
rollü olarak sağlanırken, kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA
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Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi’nin hizmete yeni açılan Me-
ram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 
giden yol, arsa sahibi olduğunu 
belirten Ahmet Erdoğan tarafın-
dan tel çitlerle kapatıldı.

 Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin protokol koşullarını yerine 
getirmediğini iddia eden Erdo-
ğan, yaklaşık 15 dakika sonra 
çitleri kaldırdı. Ahmet Erdoğan, 
‘’Bu, belediyeye bir ihtardı. Pro-
tokol koşulları yerine getirilmez-
se yolu kazacağım” dedi. Büyük-
şehir Belediyesi yetkilileri ise 
kamulaştırma davasının devam 
ettiğini belirtti.

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Meram Tıp Fakülte Has-
tanesi için 900 yatak kapasiteli 
yeni bina yaptırıldı. Temmuz ayı 
içinde hizmete giren hastaneye 
giden yolu, arsa sahibi olduğunu 
belirten Ahmet Erdoğan bugün 
tel çitlerle kapattı. Erdoğan, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi’nin ar-
sanın yol olarak kullanılması için 
hazırlanan protokol kurallarına 
uymadığını iddia etti.

Ahmet Erdoğan, 1360 met-
rekare arsasının bir kısmından 

hastane yolu geçmesi için 2017 
yılının Ekim ayında Büyükşehir 
Belediyesi ile protokol imzala-
dıklarını belirtti. Erdoğan, im-
zalanan protokolde yolun giriş 
kısmında bulunan ve Büyükşehir 
Belediyesi tarafından etrafı tel 
örgülerle çevrilen arazide ‘ticari 
faaliyet sürdürebilecek’ maddesi 
konulduğunu ve bunun üzerine 
belirlenen kısma ticari faaliyet-

te bulunmak için tek katlı bir 
bina yaptığını söyledi. Ahmet 
Erdoğan, binanın inşaatı devam 
ederken Büyükşehir Belediye-
si tarafından belirlenen kısımda 
ticari faaliyet yapılamayacağı 
yönünde kendisine ihtarname 
gönderildiğini, bunun üzerine 
avukatı aracılığıyla kendisinin de 
Belediyeye protokol şartları yeri-
ne getirilmediği için ihtarname 

gönderdiğini ifade etti. Erdoğan, 
4 defa ihtarname göndermesine 
rağmen bugüne kadar yaptıkları 
girişimlerden cevap alamadığını 
ileri sürdü.

TARTIŞMALAR YAŞANDI
Ambulans ve içinde hasta 

olan araçların geçişine izin veri-
len yolda, eylem nedeniyle uzun 
araç kuyrukları oluştu. Ahmet 
Erdoğan, zaman zaman araç 
sahipleriyle tartıştı. Hastaneye 
gelen vatandaşlar ise minibüs-
lerden inerek yaklaşık 400 metre 
yürüyerek hastaneye ulaşabildi.

‘ÇÖZÜM OLMAZSA YOLU 
KAZACAĞIM’

Yolun kendisinin tapulu ara-
zisi olduğunu belirten Erdoğan, 
‘’Belediye ile karşılıklı protoko-
lümüz var. Ancak belediye bu 
protokolü yerine getirmedi. Bu 
15 dakikalık yol kapatış bir ihtar-
dı. Bu sorun çözüme kavuşmazsa 
yarın yolu kazacağım” dedi.

Ahmet Erdoğan, yaklaşık 15 
dakika sonra tel çitleri kaldırarak 
yolu açtı. Büyükşehir Belediyesi 
yetkilileri ise kamulaştırma da-
vasının devam ettiğini belirtti.
n DHA

Otomobil bariyerlere
saplandı, sürücü yaralandı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
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www.konyayenigun.com

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

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
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S. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Rasim ATALAY

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nin yeni kampüsüne giden yolu tel çitle kapatan Ah-
met Erdoğan, yolun geçtiği arsanın kendisine ait olduğunu ve belediyenin protokole uymadığını söyledi

Konya’da uyuşturucu satışı 
yaptığı ileri sürülen şahıslara yöne-
lik gerçekleştirilen operasyonda 14 
zanlı gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 

uyuşturucu madde satışı yaptığı 
tespit edilen şüphelilere yönelik ça-
lışma başlattı. Teknik ve fiziki taki-
bin ardından hazırlıklarını tamam-
layan ekipler, kent merkezinde 14 
adrese eş zamanlı operasyon dü-
zenledi. 14 şahsın gözaltına alındığı 

operasyonda, adreslerde dedektör 
köpek ‘Oskar’ ile arama yapıldı. 
Aramalarda 6 gram eroin, bin 256 
gram esrar, 155 adet uyuşturucu 
hap ele geçirildi. 

Operasyonla bağlantılı olarak 
64 zanlıya da uyuşturucu madde 

kullanma suçundan işlem yapıldığı 
öğrenildi. Gözaltına alınan 14 şüp-
heli, Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirildikten sonra ifadeleri alın-
mak üzere emniyete götürüldü.
n İHA

Torbacılara yönelik operasyon: 14 gözaltı 

Hastaneye giden
yolu trafiğe kapattı

42. kattan atlayan genç, 37. gün hayatını kaybetti
 42 katlı plazanın en üst katın-

daki restorandan atlayıp, yakın-
daki alışveriş merkezinin çatısına 
düşen Azerbaycan uyruklu Tehran 
Alimoğ (23), 37 gün süren yaşam 
mücadelesini kaybetti.

Olay, 27 Ekim Cumartesi günü 
saat 13.30 sıralarında merkez 
Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa 
Mahallesi Kule Caddesi’nde bulu-
nan, kentin plaka numarasından 
esinlenerek yapılan, bölgenin en 
yüksek binasında meydana geldi. 
42 katlı plazanın en üst katındaki 
restoranın terasına çıkan Tehran 
Alimoğ, iddiaya göre, kendisini 
boşluğu bıraktı. Plazanın bitişiğin-
deki alışveriş merkezinin yemek 
bölümünün çatısına düşen genç, 
ağır yaralandı. Görenlerin ihbarı 
üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye 

ekipleri, kartonpiyer tabaka üzeri-
ne düşen ve hareket etmekte zor-
luk çeken genci kurtarmak için 
tavanı kırdı. Daha sonra sedyeye 
alınıp, iple aşağı sarkıtılan Alimoğ, 
ambulansa koyuldu. Sağlık ekiple-
rince ilk müdahalesi yapılan yaralı 
genç, ambulansla Meram Tıp Fa-
kültesi’ne kaldırıldı.

Polis, üzerinden nüfus cüzdanı 
çıkmayan gencin kimliğini belir-
lemek için cep telefonu rehberin-
den arkadaşlarını aradı. Bunun 
üzerine gencin, Azerbaycan uy-
ruklu Tehran Alimoğ olduğu be-
lirlendi. Vücudunun büyük bir bö-
lümünde kırıklar oluşan Alimoğ, 
yoğun bakımdaki yaşam müca-
delesini dün kaybetti. Alimog’un 
cenazesinin ülkesi Azerbaycan’da 
defnedilmek üzere ailesine teslim 
edildiği öğrenildi.  n DHA
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Konya’da, yasa dışı avlanan 25 kişiye cezai işlem 
uygulandı. Edinilen bilgiye göre, kara avcılığına 
yönelik koruma faaliyetlerini sürdüren Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü 
ekipleri, gerçekleştirdiği denetim ve kontrollerde 
aralarında far avı yaptığı belirlenen kişilerin de 
olduğu 25 kişinin yasa dışı avlandığını belirledi. 
Yasa dışı avlanan 25 avcıya cezai işlem uygulayan 
ekipler, denetimlerde 2 takozsuz av tüfeği ele ge-
çirirken, 1 araca ise mülkiyeti kamuya geçirilmek 
üzere el koydu. Toplamda 26 bin 181 liralık idari 
para cezası uygulayan ekipler, kara avcılığına yö-
nelik denetim ve kontrollerin süreceğini bildirdi.
n AA

Karaman’da 7 katlı binanın 5’nci katından düşen 
şahıs yaralandı. Şahsın vücudunda herhangi bir 
kırık olmadığı sadece ciğerinde kanama tespit edildi.  
Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Urgan Mahalle-
si’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 7 katlı bi-
nanın 5’nci katında oturan 32 yaşındaki Mustafa A., 
ailesinin gözleri önünde biranda pencereden aşağı 
düştü. Yaklaşık 15 metre yüksekten çimlerin üzerine 
düşerek yaralanan Mustafa A., çağrılan ambulansla 
Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ise 
olayın meydana geldiği daire ile şahsın düştüğü 
yerde inceleme yaptı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi 
devam eden Mustafa A.’nın vücudunda herhangi bir 
kırık olmadığı sadece ciğerinde kanama tespit edil-
diği öğrenildi. Polis, Mustafa A.’nın kendi mi atladığı 
yoksa kaza ile mi düştüğünü araştırıyor.  n İHA

Yasa dışı avlanan
25 kişi cezalandırıldı

5. kattan düşen
şahıs yaralandıKonya Valisi Cüneyit Orhan Toprak 

bir genelge ile kentteki kamu kurumları-
na ait araçlarda, ‘çakar’ diye isimlendiri-
len tepe lambası ve sirenleri amacı dışın-
da kullanıldıkları gerekçesiyle yasakladı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 
kentteki kamu kurumu ve kuruluşlarına, 
çakar diye isimlendirilen tepe lambası 
ve sirenler ile ilgili bir genelge gönderdi. 
Genelgede, özellikle makam aracı olarak 
kullanılan hizmet araçlarında bulunan 
çakar lamba ve siren gibi ışıklı ve sesli 
uyarı cihazlarının amacı dışında kulla-
nıldığı için yasaklandığı bildirildi. Ge-
nelgede, “2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu’nda yer alan geçiş üstünlüğü 
bulunan araçlar haricindeki tüm araç-
larda amacı dışında ışıklı ve sesli uyarı 
cihazlarının kullanılması yasaklanarak, 
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet 
Müdürlüğü’nce de gerekli denetimle-
rin yapılması ve herhangi bir aksaklığa 
meydan verilmemesi” istendi.  n DHA

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) ve Aile Sanat ve Eğitim 
Merkezleri (ASEM) kursiyerleri, 
sosyal sorumluluk projeleri kap-
samında Konya merkez ile Ka-
dınhanı, Ilgın, Yunak ve Kars’ta 
belirledikleri ihtiyaç sahibi öğ-

rencilere mont, bot ve kışlık ço-
rap gönderdi. 

KOMEK ile ASEM kursiyer-
leri, örnek bir sosyal sorumlu-
luk projesine imza attı. KOMEK 
Bosna Hersek ve Sancak Kurs 
Merkezleri ile Mümine Hatun 
ve Selçuklu ASEM üyeleri kış 

aylarının gelmesiyle ihtiyaç sa-
hibi öğrenciler için kışlık giye-
cek kampanyası düzenledi. KO-
MEK Mensupları ve Mezunları 
Derneği’nin desteği ile Konya 
merkez, Kadınhanı, Ilgın, Yunak 
ve Kars’ta belirledikleri ihtiyaç 
sahibi bin 245 takım mont, bot 

ve kışlık çorap temin eden kursi-
yerler, bunları çocuklara gönde-
rerek mutluluklarına ortak oldu. 
KOMEK ve ASEM’in öğrencilere 
yönelik sosyal sorumluluk proje-
leri diğer kurs merkezlerinde de 
devam edecek.
n HABER MERKEZİ

FETÖ’nün TSK ve emniyet 
yapılanmasına operasyon

12 suçtan yakalaması 
bulunan zanlı yakalandı

Aksaray’da FETÖ/PDY’nin 
TSK ve emniyet mahrem yapı-
lanmasına yönelik gerçekleştirilen 
operasyonda 9 şüpheli gözaltına 
alındı. Operasyon, sabahın saat-
lerinde Aksaray merkezde ger-
çekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 
emniyetteki mahrem yapılanma-
sı soruşturması kapsamında 15 
Temmuz hain darbe girişiminden 
sonra kapanan askeri okullar ve 
polis akademisinden ihraç edilen 
10 askeri ve polis okulu öğrenci-
sinin FETÖ/PDY içerisinde faaliyet 
yürüttükleri yönünde haklarında 
ifade ve teşhisler elde edildi. Bu-

nun üzerine Aksaray Cumhuriyet 
Başsavcılığı koordinesinde hare-
kete geçen İl Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele (TEM) Şubesi 
ekipleri sabahın ilk ışıklarında 
operasyon için düğmeye bastı. 
10 ayrı adrese eş zamanlı olarak 
operasyon gerçekleştiren TEM 
ekipleri, 9 şüpheliyi yakalayarak 
gözaltına alırken 1 şahıs da firari 
olarak aranıyor. 

Gözaltına alınan zanlılar Aksa-
ray Eğitim ve Araştırma Hastane-
sinde sağlık kontrolünden geçiril-
dikten sonra sorgulanmak üzere 
emniyete götürülürken, olayla il-
gili başlatılan soruşturmanın sür-
düğü öğrenildi.
n İHA

Sınıf öğretmeninin ‘Huzurevlerine Sevgi Battaniyeleri’ adını verdiği proje kapsamında; öğretmenler, veliler ve 
sosyal medya üzerinden ulaşılan hayırseverlerce örülen battaniyeler huzurevinde kalan yaşlılara hediye edildi

Huzurevi sakinlerine 
‘sevgi’ battaniyeleri’ 

Merkez Karatay ilçesi Kuvayi 
Milliye İlkokulunda Sınıf Öğret-
meni olan Melek Akdeniz, sosyal 
medyadaki paylaşımlardan esin-
lenerek “Huzurevlerine Sevgi 
Battaniyeleri” adını verdiği projeyi 
hayata geçirdi. Okul yönetiminin 
de destek verdiği projeye, okulda-
ki öğretmenleri, öğrenci velilerini 
ve sosyal medya üzerinden ulaştı-
ğı hayırsever vatandaşları da ekle-
yen Melek Akdeniz, okulda kendi-
lerine tahsis edilen boş bir odada 
velilerle birlikte iki ay boyunca 
battaniye ördü. Projenin sonunda 
Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Ba-
kım ve Rehabilitasyon Merkezini 
ziyaret eden öğretmenler, öğrenci 
ve velilerle birlikte sevgiyle örülen 
80 battaniyeyi yaşlılara hediye etti. 
‘BİR KALBE DOKUNABİLDİYSEK NE 

MUTLU BİZE’
Boş zamanlarında örgü örüp 

insanlara hediye etmeyi sevdiğini 
ifade eden Akdeniz, sosyal med-

yada gezerken örgü gruplarında 
battaniyeler örüp huzurevi ve 
çocuk esirgeme yurtlarına hedi-
ye edildiğini görünce bu projeyi, 
sosyal sorumluluk projesi olarak 
hayata geçirmeye karar verdiğini 

söyledi. Sene başında okuldaki öğ-
retmenlerle de istişare ettiğini an-
latan Akdeniz, “Öğretmenlerimize 
böyle bir projem var dedim. Okul-
daki diğer öğretmenlerde destek-
lediler. Veli toplantısında da bu 

projeyi gündeme getirdim. Örgü 
bilen velilerin battaniye örmesini 
istedim, veliler de tamam dedi. 
Sosyal medyadan da paylaşım-
lar yapıp ip firmalarından ip rica 
ettim. Sağ olsunlar kolilerle gön-
derdiler. Komşularım destek oldu, 
erkek öğretmenlerin eşleri ördü. 
Sosyal medyada durum olarak 
paylaştım ve görenler destek oldu. 
Okul yönetimi de projeye destek 
vererek velilerin okula rahat girip 
çıkabilmeleri ve örgü örebilmeleri 
için boş bir odayı bize tahsis etti. 
Projenin sonunda 80 battaniye ör-
dük ve huzurevi sakinlerine hedi-
ye ettik. Bir kalbe dokunabildiysek 
ne mutlu bize” diye konuştu. 

Projeyle yaşlıları görüp onlarla 
iletişim kuran öğrencilerini bilinç-
lendirmeyi amaçladığını aktaran 
Akdeniz, projeye destek veren 
herkese teşekkür ederek, yardım-
ların yerine ulaştığını da sözlerine 
ekledi.
n İHA

Aksaray’da 12 ayrı suçtan 
yakalama kararı bulunan ve ke-
sinleşmiş 4,5 yıl hapis cezası olan 
şüpheli, polis ekiplerinin operas-
yonuyla yakalandı. Edinilen bilgi-
ye göre, resmi belgede sahtecilik, 
bilişim sistemleri veya banka veya 
kredi kurumlarının araç olarak kul-
lanılması suretiyle hırsızlık, mühür 
bozma, 6136 sayılı kanuna mu-
halefet ve kumar oynanması için 
yer ve imkan sağlama suçundan 
aranan İbrahim Ö. (36) isimli bir 
zanlı hakkında geniş çaplı araştır-
ma başlatan Aksaray İl Emniyet 

Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiple-
ri, aranan şüphelinin yakınların-
dan ve çevresinden izini sürdü. 
Bir süre yapılan takibin ardından 
şahsın yerini tespit eden ekipler, 
Dere Mahallesi’nde bir eve yaptı-
ğı operasyonla zanlıyı yakaladı. 12 
ayrı yakalama müzekkeresi, 4,5 yıl 
kesinleşmiş hapis cezası bulunan 
şüpheli İbrahim Ö., emniyetteki 
sorgusunun ardından çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak Aksaray 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna tes-
lim edildi.
n İHA

KOMEK ve ASEM üyelerinden örnek davranış 

Konya’da ‘çakar ve siren’yasaklandı
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  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85
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SATILIK 
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde Satılık 
Kaloriferli, 2+1 ve

3+1 daireler
0531 710 

88 76

Altınay Yem Sanayi 
firma sahiplerinden 

Mustafa ve Tolga 
Altınay’ın 

babaları
Hamdi Altınay’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet,  

Altınay ailesine ve 
yakınlarına Cenab-ı Allah’tan 
Sabr-ı Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Altınay Yem Sanayi firma sahiplerinden Mustafa ve Tolga Altınay’ın babaları Hamdi Altınay 
84 yaşında vefat etti. Altınay ailesini acı günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Altınay ailesinin acı günü

Altınay Yem Sanayi firma sa-
hiplerinden Mustafa ve Tolga Altı-
nay’ın babaları Hamdi Altınay 84 
yaşında vefat etti. Merhum Ham-
di Altınay’ın cenazesi dün öğlen 
namazına müteakip Hacıveyis Ca-
miinde kılınan cenaze namazının 
ardından sevenlerinin omuzların-
da taşınarak, dualar eşliğinde Üç-
ler Mezarlığı’ndaki aile kabristanı-
na defnedildi. Altınay ailesini acı 
günlerinde Ulusal Hububat Kon-
seyi Başkanı Özkan Taşpınar ile 
Altınay ailesinin yakınları ve se-
venleri katıldı. Yenigün Gazetesi 
olarak merhum Hamdi Altınay’a 
Allahtan rahmet, Altınay ailesine 
ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
n MEVLÜT EGİN

Meram’da rekor oy oranına ulaşmak istediklerini belirten AK Parti Meram Belediye Başkan Aday Adayı Zeke-
riya İncili, vizyoner belediyecilikle Meram’ı her alanda hak ettiği değere kavuşturacaklarının altını çizdi 

‘Alnımızın akıyla kazanacağız’
“Gece gündüz çalışmaya, Me-

ram’a değer katmaya talibiz diyerek 
yola çıktık, bu süreçte vatandaşla-
rımızla bir araya gelince buna ne 
kadar ihtiyacımız olduğunu daha iyi 
anladık” diyen AK Parti Meram Be-
lediye Başkan Aday Adayı Zekeriya 
İncili, “Şahsi menfaatleri bir kenara 
bırakarak, tüm halkımızla birlikte 
önce Meram, sonra Konya, uzun 
vadede ise Türkiye için değer üre-
teceğimize inanıyorum” ifadelerini 
kullandı. 

İŞİMİZ, GÜCÜMÜZ; HİZMET
İncili, “Bugüne kadar Meram 

için birçok hayal kurduk, halkımızın 

sorunlarını gidermek ve Meram’ı 
ülkemizin ikonu haline getirebilmek 
için kısa zamanda çok iş yapmamız 
gerekiyor. Önümüzdeki 5 yılda 15 
yıllık hizmeti Meram’a getirme niye-
ti içindeyiz. Rabbim inşallah bunun 
için gayret gösterebilme fırsatını 
bize verir ve şerefli milletimizin hiz-
metkârı oluruz” dedi. 

MERAM’DA OY REKORU
 KIRMAK İSTİYORUZ

Meram’da oy rekoru kırmak is-
tediklerini belirten AK Parti Meram 
Belediye Başkan Aday Adayı Zekeri-
ya İncili şunları kaydetti: “Amacımız 
rekor bir oyla seçimi kazanmak ve 

ilçemizi iktidar tacıyla taçlandırmak. 
Meram, Cumhurbaşkanımıza ve 
partimize teveccühünü her seçim 
göstermiştir. Biz mahalle mahalle, 
köy köy gezerek sıkılmadık el, din-
lenmemiş dert bırakmak istemiyo-
ruz. Bu sayede vatandaşlarımızın 
desteğiyle rekor bir oya ulaşarak 
büyük hizmetler vermek istiyoruz.”

İLK HEDEF MAĞDURİYETLERİN 
GİDERİLMESİ

“İnsanımızın birçok konuda şi-
kayetleri olduğunu biliyorduk an-
cak aday adaylığı sürecinde bunu 
çok daha iyi anladık” diyen İncili, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan ve mensubu ol-
maktan gurur duyduğum AK Parti 
teşkilatlarımız bu göreve bizi uygun 
görürse inşallah öncelikli hedefi-
miz, bu mağduriyetleri gidermek ve 
hemşerilerimize rahat bir nefes al-
dırmak olacaktır. Daha sonra büyük 
yatırımlar için planladığımız turizm, 
tarım, sanayi hamlelerini hayata ge-
çirmek ve bu süreçte eğitim, kültür 
ve sanatta Meram’ı hak ettiği değere 
kavuşturmak. Tüm bunları hayata 
geçirip Meram’ı rahatça yaşanabilen 
bir cazibe merkezi haline getirdikten 
sonra marka bir ilçe yaparak Türki-
ye’nin parlayan yıldızı haline getir-

mektir” ifadelerini kullandı. 
‘HEP BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ’
Vizyoner bir belediyecilikle hiz-

met edeceklerinin altını çizen İncili, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Meram’ı 
seçilmiş bir grubun değil herkesin 
huzur içinde yaşadığı, işsizlik so-
runun olmadığı, çiftçinin yüzünün 
güldüğü, esnafın her sabah dükka-
nını mutlulukla açtığı, geleceğimiz 
olan gençlerin iyi eğitim alabildiği, 
turizm ve sanayi yatırımları ile gelir 
sıkıntısı olmayan, canlı ve yaşanabi-
lir bir merkez haline getirmek istiyo-
ruz.” 
n HABER MERKEZİ
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Ambulans ekipleri maharetlerini sergiledi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından 1-7 Aralık Acil Sağ-
lık Hizmetleri Haftası dolayısıyla 
çeşitli etkinlikler düzenlenmeye 
devam ediyor. Etkinlikler kapsa-
mında Türk Yıldızları Parkında 
ambulanslar için parkur oluştu-
ruldu. Parkurda ambulans şoför-
lerine eğitim verildi. Daha sonra 
senaryo gereği yaralanan birine 

ambulans ekipleri hızla müdahale 
etti. 

Etkinlikle ilgili bilgi veren 
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, “Konya İl Sağlık 
Müdürlüğü olarak halkımızda 112 
acil sağlık hizmetleri hakkında 
farkındalığı artırmak kendi çalı-
şanlarımızın bilgi, eğitim ve moti-
vasyonu artırmak amaçlı bir takım 

faaliyetler düzenlendik. Bugün 
de ambulans rallisi adı altında 5 
etaptan oluşan bir eğitim faaliye-
timiz var. Ralli demek ambulans-
larımızın hız yapması demek de-
ğildir. 5 etaptan oluşuyor; birinci 
etap hastaya medikal müdahale, 
ikincisi travmalı bir hastaya mü-
dahale, üçüncüsü ambulans sü-
rüş teknikleri eğitimi, dördüncüsü 

hastalarımızın taşınma eğitimi ve 
son olarak da triaj dediğimiz has-
talarımızın uygun zamanda uy-
gun yerlere transferini sağlayacak 
bir eğitim. Bu eğitime Aksaray, 
Karaman ve Konya olmak üzere 
3 ilden bölge ekiplerinden oluşan 
14 ekibimiz katılmakta ve gerçek-
ten çok verimli kaliteli motivas-
yon artıcı bilgi paylaşımını artırı-

cı bir eğitim sergilenmekte. 112 
demek zaman demek gerçekten 
Sağlık Bakanlığımızın sağlıkta dö-
nüşüm ve gelişim projesinde en 
fazla nasibini alan en fazla ilerle-
me gösteren birimlerimizden biri 
112 sağlık hizmetlerimizdir. 112 
sağlık hizmetlerimiz artık Konya-
mızda da Türkiye ortalamasında 
da 10 dakika yerel yerleşim böl-

gesinde hastaya yetişebilmekte 
ve en uygun hastaneye en uygun 
tedavisinin yapılacağı merkeze 
hastalarımızı iletilmektedir” dedi.  
Ambulans ralli parkurunun ardın-
dan etkinlik senaryo gereği uçak 
kazasında yaralanan kişilere mü-
dahale ile devam etti. Uçak kazası 
tatbikatı gerçeğini aratmadı.
n İHA

‘Sağlık çalışanları döner
sermayesiz geçinemiyor’

Ilgın’da yıkılan okulun
yerine yenisi yapılacak

Türk Sağlık-Sen Konya Şube 
Başkanı Metin Töke, döner ser-
maye sistemine güvenerek 
kredi çeken ve harcamalarını 
ayarlayan sağlık çalışanlarının 
geçinemediğini söyledi. 

Konya Numune Hastanesi 
bahçesinde sağlık çalışanlarının 
da katıldığı basın açıklamasında 
konuşan Türk Sağlık-Sen Konya 
Şube Başkanı Metin Töke, per-
formansa dayalı döner sermaye 
sisteminin çalışana bir faydası 
kalmadığını ileri sürdü. Döner 
sermaye ödemelerine göre har-
camalarını, kredi ve taksitlerini 
ayarlayan sağlık çalışanlarının 

geçinemez hale geldiğini vur-
gulayan Töke, “Bir çalışanın 
evine borcunu ödemediğinden 
dolayı haciz gelirse, geçim sı-
kıntısı nedeniyle ailesindeki 
huzur bozulursa bunun vebali 
çalışanın emeğini yok eden ve 
bunlara kayıtsız kalanlardadır. 
Çünkü döner sermaye sistemi 
çökerken çalışanı da girdabın 
içine aldı ama çare aranmadı, 
çözüm üretilmedi. 

Pansuman bile sayılmaya-
cak tedbirler büyük çözümler 
gibi sunuldu” ifadelerini kullan-
dı.
n İHA

Ilgın Belediye Başkanı Meh-
met Karahan, yıkımı yapılan 51 
yıllık İnönü İlkokulunun yeri-
ne 24 derslikli yeni ve modern 
bir ilkokul yapılacağını bildirdi. 
Eski okul binasının yerine yapıl-
ması planlanan okul projesinin 
ihalesinin yapıldığını duyuran 
Başkan Karahan, yaptığı yazılı 
açıklamada, şunları kaydetti: 
“Tamamlanma aşamasına ge-
len İnönü Ana Okulunun ar-
dından Yeni İnönü İlkokulunun 
ihalesi de yapıldı. Yarım asırlık 
İnönü İlkokulu inşallah yeni-
den inşa edilecek.1967 yılın-

da eğitim ve öğretim hayatına 
başlayan okulumuz yeniden 
yapılarak Ilgın halkına hizmet 
vermeye devam edecek. Bu ye-
nileme sürecinde büyük katkı-
ları olan AK Parti Konya Millet-
vekilimiz Prof. Dr. Hacı Ahmet 
Özdemir, desteklerini hiçbir 
zaman eksik etmeyen Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay ve AK Parti İlçe 
Başkanımız Ali Erten’e teşek-
kür ediyorum. İlçemiz her daim 
daha iyilerine layıktır. Ilgınımı-
za hayırlı olsun.”
n AA

Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden övgüyle bahseden Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, liseyi çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek gösterdi

Türkiye’ye örnek
bir okul oldu!

Konya’nın en çok tercih edilen 
meslek lisesi Mehmet Tuza Pakpen 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nin atölye binası ve spor salonu-
nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa 
katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede, 
okuldan övgüyle bahsederek, Meh-
met Tuza Pakpen Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi’ni Türkiye’ye 
örnek gösterdi.

Konya OSB’deki açılış törenine 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım-
cısı Hasan Büyükdede, Konya Vali 
Yardımcısı Mehmet Aydın, İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü ile sanayiciler ve öğrenci-
ler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Konya 
Sanayi Odası ve Konya Organize 
Sanayi Bölgesi Başkanı Memiş Kü-
tükcü, Mehmet Tuza Pakpen Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
Konya’nın en çok tercih edilen 
meslek lisesi olma hedefine ulaştı-
ğını vurguladı. Okulun, iş dünyası 
için aranan eleman yetiştirdiğine 
vurgu yapan Kütükcü, insana ya-
pılan yatırımın boşa gitmeyeceğini 
bildiklerini ve okulun alt yapısına 
sürekli yatırımlar yaptıklarını söy-
leyerek, “600 öğrenci kapasiteli ve 
20 derslikli lisemize, bugüne kadar 
4 atölye kazandırarak öğrencileri-
mizin pratik ağırlıklı bir eğitim sü-
recinden geçmesini sağladık. 200 
kişi kapasiteli öğrenci yurdu ile öğ-
rencilerimizin barınma ihtiyaçlarını 
ücretsiz karşılıyoruz. Her öğrenci-
mize ücretsiz servis imkanı sunu-
yoruz. İstihdam garantisi ve burs 
veriyoruz. LGS yerleştirme puanına 
göre okulumuza kayıt yaptıran ilk 
40 öğrencimize ve yılsonu başarı 
puanlarına göre 9.sınıftan 10.sını-
fa geçen ilk 40 öğrencimize burs 
veriyoruz. Ayrıca sosyal tesis alan-
larımız ile okulumuzu son derece 
modern bir yapıya kavuşturduk. 
Okulumuzda okuyan her bir öğren-
cimiz, bu okulu bitirdiğinde sanayi 
tesislerimizin aradığı, çalıştıkları sa-
nayi tesislerine değer katan, üreten 
bireyler olarak iş hayatlarına devam 
edecekler” diye konuştu. Kütükcü, 
bir ülkede refah seviyesini artır-
manın, insanları daha üretken bir 
hale getirmenin yolunun eğitimin 
kalitesinin arttırılmasından geçtiği-
ni belirterek, lisede de bu anlayışla 
hareket ettiklerini söyledi.

KÜTÜKCÜ’DEN TEŞEKKÜR
Kütükcü, konuşmasında Meh-

met Tuza Pakpen Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi’ne spor salonu-
nun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ın Selçuklu Be-
lediye Başkanlığı döneminde be-
lediye tarafından kazandırıldığını 
hatırlatarak, Altay’a ve okula des-
tek veren herkese teşekkür etti. 
Kütükcü, açılışı yapılacak olan atöl-
ye binasının ve spor kompleksinin 
hayırlı olmasını dileyerek sözlerini 
tamamladı.

TÜM OSB’LERE MESLEKİ 
VE TEKNİK OKUL

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-
dımcısı Hasan Büyükdede de, Tür-
kiye’nin organize sanayi bölgeleri 
ile endüstri bölgeleri ile büyük bir 
gelişimin arifesinde olduğunu söy-
leyerek, Türkiye’deki tüm OSB’ler-
de mesleki ve teknik okullar açma 
projelerinin olduğunu ifade etti. 
Türkiye’nin dünyadaki ilk 10 ülke 
arasına girmesi için sanayi parsel-
lerine ayrılan alanların daha fazla 
olması gerektiğine işaret eden Bü-
yükdede, “Dünyada ilk 10 ülkenin 
içerisine girmeye çalışıyoruz. Bazı 
şeyleri başarabilirsek oraya yük-
selebiliriz. Bunlardan bir tanesi, 
Türkiye’deki sanayi için ayrılan 
alanlar. Ülkemizde sanayi için ay-
rılan alan toplam alanın binde 3’ü 

seviyelerinde. Bu oran Fransa’da 
yüzde 2,5, Almanya’da yüzde 4,5, 
İtalya’da yüzde 2’ler seviyesinde. 
Bizim üretmemiz gereken alan 10 
misli olursa bugün İtalya seviyesine 
geliyoruz. Sanayi için ayıracağımız 
alanlarla, böyle okullarımızın alt ya-
pısını geliştirerek, bunların önünü 
açarak hedeflerimize erişebiliriz “ 
şeklinde konuştu. Türkiye’nin ge-
lişme trendini nitelikli gençler ile 
yakalayacağını, bu bağlamda salon-
da bulunan gençlere büyük görev 
düştüğünü vurgulayan Bakan Yar-
dımcısı Büyükdede, okul çağında 
kendini yetiştirmiş, bilgi teknolo-
jilerini kullanmayı bilen gençlerin 
fabrikalarda, üretim tesislerinde 
yer sahibi olması ile ülkenin önü-
nün açılacağını ifade etti.

BU OKULUN ÖĞRENCİLERİ

ÇOK ŞANSLI
Konya OSB’de bulunan Meh-

met Tuza Pakpen Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 
şanslı olduğuna işaret eden Bakan 
Yardımcısı Büyükdede, ülkenin 
her yerinde Konya’daki gibi sanayi 
tesisleri olmadığı için herkesin bu 
kadar şanslı olmadığını kaydetti. 
Büyükdede, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Gelişme trendini yakalaya-
caksak, bu nitelikli gençler ile ola-
cak. Onun için size gözbebeğimiz 
gibi bakıyoruz. Böyle örnek okulları 
tüm OSB’lerimize taşımak istiyo-
ruz.”

Daha sonra konuşan Vali Yar-
dımcısı Mehmet Aydın ise, başarı-
nın emek istediğini, başarıya ulaş-
mak için herkesin ve her kurumun 
o konuyla ilgili bir katkısı olması 
gerektiğini söyledi. Mehmet Tuza 
Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde başarının yakalandığı-
nı belirten Aydın, Konya OSB’nin, 
Konya Sanayi Odası’nın, iş adam-
larının, belediyelerin katkısıyla 
birbirinden güzel tesislerin hayata 
geçirildiğini sözlerine ekledi. Ko-
nuşmaların ardından, protokol üye-
lerinin katılımıyla atölye binası ve 
spor salonunun açılışı gerçekleşti-
rildi. Atölye binalarını gezen Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede, öğ-
rencilerin çalışma alanlarını yakın-
dan incelerken, kaynak simülasyon 
cihazında da kaynak yaptı.
n HABER MERKEZİ
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Seydişehir gençlik yerel seçime hazır ‘Kadınlarımız Türkiye’nin güvencesidir’
AK Parti Seydişehir Gençlik 

Kolları Başkanı Mevlüt Polat, 31 
Mart 2019 da gerçekleştirilecek 
olan yerel seçimlere hazır oldukla-
rını dile getirdi. Gençlik kollarının 
teşkilat içindeki önemine vurgu 
yapan AK Parti Seydişehir Genç-
lik Kolları Başkanı Polat “ Genç-
ler, Türkiye’nin geleceğinin temi-
natıdır. Her dönem teşkilatımız, 
gençlik kollarımızdan gücünü ve 
enerjisini almış geleceğe güvenle 
bakmıştır. Sizler gençlik kollarımız 
olarak sağlam durursanız, çalışır-
sanız bu Recep Tayyip Erdoğan’ın 
elini güçlendirir. Siz gençlik kolları 
olarak yürürseniz, koşturursanız 
bu Recep Tayyip Erdoğan’ın eli-
ni güçlendirir” dedi. Başkan Polat 
yerel seçimlerle ilgili yaptığı açık-
lamada ise, “Mart ayında yapılacak 
mahalli idareler seçimi Türkiye’nin 
yükselişi için kritik öneme sahip. 
AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları 

olarak 31 Mart 2019 seçimleri için 
hazırız ve ‘Bismillah’ diyerek çalış-
malarımıza başladık.Seçim çalış-
maları kapsamında yönetim kuru-
lumuz, yedek yönetim kurulumuz, 
mahalle başkanlarımız, bayan ko-
misyonu, üniversite ve lise birim-
lerimizle çalmadık kapı, sıkılmadık 

el bırakmayacağız. Çok çalışırsak, 
birlik ve beraberlik içinde olursak, 
sayımızı arttırarak, inanarak, azim 
ve yorulmadan yolumuza devam 
ederiz. Birlik ve beraberlik içinde 
omuz omuza ilerleyeceğiz.” şek-
linde konuştu.
n HABER MERKEZİ

CHP Konya İl Kadın Kolları Başkanı Şerife Tunç, 
5 Aralık Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını 
kazandığı gün olduğunu belirterek, 5 Aralık 1934’te 
Atatürk, bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir 
karara öncülük ederek, Türk kadınına seçme ve se-
çilme hakkını vermiştir. Seçim Kanunu’nda yapılan 
değişiklik ile bundan tam 84 yıl önce kadınlar, en de-
mokratik haklarına kavuştular. Böylelikle Kadınlarımız 
eşit yurttaş olma, seçme ve seçilme haklarına kavuştu. 
5 Aralık bizim ülkemiz kadınları için ayrı bir öneme sa-
hiptir. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde birçok Avru-
pa ülkesinden önce bu haklarımızı elde ettik. Ne yazık 
ki günümüzde sahip olduğumuz bu haklar istediğimiz 
seviyeye kavuşmamıştır. Günümüzde TBMM’sinde 
yüzde 17 oranıyla temsil edilirken, dünya sıralamasın-
da 133 sırada yer alıyoruz. Yerel yönetimlerde tablo 
daha vahimdir. Biz kadınlar nüfusun yarısı isek, tem-
siliyette de eşit olmak istiyoruz. Çünkü kadınlar cum-
huriyetin, ,devrimlerin, laik ve demokratik Türkiye’nin 
güvencesidir. Selam olsun Atatürk ün gösterdiği yolda 
mücadele eden kadınlara derken, bize bu haklarımızı 
sağlayan Mustafa Kemal’e minnetle saygıyla anarken, 
kadınlarımızın seçme seçilme haklarının verildiği gün-
lerini kutluyorum” dedi. n HABER MERKEZİ 

Çumra Organize Sanayi Böl-
gesi yıl sonu değerlendirme top-
lantısını gerçekleştirdi.

Çumra Sultan Abdülhamid 
Han Bilgehanesi’nde gerçekleşti-
rilen toplantıya Çumra Kaymaka-
mı Hüseyin Ece, Çumra Belediye 
Başkanı ve Çumra OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, 
Başkan vekili ve Çumra Tica-
ret Odası Başkanı Metin Kural 
ve Çumra Organize Sanayi Böl-
gesinde yatırım yapan 37 firma 
temsilcisi katıldı.  Çumra Sultan 
Abdülhamid Han Bilgehanesinde 
gerçekleştirilen değerlendirme 
toplantısında Çumra Organize 
Sanayi Bölgesinin eksik ve yeni 
yatırımları konuşuldu.  Çumra 
Kaymakamı Hüseyin Ece, Çum-
ra Organize sanayi bölgemizde 
en iyi ve en yüksek teknolojinin 
kullanılmasıyla üretimde en iyi 
atmosferi oluşturulması gereklili-
ğine vurgu yaptı.

Çumra Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Oğuz ve Çumra OSB Yö-

netim Kurulu Başkanı Dr.Mehmet 
Oğuz düzenlenen değerlendirme 
toplantısında;  “Bugün Çumra 
Organize Sanayi bölgesi toplan-
tısındayız. Çumra deyince akla 
ilk olarak Tarım ve Hayvancılık 

gelir ama Parkobirlik Genel Baş-
kanı Recep Konuk Başkanımızın 
öncülüğün dünyanın en iyi fabri-
kası ilçemizde kuruldu. İnşallah 
Çumra Organize Sanayide ilçe-
mizin ve İlimizin en önemli cazi-

be merkezlerinden birisi olacak, 
bugün burada Çumra Organize 
Sanayi Bölgemize yatırım yapan 
37 müteşebbis firma yetkilileri-
mizle eksiklerimizi ve neler ya-
pabileceğimizi konuştuk. Allah’a 

şükürler olsun şuan Türkiye’deki 
en borçsuz sıkıntısız ve adli bir 
olayı olmayan bir Organize Sanayi 
Bölgesine sahip durumdayız. Ben 
ilçeme yatırım yapan 37 firmamı-
za ve bizler için kıymetli olan 1 

kişinin bile önemliyken en az her 
firmanın en az 10 kişinin istihda-
mını sağlamayı hedefliyor Allah 
onlardan razı olsun ve İlçemize 
hayırlı olsun dedi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’in mahallelerinde
kültür merkezi dönemi

Beyşehir ilçesinde, Avşar Ma-
hallesi’nde yapımı tamamlanan 
kültür merkezinin çok amaçlı  bir 
sosyal tesis olarak kullanılacağı 
bildirildi. Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, 469 konutluk 
2.etap projenin de devreye girme-
siyle giderek büyüyüp gelişen Av-
şar Mahallesi’nde yapımı tamam-
lanan kültür merkezi binasının 
yakında hizmete gireceğini söyle-
di. Beyşehir Belediyesi’nin öncülü-
ğünde TOKİ Başkanlığı tarafından 
Avşar Mahallesi’nde üretilen 469 
konutluk toplu konut projesi kap-
samında kültür merkezi de inşa 
edildiğini vurgulayan Özaltun, bu 
binanın imzalanan protokol çer-
çevesinde Beyşehir Belediyesi’ne 
devrinin gerçekleştirildiğini söyle-
di. Bine yakın konutun bulunduğu 
Avşar Mahallesi’nde yeni konut 
projesinin de hayata geçirilmesiy-
le birlikte nüfus potansiyelinin de 
önemli ölçüde yükseldiğini vur-
gulayan Özaltun, bu kapsamda 
yerleşim merkezinde yeni sosyal 
tesis ve donatılara olan ihtiyacın 
arttığını söyledi. Bu anlamda bu-
rada yapımı tamamlanan iki katlı 
kültür merkezinin önemli bir işlevi 
yerine getireceğine inandıklarını 
vurgulayan Özaltun, “İzmir’deki 
gururumuz olan işadamlarımız-
dan, geçmiş dönemde AK Parti 
İzmir Milletvekilliği de yapan İs-
mail Katmerci Bey’e bu kültür 
merkezinin ismini verdik. Halen 

bünyesindeki bir odası Halk Eğitim 
Merkezi’nin Avşar Mahallesi’nde 
açmış olduğu biçki nakış kursuna 
evsahipliği yapan Kültür Merkezi-
mizin Avşar Mahallesi Muhtarlığı 
ve mahallemizde yaşayan vatan-
daşlarımızdan da gelen talepler 
doğrultusunda çeşitli kültürel et-
kinliklerin yapıldığı, fitness salonu, 
kafeterya, kütüphane,  muhtarlık 
ofisi, sağlık ocağı, cenaze taziye 
evi, Kur’an Kursu, sohbet odaları 
vb.gibi çok amaçlı olarak kulla-
nıma yönelik  hizmet vermesini 
planlıyoruz.”dedi. Özaltun, Beyşe-
hir Belediyesi’nin yaptırdığı 1071 
kişi kapasiteli Kültür ve Yaşam 
Merkezi’nin ardından ilçenin mer-
kez  ve dış mahallelerinin de yeni 
kültür merkezleriyle tanıştığını, bu 
anlamda Üzümlü Mahallesi’nde de 
faaliyet gösteren bir merkezin yer 
aldığını sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

JMO Konya Şube Başkanı Fetullah Arık, değiştirilen Türkiye Deprem Yönetmeliğiyle birlikte zemin 
parametrelerinin belirlenmesinin işin uzmanlarından alınmasının ileride büyük sorunlara yol açacağını vurguladı

‘Yeni yönetmelikler 
soruna neden olacak!’

TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası (JMO) Konya Şubesi’nin dü-
zenleyeceği toplantıda yeni “Türkiye 
Deprem Tehlike Haritası ve Para-
metre Değerleri Hakkında Karar ile 
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği”-
nin getireceği etkiler masaya yatırı-
lacak. Bilindiği üzere 01 Ocak 2019 
tarihinde yürürlüğe girecek olan 
yeni “Türkiye Deprem Tehlike Ha-
ritası ve Parametre Değerleri Hak-
kında Karar ile Türkiye Bina Dep-
rem Yönetmeliği” 18.03.2018 tarih 
ve 30364 (Mükerrer) sayılı Resmi 
Gazetede yayınlandığını anımsatan 
JMO Konya Şube Başkanı Prof.Dr. 
Fetullah Arık;“söz konusu yönetme-
likte özellikle mesleğimizi yakından 
ilgilendiren “Deprem Etkisi Altında 
Temel Zemini ve Temellerin Tasa-
rımı İçin Özel Kurallar” başlığı ile 
verilen bölüm hakkında Odamızca 
tescilli serbest jeoloji mühendislik ve 
müşavirlik hizmetleri veren büro-
larımızın bilgilendirilmesi amacıyla 
6 Aralık 2018 Perşembe günü saat 
17.30’daJMO hizmet binamızda 
bürolarımız ile bir araya geliyoruz.” 
dedi. Yeni Türkiye Deprem Teh-
like Haritasına vurgu yapan Arık, 
“Malumunuz deprem yönetmeliği 
22 yılın ardından yenilendi ve yeni 
yönetmelik 1 Ocak 2019 tarihinde 
yürürlüğe girecek. Yeni yönetme-
lik ile yeni yapılacak, değiştirilecek 
ve büyütülecek tüm binaların dep-
rem tehlikesine göre tasarlanması 
ve güçlendirilmesi ile ilgili koşullar 
belirlendi.” dedi.KOP Bölgesinde 
Konya Ovası gibi tamamına yakını 
depremin şiddetini artıran alüvyon 
tabanlı olan yerlerde yapılaşmaya 
gidilirken bu tespitin akıllardan çı-
karılmaması gerektiğini dile getirdi.
Deprem tehlikesinin fay ve zemin 
parametreleri tarafından belirlenen 
bir değer olduğu, bu sebeple de 

“İllerin deprem tehlikesi arttı veya 
azaldı” cümlesinin kullanılmasının 
yanlış olduğu,  deprem tehlikesinin 
sürekli var olduğu ancak yapıların 
bu tehlikeye karşı uygun yapılıp 
yapılmaması durumunun bu riskin 
büyüklüğünü belirlediğini söyledi. 
Mevcut yönetmelikte teknik konu-
larda atfedilen mesleki uygulamalar 
Avrupa uyum çerçevesinde EURO-
CODE7-8 ‘e de uyum sağlamadığı 
görülmekte olup gelişmiş ülkelerde 
tercih edilmeyen bir uygulama oldu-
ğunu ifade eden Arık şöyle devam 
etti:“Daha önceki deprem yönetme-
liklerinde zemin ve zemin paramet-
relerinin belirlenmesi, hesaplanması 
ve buna uygun güvenlik katsayıla-

rının belirlenmesinde konunun uz-
manı Jeoloji Mühendisleri görev 
alırken yeni yönetmelikle birlikte bu 
görev işin uzmanlarından alınarak 
farklı meslek gruplarına verilmek 
istenmektedir. Yeni yönetmelikte 
tüm yetkilerin bir meslek grubunda 
toplanılmaya çalışılmakta olduğun-
dan hareketle bu durumun ileride 
geri dönüşü olmayacak büyük so-
runlara zemin hazırlayacağı apaçık 
ortadadır. Tezimiz odur ki bu yönet-
melik ve buna bağlı çıkarılacak diğer 
yönetmeliklerde her meslek grubu-
nun kendi uzmanlık alanlarında ça-
lıştırılması, proje üretmesi ülkemiz 
için en hayırlı olanıdır.”
n HABER MERKEZİ

Çumra OSB’de yıl sonu değerlendirmesi
Prof.Dr. Fetullah Arık

Murat Özaltun
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Hani “deli” derler de, acaba başka-
sına “deli” diyenler, “deli”nin ne anla-
ma geldiğini bilirler mi? 

Mesela ben “deli” diye; kendisinin 
maddi hiç bir menfaati olmaksızın, 
başkaları için zaman harcayanlara, 
emek harcayanlara, para harcayanlara, 
göz nuru dökenlere, bedenini yoranlara 
ama karşılığında ruhunu gençleştiren-
lere diyorum.

Ben “deli” diye; memleket sevda-
sıyla yanıp tutuşan, evlatlarının gelece-
ği için kendi hayatını hiçe sayan, öm-
rünü bir gün yüzü görmeme pahasına 
sevdikleri için harcayanlara diyorum.

Ben “deli” diye; evlat sevgisi, ana 
sevgisi, yavuklu sevgisi, vatan sevgisi 
için “aklını oynatanlara” diyorum.

“Guranlı Deli Memet” benim de 
hanım tarafından akrabam oluyor. 
Rahmetli, çocukluğumun hatta genç-

liğimin “deli”siydi o.
“Deli Memet”le, onun “deli” unva-

nı dışında, sıradan bir adamla konuşur 
gibi konuşulsa hiç kızdığını görmedim 
ben. Çok güzel anılar, hikâyeler anlatırdı 
bize. Gelin görün ki onun kızmasından 
zevk alan “gerçek deliler” onu zıvana-
dan çıkaracak sözler edince, o da gerek 
söylemleriyle ve gerekse eylemleriyle 
hakkını veriyordu böylelerine… Sonra 
da “deli” olan o oluyordu ne yazık ki…

Başka bir köyde ikamet etmesine 
rağmen, benim köyümdeki akrabaları-
nın yanına da gelir, aylarca bizim köyde 
kalırdı.

Benim yaşıtlarım, onu kızdırmak 
için her türlü yöntemi dener ve o kı-
zınca da onunönünden kaçarak, ken-
dilerini ona kovalattırmalarından zevk 
alırlardı.

Ne yalan söyleyeyim, ben onu 

kızdırmaz, onun haline 
duygusallıkla bakar, 
“neden deli denildiğini”, 
ya da onun neden bu 
sıfata muhatap olduğu-
nu, halinin neden diğer 
insanlardan daha farklı 
bir hal olduğunu merak 
eder, bunu, düşünce-
lerimde çözümlemeye 
çalışırdım.

Bir gün yine arka-
daşlarım onu kızdırmaya çalışıyorlar-
dı. Dedim ya, onlar, onun halini daha 
yakından bildikleri için kızdırırlar ve 
önünden kaçarlardı. Kızdıran ben ol-
madığım için ben kaçmamıştım ama 
“Deli Memet”in yerden alarak fırlattığı 

taşı “belinin orta yerine 
yiyen” de ben olmuştum.

Bu olaydan belki 15 
yıl sonra İlçem olan Sey-
dişehir’de,kendi düğünü-
mün hazırlıklarını yapmak 
üzere bulunuyordum. 
İşlerimi bitirip köy mini-
büsünün kalkacağı dura-
ğa geldim ve orada “Deli 
Memed”’i gördüm. Birkaç 

kişi etrafına birikmişler, 
bir kâğıda sarılı,elinde taşıdığı iki adet 
tabağı merak edip soruyorlardı. Bu 
defa etrafındakiler ona, çok “akıllı” bir 
şekilde yaklaşım gösteriyorlar ve onu  
“Deli Memet” unvanıyla, sıfatıyla, ma-
kamıyla değil,  herkes gibi sıradan bir 

insan muamelesiyle muamele ye tabi 
tutuyorlardı.

“O tabakları kime götürüyorsun 
Memet?” diye sordular.

“Deli Memet” de elindeki tabak-
larla ilgili soruya, bizim köydeki akra-
balarının bir kızının ismini söyleyerek; 
“ona düğün hediyesi götürüyorum” 
şeklinde cevap verdiğini daha dün gibi 
hatırlıyorum.

Zira akrabası olan o kız, şu an38 
yıldır evli olduğum eşimdi. Yani “Deli 
Memet” düğünümün en başköşesin-
deki davetlilerdendi. Hem de elinde 
hediyesi ile gelmişti… 

Hanıma sordum da, o tabakları 
yıllarca kullanmışız ve sonra… Sonra-
sında ipler kopuk…

“Deli Memet” büyüklerimizin an-
lattığına göre bu unvanı çok acı bir ola-
yın sonuncunda almıştı.

“Henüz çocuk yaşlarındayken yay-
laya çıkarlar... Yaylada çok şiddetli bir 
yağmur yağar ve dereden hayvanları 
ve insanları sürükleyecek yoğunlukta 
seller gelir. Bu olay sırasında Küçük 
Mehmet, derenin bir yakasında, anne-
si ise diğer yakasında mahsur kalırlar. 
İşte tam bu sırada annesini kaybedece-
ği korkusuyla aklını ziyana uğratır.

Ve “Delilik” makamına yükselir.
Bizim civarda derler ki; “delilerden 

sual olmaz, ne bu dünyada ne de öbür 
dünyada… Onlar, birçok konunun ifası 
hususunda sorumluluktan muaftırlar.

Şimdi doğruyu söyleyin bana, siz 
“delilik” makamına erişmek istemez 
misiniz?

Allah, tüm insanlarımızı her türlü 
sevgiden ve nimetten mahrum bırak-
masın. 

Tabi ki akıl nimetinden de…

“GURANLI DELİ MEMET”

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

‘İnsanlığın hayatını kolaylaştırıyoruz’ ‘Söz verilen hizmetler gerçekleşiyor’
Makina Mühendisleri Odası 

(MMO) Konya Şube Başkanı Dr. 
Aziz Hakan Altun, Dünya Mühen-
disler Günü nedeniyle bir kutlama 
mesajı yayımladı. “Mühendislik; 
matematik ve temel bilimlerin or-
taya koyduğu, teorik ve deneysel 
araştırmalar, tecrübe ve uygulama 
yoluyla kazanılmış bilgileri akıllı-
ca kullanarak doğadaki madde ve 
enerjiyi ekonomik olan yöntemler 
geliştirerek insanoğlu yararına su-
nan bir meslektir” diyen Başkan 
Altun, mühendislik mesleği ile ilgili 
konuların sosyal yaşantıyla doğru-
dan ilgili olduğunu aktardı. Bu kap-
samda mühendislik mesleğinin ol-
dukça önemli bir meslek olduğunu 
dile getiren Altun, sözlerine şöyle 
devam etti, “Hayatın yaşanılabilir 
bir şekle kavuşturulmasında mes-
leğimizin önemi büyüktür. Mühen-
disliğin ilgi ve faaliyet alanları sosyal 
yaşantımız içerisinde çok geniş bir 
yere sahiptir. Sabah güne başlan-
masından itibaren günün sona er-
mesine kadar geçen zaman dilimin-
de kullandığımız ve faydalandığımız 
birçok araç ve gereçler mühendis-
lerimizin çalışmaları sonucu insan-

lığın hizmetine sunulan ürünler-
dir. Bu sebeple mühendislerimizin 
geçmişten bu yana her zaman, ilgi 
alanları ve faaliyetleri ile ilgili olarak 
insanlığı bilgilendirmeyi ve onlara 
faydalı olmayı görev edinmişlerdir. 
Bunu yaparken de amaçları insan-
ların hayatlarını kolaylaştıracak ve 
güvenli yaşamalarını sağlayacak 
bilgileri kendilerine ulaştırabilmek 
olmuştur. Mühendislik, bilgi ve be-

cerinin uzun soluklu elde edildiği 
ve üst düzey tecrübe gerektiren bir 
meslektir. Bu münasebetle meslek-
te geçirilen her bir yıl mühendislik 
binasına konan ek bir taş gibidir. 
Mesleğimize uzun yıllar hizmet et-
miş ve hala da hizmet eden meslek-
taşlarımı canı gönülden tebrik eder, 
bu vesileyle tüm mühendislerimizin 
Dünya Mühendisler Günü’nü kutla-
rım.” n METE ALİ MAVİŞ

Ereğli Belediyesi halı saha ya-
pımlarına ara vermeden devam 
ediyor. Türbe, Cahı, Aydınlar, 500 
Evler, Adabağ ve Beyköy Mahalle-
lerinde yapımı tamamlanan halı sa-
halarla birlikte 15 halı saha Ereğli’ye 
kazandırıldı. Ayrıca Konya Büyük-
şehir Belediyesi ile birlikte yapılan 
halı sahalarla 24 Mahalleye yeni halı 
saha yapılmış oldu. Ereğli Belediyesi 
öz kaynaklarıyla yaklaşık 1.7 Mil-
yonluk halı saha yatırımı yaparken 
Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto 
destekleriyle bu rakam yaklaşık 2.5 

Milyona ulaştı. Hizmet noktasında 
en iyiyi yapma gayesindeyiz diyen 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Göreve geldiğimiz günden bu yana 
alt yapı, kanalizasyon, asfalt, kaldı-
rımda rekor hizmetlere imza attık. 
Bunların yanında hemşehrilerimize 
sosyal alanlar oluşturarak 34 yeni 
parkı şehrimize kazandırdık. Ayrıca 
çocuklarımıza ve gençlerimize yö-
nelik Büyükşehir Belediyemizle bir-
likte toplamda 24 halı saha yaparak 
onlar için güvenli oyun alanları oluş-
turduk. Bu anlamda söz verdiğimiz 

hizmetleri bir bir yerine getirmiş 
olduk” ifadelerini kullandı.  Özgü-
ven: “Bu şehir her şeyin en iyisine 
layıktır. Biz de bu doğrultuda gece 
gündüz demeden hizmetlerimize 
devam ediyoruz. Yaptığımız asırlık 
hizmetlerle Ereğli’mizin değerine 
değer katarken gelişen ve büyüyen 
bir şehir hüviyeti kazandırdık. Tüm 
bunları yaparken en büyük gücü-
müz hemşehrilerimiz oldu. Bizlere 
güvenen ve her daim destek olan 
tüm vatandaşlarımıza teşekkür edi-
yorum” dedi. n HABER MERKEZİ 

Osmanlı’dan günümüze Türk tarihinin bir özetini çıkaran Dr. Mustafa Güçlü, dünyada 
kurulan en erdemli ve adaletli devletin Osmanlı Devleti olduğunu söyledi

‘Dünyadaki en erdemli 
devlet Osmanlı Devleti’

Hikmet İlim ve Sanat Derne-
ği’nin bu haftaki Pazartesi Sohbet-
leri’nde, Mllli Türk Talebe Birliği’nin 
tarihçesi gündeme geldi. Konya 
Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. 
Mustafa Güçlü, Milli Türk Talebe 
Birliği (MTTB)’nin4 Aralık 1916’da 
üniversite gençliğine yönelik ku-
rulduğunu ve birkaç defa kapatılan 
MTTB’nin 1927’de İbrahim Ökten 
başkanlığında tekrar açıldığını, 21 
Kasım 1936’da Hatay Mitingi’ni 
izinsiz yaptığı gerekçesiyle 1937’de 
kapatıldığını belirterek “MTTB’nin 
başına bir dönem Kemalist sol ge-
çiyor. Sonra Rasim Cinisli’ninbaş-
kanlığında milliyetçi-mukaddesatçı 
kadronun eline geçiyor. İsmail Kah-
raman döneminde ise İslamlaşıyor” 
dedi.Çanakkale Şehitleri’ni anma 
törenlerinde MTTB’nin protokolde 
yeri olan bir dernek olduğuna dik-
kati çeken Dr. Mustafa Güçlü, MT-
TB’nin Ömer Öztürk döneminde en 
zirve yaptığı dönem olduğunu ifade 
ederek İstanbul’da tahsil hayatına 
devam ederken kendisini etkileyen 
kuruluşların Büyük Doğu, MTTB ve 
Konya Yurdu olduğunu söyledi. 

MODERNLEŞME VE 
SEBATAYİST KADRO

Ahmet Keleşoğlu Kültür Merke-
zi’nde gerçekleştirilen sohbette, Os-
manlı’dan günümüze Türk tarihinin 
bir özetini çıkaran Dr. Güçlü, dün-
yada kurulan en erdemli ve adaletli 
devletin Osmanlı Devleti olduğunu, 
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
parçalanan ve paylaşılan Osmanlı 
Devleti sonrası Türkiye’sinde alı-
nacak şekil itibariyle pek çok kişiye 
teklif götürülmesine rağmen bunu 
Mustafa Kemal’in kabul ettiğini ve 
Milli Mücadele’den sonra Kemalist 
kadronun, Enver Paşa’nın 1922’de 
öldürülmesiyle birlikte ideolojik bir 
yapılanmaya giderek Batı değerleri-
nin kabulü ve Hilafetin kaldırılması 
ile Batılı reformların birer birer ha-
yata geçirilmeye başlandığını dile 
getirdi. Türkiye’nin modernleşmesi 

ve Batılılaşmasında mübadele yo-
luyla Selanik’ten getirilen ve soyadı 
kanunuyla Müslüman ismini alan 
sabetayist kadronun önemli payı 
bulunduğunu da ifade eden Güç-
lü,Konya’daki Saray sinemasının 
tapusunun Rutkay Aziz’in dedesinin 
üzerine çıktığını kaydetti.

GÜÇLÜ’NÜN MTTB’Lİ 
OLDUĞU YILLAR

Suphi Baykam, Süleyman De-
mirel, Orhan Birgit ve İlhami Soy-
sal’ın bir dönem MTTB’li olduklarını 
dile getiren Güçlü, 1976’da MTTB 
Genel Başkanı olan Konyalı Rüştü 
Ecevit döneminde yönetim kuru-
lunda yer aldığını ve Yaşar Bilen’in 
de Konya sorumlusu olduğunu be-
lirterek “Benim hayatımda etkili 
olan kuruluşlar Büyük Doğu, MTTB 
ve Konya Yurdu’dur” dedi. 1963’te 
MTTB’nin başına Yüksel Çengel’in 
geçtiğini ve solun ağırlığını hissedil-

diği dönemin 1965’e kadar devam 
ettiğini da hatırlatan Güçlü, Rasim 
Cinisli’nin başkanlığında 1980’e ka-
dar milliyetçi ve mukaddesatçı kad-

ronun eline geçen MTTB’nin, 80 İh-
tilalinde kapatıldığını ifade ederek şu 
bilgileri verdi: “1980’e kadar MTTB, 
milliyetçi ve mukaddesatçı görüşün 
buluşma ve yönetim yeri haline 
geldi.Benim de yönetimde görev 
aldığım Rüştü Ecevit’in döneminde 
MTTB’nin amblemideğiştirildi. Ku-
rulduğu yıldan beri MTTB’yi temsil 
eden “Bozkurt” resmi, ”Kitap” resmi 
ile değiştirilmiştir. MTTB 2008’de 
“Talebe Birliği Federasyonu” adı 
ile resmen yeniden kuruldu. Milli 
ve Türk kelimelerinin alınması için 
İçişleri Bakanlığına müracaat edildi. 
MTTB günümüzde İsmail Emrah 
Karayel’in başkanlığında üniversite 
gençliğine yönelik faaliyetlerine de-
vam etmektedir.”

Sohbetten sonra Dr. Mustafa 
Güçlü’ye dernek adına hediye takdi-
mi yapıldı.
n HABER MERKEZİ

Miniklerin çalışmalarına 
Vali Toprak’tan tebrik 

Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
Karatay Hürriyet Ortaokulu bün-
yesinde bulunan STEM+A Eğitim 
Sınıfını ziyaret ederek öğrencilerin 
yaptığı bilimsel çalışmaları yerinde 
inceledi.  Geleceğin bilim adamları 
ile birlikte olmanın memnuniyeti-
ni yaşadığını ifade eden Vali Top-
rak, yapılan tüm çalışmaları tek 
tek inceleyerek öğrencilerden ve 
öğretmenlerden bilgi aldı. Daha 
sonra bir sınıfı da ziyaret ederek 
öğrencilerle sohbet ettikten sonra 
öğretmenler odasında öğretmen-
lerle hasbihal etti.  Ziyarette Kon-
ya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’a 
Karatay Kaymakamı A. Selim Par-
lar, Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Dündar Polat-
can ve Karatay İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Büyükmanav eşlik 
etti.  STEM+A Club Nedir:Science 
(Fen), Technology (Teknoloji), En-

gineering (Mühendislik), Mathe-
matics (Matematik) ve Art (Sanat) 
kelimelerinin baş harflerinden olu-
şan bir kısaltmadır. Fen öğretimini 
kapsayan alanların ilk ve orta öğ-
retimde bir bütün olarak değil de, 
birbirinden ayrı olarak öğretilme-
sinin sakıncalarını bertaraf etme 
fikrine dayanmakta ve dünyada 
giderek daha fazla önem kazmak-
tadır. STEM+A eğitiminin teme-
linde öğrencinin farklı disiplinlerde 
öğrendiği bilgileri harmanlayarak 
proje geliştirmesi ve bu projeleri 
üretim aşamasına getirmesi yat-
maktadır. Öğrencilerin matema-
tikte ve fen bilimlerinde öğrendik-
leri bilgileri ürüne dönüştürmeleri, 
öğrencilerin proje tabanlı çalışma-
larını, problem çözme becerilerini 
geliştirirken ürettiği çalışmaları 
sanat alanında öğrendikleri teknik 
ve metotla ortaya koymaktadırlar.
n HABER MERKEZİ

Mustafa Güçlü
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Türkiye’nin Türk-İslam yurdu 
olmasında manevi mimarların etkisi 
büyüktür. 

Dervişler, pirler, evliyalar, hikmet 
sahibi ilim-alim şahsiyetlerin yol gös-
tericiliğinde cihan devleti Osmanlı’yı 
kurmuş, İslam’ın sancaktarlığını yap-
mıştır. 

Fikirleri, kurdukları tarikatları, 
eğitim merkezleri ile Türk milletinin 
manevi hayatında derin izler bırak-
mışlardır. 

Bu yol gösterici isimlerden biri de 
Hz. Mevlana’dır. Bugün dahi hikmet 
dolu sözleriyle sevginin, barışın, kar-
deşliğin, birlik ve beraberliğin sembo-
lü olan Hz. Mevlana, Belh’ten Anadolu 
Selçuklu Devleti’nin Başkenti Kon-
ya’ya gelmiş gönülleri aydınlatmıştır. 

Onun için, milyonların, “gel” 

çağrısına koştuğu tasavvuf erbabı,  
mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi 
büyük ilgi görmektedir. 

Kabrinin bulunduğu Mevlana 
Müzesi’nin ziyaretçi sayısı, 11 ayda 
geçen senenin aynı dönemine göre 
yüzde 23 arttı. 

Bu artış ile müze, 11 ayda 2 
milyon 613 bin ziyaretçi sayısına 
ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Türki-
ye genelinde 2017 yılında 2 milyon 
480 bin 433 rakamı ile en çok ziyaret 
edilen müze olan Mevlana Müzesi’ni 
bu yıl da başta Çinli, İranlı, Tayvanlı, 
Amerikalı ve Güney Koreli olmak üze-
re çok sayıda turist gezdi. Bu yıl ziya-
retçi sayısı 2 milyon 613 bine ulaştı. 
Bu rakamlar oldukça önemli.  Türki-
ye’nin tüm müzeleri içinde Mevlana 
Müzesi’nin en fazla ziyaretçi çekmesi 

tesadüf olmasa gerekir. 
Sır, O’nun gönül dünya-
sında gizlidir. 

Konya olarak, 
özellikle Hz. Mevlana 
Celalettin Rumi anma 
törenlerine gelen 
misafirlerle özellikle 
yardımcı olmalıyız. 
Gelen yerli ve yabancı 
turistlerimizi Konya’nın güzellikleri 
görmeleri noktasında katkımızı esir-
gememeliyiz.

Mevlana Caddesi ve Mevlana 
Müzesi çevresindeki yol boylarında 
bu etkinlikler yapılırken, Hz. Mev-
lana’nın öğretilerini anlamak ve ih-

tifallerden manevi pay 
çıkarmak amaçlanıyor. 
Bu kapsamda “Selâm 
Vakti” temalı anma prog-
ramı, dolayısıyla şehrin 
caddeleri bayrak, flâma 
ve afişlerle donatıldı.  Bu 
çalışma oldukça güzel.  
Törenlere ve şehre olum-
lu bir katkı sağladı. Emeği 

geçenleri tekrar kutlarım. 
Ayrıca Konya İl Kültür ve Turizm 

Müdürü Abdüssettar Yarar, ‘Şeb-i 
Arûs Hz. Mevlâna’nın Vuslat Yıldönü-
mü Uluslararası Anma Törenleri’nin 
Konya Valiliği İl Kültür ver Turizm 
Müdürlüğü adına marka tescili yapıl-

dığını bildirdi. Bundan sonra Şeb-i 
Arûs adı altında yapılacak tüm et-
kinliklerde Konya Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünden izin alınacak. Bu ko-
nuda göreve geldiği günden bu yana 
çalışma yürüten Konya İl  Kültür ve 
Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar 
ve kurmaylarına bir Konyalı olarak 
teşekkür ediyorum. Emekleri oldukça 
yüksek. Yine Konya Valiliğimize ver-
dikleri destekler için teşekkür ederim.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun da, TBMM’de bir konuşma 
yaparak herkesi Hazreti Mevlana’nın 
745. Vuslat Yıldönümü anma tören-
leri dolayısıyla Konya’ya davet etti. Bu 
konuda göstermiş olduğu duyarlılık-
tan dolayı Ahmet Sorgun milletveki-
limizi tebrik ediyorum. İnşallah hafta 
boyunca başta Konya siyasileri başta 

olmak üzere STK’lar da anma tören-
leri ile ilgili açıklama ve törenlere ka-
tılım noktasında destek açıklamalarını 
bekliyoruz.

“Biz başkalarına faydalı olalım 
diye bu dünya zindanında kaldık” di-
yen Hz. Mevlana görevini tamamladı 
ve sevgilisi Yüce Allah’a kavuştu... 

Savaşların, çatışmaların eksik 
olmadığı günümüzde onun İslam’ın 
rehberliğindeki mesajları insanlık için 
ışık olmayı sürdürecek. Onlarca müs-
tesna isimle gönül köprümüz olarak 
kalacak. Konya’dan dünyaya sevgi, 
aşk, muhabbet, hoşgörü sözleri yük-
selmeye devam edecek...

Sevgi, kardeşlik ve barış içinde 
yaşama duasıyla anlamına uygun bir 
Mevlana Törenleri geçirilmesini dili-
yorum… 

 ŞEHİRDE DÜĞÜN HAVASI
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Yasa dışı yollardan Avrupa’ya 
gitmek isteyen göçmenler, vücut-
larında şiddetli darp izleri ve yarı 
çıplak vaziyette Yunanistan’dan 
gönderilerek Türk köylerine sığını-
yor. Yunanistan’a, Meriç Nehri ile 
191 kilometrelik sınır hattı bulu-
nan ve bunun sadece 12 kilomet-
resi kara hudut olan Edirne, göç-
menlerin ‘umuda yolculuklarında’ 
kilit şehir olmaya devam ediyor.

Edirne’de son bir ayda sınır 
hattına yakın köylerde, göçmenle-
rin donarak ölümü ve bunun yanı 
sıra vücutlarında şiddetli darp izle-
ri ve yarı çıplak vaziyette Yunanis-
tan’dan gönderilerek Türk köyleri-
ne sığınmaları, deport ya da push 
back olarak adlandırılan ‘geri itme’ 
iddialarını tekrar alevlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Av-
rupa Birliği (AB) ve uluslararası 
anlaşmalarla göçmenlere karşı 

yapılan darp, işkence ve zulmün 
önüne geçilmeye çalışılırken, 
Türk-Yunan sınırında yaşanan ve 
3 kaçak göçmenin donarak ölme-
si ile sonuçlanan olayın ardından, 
Yunanistan’ın bu kararları ihlal et-
tiği ileri sürüldü.

ORANTISIZ GÜÇ VE ZULMÜ 
Edirne Valiliği İl Göç İdaresi 

Geri Gönderme Merkezi’ne getiri-
len kaçak göçmenlerin, yetkililerle 
yaptığı görüşmeler ve vücutların-
daki darp izleri, Yunanlı güvenlik 
güçlerinin sınır hattında uygula-

dıkları orantısız güç ve zulmü göz-
ler önüne serer nitelikte olduğu 
kaydedildi. Öte yandan, Edirne’de 
bu yılın ilk 11 ayındaki rakamlara 
göre sınır hatlarında yasa dışı yol-
larla yurt dışına kaçmak isteyen 
göçmen sayısının 70 binin üzerin-
de olduğu belirtildi.

VÜCUTLARINDAKİ DARP İZLERİ 
DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR 

Yunanistan’dan darp edilerek, 
yarı çıplak halde zorla Türkiye’ye 
gönderildiklerini iddia eden kaçak 
göçmenler, 12 Kasım’da Edir-
ne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı 
Kiremitçisalih köyü kahvesine sı-
ğınarak, Türk halkından yardım 
istedi. Köy sakinlerinin yardımları-
nın ardından jandarma ekipleri, te-
davilerini yaptırdıkları göçmenleri 
Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri 
Gönderme Merkezi’ne teslim etti.  
n İHA

‘Bahçeli ile biraraya 
gelmemiz vazgeçilmezdir’

‘Uluslararası soruşturmaya 
gitmekten çekinmeyiz!’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
Bahçeli ile ilgili, ‘Sayın Bahçeli ile 
bir araya gelmemiz vazgeçilmez-
dir. Bazıları rahat durmaz. Onlara 
bu fırsatı vermemek için Cumhur 
ittifakını diri tutmamız lazım’ der-
ken İstanbul adayı için ise biraz sa-
bırlı olacağız dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Latin Amerika ziyareti sonrası 
Esenboğa Havalimanı’nda basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı. 
Arjantin’de düzenlenen G20 Zir-
vesi’nde hangi konuların ele alın-
dığı yönündeki bir soruya Erdoğan, 
“Terörle mücadele konusu burada 
da gündeme geldi. Bir adeta genel 
kurul mesaisinde olan toplantı var, 
bir de o toplantının başlangıcında 
liderler toplantısı var.

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli ile yerel seçimlere ilişkin 
bir görüşmenin gerçekleşip ger-
çekleşmeyeceği yönündeki bir 
soru üzerine Erdoğan, şunları kay-
detti:  “Biliyorsunuz MHP bir ismi-
ni belirledi, aynı şekilde ben de bir 

isim belirledim. Bu iki arkadaşımız 
aralarında işin teknik detaylarını 
çalışıyorlar. Telefonla yurt dışından 
Mehmet Özhaseki ile görüşme-
lerim oldu ama etraflı görüşmeyi 
bugün yarın kendisiyle yapacağız. 
Teknik çalışmayı nereye kadar 
getirdiler kendilerinden dinleye-
ceğiz. Dinledikten sonra da Devlet 
Bahçeli ile bir araya gelmemiz vaz-
geçilmezdir. Muhakkak bir araya 
gelmemiz gerekir. Çünkü bazıları 
rahat durmaz, durmadan karıştır-
manın gayreti içine girer. Onlara 
bu fırsatı vermemek için Cumhur 
İttifakını çok sağlam ve diri tutma-
mız lazım.” 

Erdoğan, İkinci 100 Günlük 
Eylem Planı’na ilişkin ise “Bakan 
arkadaşlarımız çalışmalarını yü-
rütüyorlar. Bu çalışmaları Başkan 
Yardımcım Fuat Bey bizzat koordi-
ne ediyor. Çalışma bittiği an ilanını 
yapacağız ve İkinci 100 Günlük 
Programımızı da paylaşacağız” 
diye konuştu.  
n İHA

TBMM Genel Kurulu, 10 Aralık Pazartesi gününden itibaren cumartesi ve pazar günle-
ri de dahil aralıksız 12 gün sürecek 2019 yılı bütçe mesaisine başlayacak

Mecliste bütçe 
maratonu başlıyor

2019 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesinhesap Ka-
nunu Tasarısı’nın Genel Kuruldaki 
görüşme takvimi belli oldu. Buna 
göre, bütçenin tümü üzerindeki 
görüşmeler 10 Aralık Pazarte-
si günü yapılacak. Genel Kurul, 
bütçe görüşmeleri için cumarte-
si ve pazar günleri dahil aralıksız 
toplanacak ve günlük programını 
tamamlayıncaya kadar çalışacak. 
Görüşmeler 21 Aralık Cuma günü 
tamamlanacak. 2019 yılı bütçesi-
nin TBMM Genel Kurulundaki gö-
rüşme takvimi şöyle: 

11 Aralık Salı Birinci Tur: Cum-
hurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, 
Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kuru-
mu, Hakimler ve Savcılar Kurulu, 
MİT Başkanlığı, MGK Genel Sek-
reterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
İletişim Başkanlığı, Savunma Sa-
nayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi 
Başkanlığı, Devlet Arşivleri Baş-
kanlığı.

12 Aralık Çarşamba İkinci Tur: 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurumu, Nükleer 
Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor 
Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik 
ve Arama Genel Müdürlüğü, Na-
dir Toprak Elementleri Araştırma 
Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, Rekabet Kuru-
mu, Helal Akreditasyon Kurumu.

13 Aralık Perşembe Üçüncü 
Tur: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlüğü, Ceza ve İnfaz Ku-
rumları ile Tutukevleri İş Yurtları 
Kurumu, Türkiye İnsan Hakları 
ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu, Orman Genel 
Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Ge-
nel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.
14 Aralık Cuma Dördüncü 

Tur: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürlü-
ğü, Devlet Tiyatroları Genel Mü-
dürlüğü, Türkiye Yazma Eserler 
Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkanlığı,Yurtdı-
şı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk 
Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma 
Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk 
Tarih Kurumu.

15 Aralık Cumartesi Beşinci 
Tur: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğı, Milli Eğitim Bakanlığı, Karayol-
ları Genel Müdürlüğü, Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü, Yük-
seköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 
Yükseköğretim Kalite Kurulu, üni-
versiteler (125 bütçe)

16 Aralık Pazar Altıncı Tur: 
İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı, Emniyet Genel Müdür-
lüğü, Jandarma Genel Komutan-
lığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, 
Devlet Personel Başkanlığı, Türki-
ye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıb-
bi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık 
Enstitüleri Başkanlığı.

17 Aralık Pazartesi Yedinci 
Tur: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı, Doğu Anado-
lu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı, Konya Ovası Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlı-
ğı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOS-
GEB İdaresi Başkanlığı, Türk Stan-
dardları Enstitüsü, Türk Patent ve 
Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 
Türkiye Bilimler Akademisi, Avru-
pa Birliği Başkanlığı,Türk Akredi-
tasyon Kurumu.

18 Aralık Salı Sekizinci Tur: 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ge-

lir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale 
Kurumu, Özelleştirme İdaresi Baş-
kanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumu, 
Türkiye İstatistik Kurumu, Banka-
cılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu, Sermaye Piyasası Kurulu, 
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu Teklifinin 1-2-3-4-5-6’ncı 
maddelerinin oylanması, (1 ve 2. 
madde görüşmesiz oylanacak).

19 Aralık Çarşamba günü: 
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu Teklifi’nin 14’üncü mad-
desine kadar (14’üncü madde da-
hil) oylanması.

20 Aralık Perşembe günü: 
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu Teklifinin 16’ncı madde-
sine kadar (16’ncı madde dahil) 
oylanması, 2017 Yılı Merkezi Yö-
netim Kesinhesap Kanunu Tasa-
rısı’nın oylanmamış 1-2-3-4-5-6-
7’nci maddelerinin oylanması, (1. 
madde görüşmesiz oylanacak)

Meclisin bütçe maratonu, 21 
Aralık Cuma günü, bütçenin tümü 
üzerinde yapılacak son konuşma-
larla tamamlanacak.
n AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Ka-
şıkçı cinayetine ilişkin, “Uluslarara-
sı bir soruşturmaya da gitmekten 
çekinmeyiz” dedi. Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışiş-
leri Bakanları Toplantısı’na katıl-
mak üzere bulunduğu Brüksel’de 
açıklamalarda bulundu. Bakan 
Çavuşoğlu, “Suudi Arabistan’daki 
soruşturmalardan bilgi edinmek 
istedik ama edinemedik. Biz bilgi-

leri paylaşıyoruz ama Suudi Ara-
bistan’ın da şeffaf olması gereki-
yor. Onun yerine çelişkili ifadeler 
görüyoruz. Diğer taraftan hala ce-
set bulunamadı. Bizim tarafımız-
dan soruşturma derinleştirilerek 
devam ettiriliyor. Uluslararası bir 
soruşturmaya da gitmekten çekin-
meyiz. Biz kendi topraklarımızda 
işlenmiş, önceden planlanmış ci-
nayetin aydınlatılması için çalışıyo-
ruz” dedi.    n İHA

Yunanistan’dan ‘mülteci’ terörü!
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Demir Grup Sivasspor hafta sonu oynayacağı Göztepe maçının hazır-
lıklarını sürdürdü. 

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında kendi sahasında Göztepe ile 
karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti. Ku-
lüp tesislerinde, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleşti-
rilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon 
hareketleriyle başlayan antrenman pas organizasyonlarıyla devam etti. 
Antrenman çift kale maçla sona erdi. Medipol Başakşehir maçında sa-
katlanan Muhammet Demir idmanda yer alırken, Ziya Erdal ise takımdan 
ayrı olarak çalıştı. Kırmızı-beyazlı ekip bugün yapacağı antrenmanla mü-
cadelenin hazırlıklarına devam edecek. 
n İHA

Yeni Malatyaspor’da puan sıralaması memnuniyeti
E. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü 

Erol Bulut, takımın durumuyla ilgili yaptı-
ğı açıklamada, “Şikayetçi olmamız lazım 
çünkü iyi bir durumdayız, 6. sıradayız” 
dedi. 

E.Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper 
Lig’in 15. haftasında deplasmanda karşı-
laşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 
maçının hazırlıklarına başladı. 

Nurettin Soykan Tesisleri’ndeki antren-
man öncesi basın mensuplarının sorularını 
yanıtlayan Teknik Direktör Erol Bulut, önem-
li açıklamalarda bulundu. Erol Bulut, Akhi-
sarspor müsabakasının kendileri açısından 
beklemedikleri bir müsabaka olduğunu 
kaydederek, “İlk yarıyı bugün yine izledim. 
45 dakikasını ilk yarı baskılı oynadık. Hatta 
2-0 öne de geçebilirdik. İkinci yarıda da po-
zisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. 
Baskılı oynamamıza rağmen istediğimiz 3 
puanı alamadık. Kaybettiğimiz 2 puan var. 
Rakibin zaten bizi ikinci bölgede karşıla-
yacağını biliyorduk. Uzun yolculuktan gel-
mişlerdi. Fazla tempo yapmayacaklarını 

düşündük ve nitekim ilk yarı o şekilde geçti. 
Biz daha baskılı oynamak istedik. Rakip iyi 
kapanınca onu aşmakta biraz zorlandık. 
Golümüzü bulduktan sonra aslında 2. golü 
bulmamız gerekirdi. Aslında hiç pozisyon 
olmadan yine bireysel hatadan dolayı yedi-
ğimiz 1 gol var. Bazen futbolda bu oluyor. 
Golü atamadığın zaman 1 gol yediğinizde 
beraberlik oluyor, ondan sonra 2. golü bul-
makta zaten zorlanıyorsunuz. Çünkü rakip 
zaten iyi defans yapıyor, kapanmaya çalışı-
yor. Akhisar’da şu an bulunduğu konumdan 
daha iyi bir takım. Bunu görmemiz lazım. 
Yeterince kaliteli futbolcuları var. Biz önü-
müzdeki sürece baktığımızda veya hangi 
süreçten bugün geldiğimiz sürece bakma-
mız lazım. Şikayetçi olmamız lazım çünkü 
iyi bir durumdayız, 6’ncı sıradayız. Evet ka-
zanmış olsaydık Beşiktaş ve Galatasaray ile 
birlikte 24 puanda olacaktık ama önümüzde 
3 maçımız daha var. O 3 maçtan maksi-
mum ne alabiliyorsak alıp ilk yarıyı şu an 
bulunduğumuz ilk 5-6’nın içerisine olursak 
iyi bir pozisyon almış olacağız ikinci yarı 

için. Yapacağımız birkaç transferle ikinci 
yarıda herkesin bildiği gibi daha zor, daha 
çetin geçecek. O yüzden bir kaç transferle 
futbolcu almamız şart. Daha iyi yerlere ve 
daha iyi noktada bitirmek istiyoruz” dedi. 

“5-0 KAZANABİLİRSİNİZ 
AMA LİG BİTMİŞ DEĞİL” 

Bulut, 5-0’lık Trabzonspor galibiyetin-
den sonra rehavetin olduğunu belirterek, 
şunları söyledi: 

“Biraz ayaklarımız yerden kesildi ama 
her zaman ben futbolcularıma söylüyorum 
5-0 kazanabilirsiniz ama lig bitmiş değil. 
O yüzden ayaklarımızı yere basıp yoluma 
devam etmemiz gerekiyor. 3 maç üst üste 
almak tamam, güzel bir şey moral moti-
vasyon olarak çok güzel bir şey ama bunun 
devamı gelmesi lazım. O yüzden Kasım-
paşa karşısında neler yapabileceğimizi ve 
ne hatalar yaptığımızı gördük. Önümüzdeki 
maçlarda bunun olmaması için antrenman-
larda daha iyi çalışmamız lazım. Bireysel 
hatalarımızı daha asgariye düşürmemiz 
lazım. Çünkü bireysel hatalardan gerçek-

ten bu sene bayağı sorun yaşadık. Konya 
maçı olsun, Ankaragücü’ne karşı maçımız 
olsun kaybettiğimiz puanlar var. O yüzden 
bireysel futbolcularımız konusunda daha 
fazla üzerinde durup onları daha iyi duruma 
getirmemiz gerekiyor.” 

“26 PUANDA OLMALIYDIK” 
Bulut, şu an 22 puanda olduklarını, 

kendine göre 26 puanda olması gerektiği-
ni ifade ederek, “Kupa ve ligde rotasyon 
olacak bundan sonra zaten. Az olan veya 
oynamayan futbolcularımıza daha çok şans 
vereceğiz. Alt yapıdan genç arkadaşlarımız 
var. Profesyonel olan, olmayan katkıda 
olacak. Onlara da ilerleyen dakikalarda 
şans vermeye çalışacağız. Tabii ki kupada 
da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. O 
yüzden burada avantajlı bir skor elde etmek 
istiyoruz. Çünkü ikinci maçı suni çimde 
oynayacağız. Suni çimde antrenman yap-
mıyoruz, oynamıyoruz. Burada bizim suni 
çimimiz var, orada 1-2 gün antrenman yap-
mış olacağız. Kupada sonuna kadar gitme-
ye çalışacağız” şeklinde konuştu.   n İHA

Sivasspor, Göztepe 
maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe’de Pazartesi günü oynanan Kasımpaşa maçında sakatla-
nan Valbuena’nın sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi. Fransız 
yıldızın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

Fenerbahçe’den, dün Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan ve 
yerini 66. dakikada Frey’e bırakan Valbuena’nın sağlık durumu ile ilgili 
açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kasımpaşa 
maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena’nın 
kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR 
raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumu-
zun tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi. Fransız yıldızın 2 hafta 
sahalardan uzak kalması bekleniyor.   n İHA

Fenerbahçe’de 
Valbuena şoku

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün TFF 2. Lig 
Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor’a konuk olacak. Menemen 
İlçe Stadı’ndaki karşılaşma, saat 17.00’de başlayacak. Spor Toto Süper 
Lig’de 26 puanla ikinci sırada yer alan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 
4. turunda TFF 3. Lig ekibi Batman Petrolspor’u eledi. Menemen Bele-
diyespor ise 3. turdan itibaren mücadele ettiği kupada Maltepespor ve 
Zonguldak Kömürspor’u saf dışı bıraktı. İki takım arasındaki rövanş mü-
cadelesi, 18-19 ya da 20 Aralık’ta İstanbul’da oynanacak.
n AA

Paşa, kupada 
tur peşinde

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 
ilk maçında deplasmanda Nazilli Beledi-
yespor’u farklı geçen Göztepe’de, sakat-
lanarak oyundan çıkan Hakan’ın sezonu 
kapatması moralleri alt üst etti. 

Spor Toto Süper Lig’de son haftalar-
da istediği sonuçları alamayan Göztepe, 
Ziraat Türkiye Kupası’nda Nazilli Bele-
diyespor’u yenerek moral buldu. Rakibi 
karşısında sahadan 3 farklı galibiyetle 
ayrılarak turun kapısını aralayan İzmir 
temsilcisi, Hakan Çinemre’den gelen 
haberle şoke oldu. Karşılaşmanın 24. 
dakikasında sakatlanan deneyimli sto-
per oyundan çıkmak zorunda kalırken, 
yedek kulübesine ‘Koptu’ diye bağırması 
kameralara yansıdı. Yapılan kontrolle-
rin ardından başarılı savunmacının sağ 
diz ön çapraz bağında yırtık saptandı. 
Hakan’ın sahalara dönüşünün 6-7 ayı 
bulabileceği açıklandı. Çinemre, geçen 
sezon da aynı şekilde sakatlanarak sezo-

nu kapatmıştı. 
KUPA GOLCÜSÜ BOŞ GEÇMEDİ 
Göztepe’nin sezon başında kadrosu-

na kattığı ancak geçirdiği sakatlık sebe-
biyle ligde fazla forma şansı bulamayan 
Cikalleshi, Ziraat Türkiye Kupası’nda 
gollerine devam ediyor. 4. turda Çen-
gelköy ile oynanan karşılaşmada rakip 
fileleri havalandıran Arnavut golcü, Na-
zilli Belediyespor’u da boş geçmedi. 
Deneyimli golcü, 2 kupa maçında rakip 
fileleri 2 kez havalandırdı. 

ALKIŞLAR EREN’E 
Nazilli Belediyespor maçında Göz-

tepe’nin kalesini 18 yaşındaki file bek-
çisi Eren Bilen korurken, genç kaleci 
gösterdiği performansla Teknik Direktör 
Bayram Bektaş’ı mahcup etmedi. Çok 
kritik kurtarışlara imza atan Eren, göster-
diği performansla alkış aldı. Altyapıdan 
yetişen Eren Bilen, Beto’nun arkasında 
Göktuğ ile birlikte forma bekliyor.   n İHA

Göztepe galibiyete sevinemedi

Yarış kızışıyor!
Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Kasım ayı raporunu açıkladı. 

Raporda ay boyunca en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belirlendi 
Zirve yarışı veren takımların beklen-

medik puan kayıpları yaşadığı, zirveyi 
zorlayan takımların ise haftayı karlı ka-
pattığı ligde, puan durumu da gittikçe 
karışık bir hal alıyor. Medya Takip Mer-
kezi, her ay olduğu gibi bu ay da spor ca-
miasında öne çıkan isimlerin belirlendiği 
medya raporunu açıkladı. Hareketli bir 
ayı geride bırakan spor camiasında yaşa-
nan gelişmeler yakından takip edilirken, 
gündemi belirleyen başlıklar ele alındı. 

Spor Toto Süper Lig’in 2018/2019 
sezonunda, geride kalan 14 haftada 
dokuz teknik direktörün takımıyla olan 
sözleşmesi iptal edildi. İlk 14 haftada 8 
teknik direktör ile yollar ayrılmışken, 9. 
teknik direktör de Ertuğrul Sağlam oldu. 
Zirve yarışı veren takımların beklenmedik 
puan kayıpları yaşadığı, zirveyi zorlayan 
takımların ise haftayı karlı kapattığı ligde, 
puan durumu da gittikçe karışık bir hal 
aldı. 

ÜÇ İSTANBUL İÇİN KÖTÜ SEZON 
Spor Toto Süper Lig’de son 10 sezo-

na bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray 
ve Beşiktaş puansal anlamda kötü bir 

sezon geçiriyor. Üç büyüklerin toplam 
puanı bu sezon 62’de kaldı. Bu rakam, 
üç büyüklerin son 10 sezonda yaşadığı en 
kötü sonuç oldu. 

Bir süredir sakatlık sorunları ve ceza-
larla boğuşan Galatasaray, Şampiyonlar 
Ligi’ne veda etmesinin ardından tarafta-
rına moral verebilmek için çalışmalarını 
hızlandırdı. Trabzon’a 4-0 yenildikten 
sonra, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan 
Galatasaray, son olarak bir diğer ezeli 
rakibi Beşiktaş’a da mağlup oldu. Galata-
saray, geçtiğimiz ay 116 bin 339 haberle 
konuşuldu. 

Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlar-
la dikkat çeken Fenerbahçe’de bir grup 
taraftar, Samandıra’da toplanarak teknik 
direktör Ersun Yanal’ın takımın başına 
geçmesi için yönetime çağrıda bulundu. 
Süper Lig’de zor günler geçiren Fener-
bahçe’de hücum performansı da adeta 
dibi gördü. Ligin ikinci yarısında kadro-
suna takviye yapmayı hedefleyen Fener-
bahçe, Kasım ayında 112 bin 761 haberin 
konusu oldu. 

Şampiyonluk yarışına yeniden dahil 

olan Beşiktaş, mücadeleyi elden bırak-
mıyor. Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü 
haftasında oynanan derbi maçında ken-
di sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup 
eden Beşiktaş, taraftarlarıyla derbi zafe-
rini doyasıya kutladı. 

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi’nin 5. 
haftasında oynanan maçlarda rakip kale-
ye en fazla isabetli şut çeken takımların 
ise Beşiktaş ile birlikte Chelsea olduğu 
belirlendi. Grupta ikinci sıraya yükselen 
Siyah-beyazlıların Kasım ayında 79 bin 
212 haberde yer aldığı belirlendi. 

BURAK YILMAZ GİDİYOR MU? 
Geçtiğimiz sezon Çin’den Trab-

zonspor’a geri dönen Burak Yılmaz, ligde 
25 maçta 23 gol atarak bordo-mavili eki-
be büyük katkı yapmıştı. Milli futbolcunun 
bu sezon Trabzon’la yol ayrımında olduğu 
öğrenildi. 

Teknik heyet ve taraftarlara çeşitli ha-
reketlerde bulunan 33 yaşındaki futbolcu-
nun geleceği bordo-mavili takımda tartı-
şılmaya başlandı. Trabzonspor yönetimi, 
Burak Yılmaz’ın menajeriyle anlaşarak 
oyuncunun sözleşmesini feshetmek isti-

yor. Bursaspor ile oynanan karşılaşmada 
oyundan alınmasına tepki göstererek ye-
dek kulübesine ve taraftara yönelik yap-
tığı hareketlerden dolayı Bordo-Mavili 
kulüp tarafından 500 bin TL para cezası 
verilen Burak Yılmaz, medyada hakkında 
çıkan 14 bin 296 haberle Kasım ayının en 
çok konuşulan futbolcusu oldu. 

PFDK, SERDAR AZİZ’E
3 MAÇ CEZA VERDİ 

TFF’den yapılan açıklamaya göre 
PFDK, Spor Toto Süper Lig’de Gala-
tasaray ile Atiker Konyaspor arasında 
oynanan karşılaşmada hakeme yönelik 
fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı 
hareketi nedeniyle Serdar Aziz’in 3 resmi 
müsabakadan men ve 13 bin lira para 
cezası almasını kararlaştırdı. Aldığı ceza 
nedeniyle takımdan bir süre ayrı kalacak 
olan Galatasaray’ın başarılı savunmacısı 
Serdar Aziz’in yokluğunda teknik direktör 
Fatih Terim alternatif oyun sistemi üzeri-
ne çalışmaya başladı. 
n SPOR SERVİSİ
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İl Müdürü Ersöz, gençlik 
merkezlerini ziyaret etti

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Cihanbeyli ve 
Kulu ilçelerinde bulunan Gençlik Merkezlerini ziyaret etti. İl Mü-
dürü Ömer Ersöz, Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü İsmail 
Hakkı Gürtürk ile birlikte ilk önce Cihanbeyli ilçesinde bulunan 
Gençlik Merkezini ziyaret etti. Cihanbeyli Kaymakamı Mustafa 
Kutlu, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale’nin katılım-
larıyla gençlerin yaptıkları el sanatları sergisinin açılışını yaptı. 
Cihanbeyli’den sonra Kulu Gençlik Merkezi’nde incelemelerde 
bulunan İl Müdürü Ömer Ersöz yapılan çalışmalar hakkında bilgi-
ler aldı.  n SPOR SERVİSİ 

3 Aralık Dünya Engelliler gününde Karatay Özel Eğitim Mes-
leki Eğitim Merkezi öğrencileri PEMA Koleji’nde öğrencilerle 
biraraya geldi. Karatay Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğ-
rencileri, antrenörleri ve öğretmenleriyle birlikte PEMA Kolejini 
ziyaret ederek öğrencilerle birlikte resim, müzik ve beden eğitimi 
derslerine katılarak eğlenceli ve verimli bir gün geçirdi. Yapılan 
açıklamada etkinliğin öğrenciler adına çok olumlu geçtiği ifade 
edildi.  n SPOR SERVİSİ

Özel öğrenciler Pema 
Koleji’nde etkinliklere katıldı

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.AKŞEHİR SPOR 10 8 1 1 21 9 12 25
2.KIRIKKALE B. A. 10 7 3 0 21 4 17 24
3.ÇUBUKSPOR F. 10 6 3 1 20 9 11 21
4.KEÇİÖREN BLD. 10 6 2 2 22 10 12 20
5.SANDIKLISPOR 11 6 2 3 19 16 3 20
6.POLATLI BLD. 10 4 2 4 15 12 3 14
7.KARAMAN BLD. 10 4 2 4 8 9 -1 14
8.SARAYÖNÜ BLD. 10 3 4 3 15 14 1 13
9.KARAPINAR BLD. 11 3 1 7 12 23 -11 10
10.ANADOLU ÜNİ. 10 2 2 6 10 18 -8 8
11.KIRŞEHİR ÇAYAĞZI 10 2 1 7 11 22 -11 7
12.YENİÇAĞA 10 1 2 7 7 19 -12 5
13.ANKARA DSİ 10 1 1 8 10 26 -16 4

2018 – 2019 BÖLGESEL AMATÖR LİGİ
6. GRUP PUAN DURUMU

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 15 10 4 1 30 4 26 34
2.MENEMEN BELEDİYE 15 9 5 1 32 20 12 32
3.MANİSA B.Ş.B. 15 8 5 2 26 9 17 29
4.F. KARAGÜMRÜK 15 8 3 4 27 18 9 27
5.ŞANLIURFASPOR 15 7 5 3 19 17 2 26
6.PENDİKSPOR 15 6 5 4 22 18 4 23
7.TARSUS İDMAN Y. 15 6 5 4 25 22 3 23
8.KIRKLARELİSPOR 15 6 3 6 20 18 2 21
9.SİVAS BELEDİYE 15 5 4 6 17 20 -3 19
10.DARICA G. BİRLİĞİ 15 4 5 6 15 16 -1 17
11.KAHRAMANMARAŞ 15 4 5 6 13 16 -3 17
12.ETİMESGUT BLD. 15 4 5 6 15 20 -5 17
13.K. A. SELÇUKSPOR 15 3 7 5 20 25 -5 16
14.ZONGULDAK 15 4 4 7 16 23 -7 16
15.BUGSAŞ SPOR 15 4 4 7 16 27 -11 16
16.FETHİYESPOR 15 1 8 6 11 21 -10 11
17.BANDIRMASPOR 15 2 4 9 16 30 -14 10
18.TOKATSPOR 15 1 5 9 8 24 -16 8

Destek çağrısı!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 16.hafta maçında kendi sa-

hasında Tokatspor ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak maç öncesi Kulüp 
Başkanı Zahir Renklibay, yaptığı açıklamalarda Konyaspor taraftarını desteğe davet etti

Son haftalarda aldığı güzel sonuçlar ile moral bulan Konya Anadolu 
Selçukspor, Pazar günü iç sahada Tokatspor’u konuk edecek. Son sırada 
bulunan rakibine puan vermek istemeyen yeşil beyazlı takım, alacağı 
galibiyet ile çıkışını devam ettirmek istiyor. Yavru Kartal’da bu zorlu maç 
öncesi Kulüp Başkanı Zahir Renklibay açıklamalarda bulunarak, Konyalı 
futbolseverlerin desteğini istedi. Ligin ikinci yarısının daha zor geçece-
ğini ifade eden Renklibay, devrenin son maçlarını kazanarak, 17 haftalık 
periyotu iyi bir sırada bitirmek istediklerini dile getirdi.

TAKIMIMIZA İNANCIMIZ TAM
Geride kalan son üç haftada 7 puan toplayan Konya Anadolu Sel-

çukspor’un yükselen bir grafik çizdiğini kaydeden Kulüp Başkanı Zahir 
Renklibay yaptığı açıklamada, “Göreve gelmemizin ardından oynadı-
ğımız maçlarda takımımız iyi sonuçlar aldı. Ancak alınan sonuçlardan 
ziyade teknik kadromuzun yol göstermesi ile futbolcularımızın yakala-
dıkları ivme, bize daha büyük mutluluk veriyor. Gelecek adına umutlan-
dırıyor. Oynadığımız son üç karşılaşmada da sahada rakibine üstünlük 
kurarak 2 galibiyet bir beraberlik alan futbolcularımız ligin ilk yarısını iyi 
bir noktada tamamlamak için gerekeni yapacaktır. Buna olan inancımız 
tamdır” dedi.

SEFERBERLİK ORTAMI VAR
Oyuncu grubunun motive edilmesi adına çalışmalar yaptıklarını ve 

yönetim kurulu olarak seferberlik içinde olduklarını dile getiren Başkan 
Renklibay, “Yönetim kurulu olarak bizler zamanla daha da iyi sonuçların 
alınacağına inanıyoruz. Hedefimiz ligin ilk yarısında kalan maçları ka-
yıpsız tamamlayarak ikinci yarı öncesinde belli bir puan barajının üze-
rine çıkmak. Alınan sonuçlar yönetim kurulumuzu, teknik kadromuzu ve 
futbolcularımızı olduğu kadar camiamızı da mutlu etmiş, adeta bir bahar 
havası yaşatmıştır. Ancak henüz işin başındayız. Adeta kurtlar sofrasına 
dönüşen ikinci yarı öncesinde gereken mücadeleyi göstermeliyiz. Bu 
devrede iç sahada oynayacağımız son karşılaşmada hepimiz elimizi 
taşın altına koyarak gereken desteği vermeliyiz. Yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarımız ile tüm mesaimizi harcayarak bu hafta iç sahada oyna-
yacağımız Tokatspor karşılaşmasına motive olmaya, ekibimizi motive 
etmeye odaklandık. Adeta bir seferberlik ortamı içinde, gerek teknik 
kadromuz, gerekse futbolcularımız alınacak galibiyetin bilinci içerisinde 
hazırlıklarını yapmaktalar” şeklinde konuştu.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI
Taraftar desteği ile Tokatspor maçını kazanmak istediklerini de söz-

lerine ekleyen Zahir Renklibay, “Konya şehrinden, taraftarlarımızdan, 
gönül verenlerimizden ve büyük Konyaspor taraftarından bu hafta özel bir 
destek bekliyoruz. Onlara hem güzel bir müsabaka ve futbol izlettirmek 
hem de güzel bir galibiyet hediye etmek tek arzumuz. Pazar günü Selçuk 
Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu’nda oynanacak olan Tokatspor karşı-
laşmamızda tribünlerimizin dolması ve sevenlerimizin yanımızda olma-
sı bize artı motivasyon ve güç verecektir” diyerek sözlerini tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

3 Aralık Dünya Engelliler gününde farkındalık oluşturmak münasebetiyle 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ve şube müdürleri, Mevlana En-
gelliler Spor Kulübü ile biaraya gelerek Goalball maçı oynadı. Bağlarbaşı Spor 
Salonu’nda oynanan müsabakada Mevlana Engelliler Spor Kulübü, İl Müdürü 
Ömer Ersöz ve şube müdürlerinden oluşan takımı 10-4 mağlup etti. Müsabakanın 
sonunda İl Müdürü Ersöz’ün takımı, rakip oyuncuları tebrik etti.
n SPOR SERVİSİ

Tokatspor ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16.hafta karşılaşmasında iç sahada 
karşılaşacak olan Konya Anadolu Selçukspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. 
Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde akşam saatlerinde teknik direktör Al-
per Avcı ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman Core çalışması 
ile başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde saha içinde savunma-hücum 
çalışmalarının yanı sıra top kontrolüne dayalı oyunlar ve pas çalışmaları yaptı. 
Antrenman taktik oyun ile son buldu. Çalışmaya Ahmet Önay ve Ekrem Kayılıbal 
katılmadı. Yeşil beyazlı takımın yaptığı antrenmanı Kulüp Başkanı Zahir Renkli-
bay ve Kulüp ikinci başkanı Okay Tınkır da takip etti.
n SPOR SERVİSİ

Ömer Ersöz, görme engelli 
sporcularla goalball oynadı

Yavru Kartal’da 
Tokat hazırlıkları

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 11.hafta 
sonunda liderliğe yükselen Akşehirspor, bu çıkı-
şını sezon sonuna kadar sürdürerek mutlu sona 
ulaşmak istiyor. Oynadığı 10 maç sonunda 8 
galibiyet 1 beraberlik ile 25 puan toplayan ve li-
derlik koltuğuna oturan kırmızı beyazlılar, Pazar 
günü hayati bir maça çıkacak.

 Ligde ikinci sırada olan ve 24 puanı bulunan 
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’a konuk olacak 
olan Akşehirspor, deplasmanda oynayacağı bu 
zorlu maçı kazanarak ligde ilk yarının bitmesine 
1 hafta kalan önemli bir avantaj elde etmek isti-
yor. Konya ekibi, bu maçı kazanması durumun-
da en yakın rakibi ile puan farkını 4’e çıkaracak. 
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor – Akşehirspor mü-
cadelesi Pazar günü 14.00’te Kırıkkale Başpınar 
Stadyumu’nda oynanacak.

TARAFTAR ÇIKARMA YAPACAK
6. Grup lider olan ve sezon sonunda şampi-

yonluk hedefleyen Akşehirspor, Kırıkkale Büyük 
Anadolu Spor ile oynayacağı mücadelenin hazır-
lıklarını sürdürüyor. Öte yandan bu hayati maça 

kırmızı beyazlı takımın taraftarları kalabalık bir 
şekilde giderek Akşehirspor’a destek verecek. 
Konuyla ilgili yapılan açıklamada Akşehir Be-

lediyesi’nin Kırıkkale’ye taraftarlar için ücretsiz 
otobüs tahsis edeceği ifade edildi.
n SPOR SERVİSİ

Akşehirspor, avantaj sağlamak istiyor



Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında 8 Ara-
lık Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın 
hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Kocaman yönetiminde ger-
çekleştirilen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan kuvvet ve 
core çalışması ile başladı. Daha sonra sahada çalışan futbolcular, 
idmana çabukluk hareketi ve pas oyunlarıyla devam etti.

Antrenman, 5’e 3 pas çalışmasının ardından çift kale maçla 
sona erdi. Kartal bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdü-
recek.   n AA

Anadolu Kartalı 
çabukluk ve pas çalıştı

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 14 9 3 2 19 6 13 30
2.KASIMPAŞA 14 8 2 4 31 21 10 26
3.BEŞİKTAŞ 14 7 3 4 25 17 8 24
4.GALATASARAY 14 7 3 4 23 16 7 24
5.ANTALYASPOR 14 7 2 5 17 19 -2 23
6.Y. MALATYASPOR 14 6 4 4 20 14 6 22
7.TRABZONSPOR 14 6 4 4 23 19 4 22
8.ATİKER KONYASPOR 14 5 6 3 20 15 5 21
9.MKE ANKARAGÜCÜ 14 6 2 6 17 18 -1 20
10.BURSASPOR 14 4 7 3 16 14 2 19
11.GÖZTEPE 14 6 0 8 15 17 -2 18
12.SİVASSPOR 14 4 6 4 16 19 -3 18
13.A. ALANYASPOR 14 5 0 9 11 20 -9 15
14.ERZURUMSPOR 14 3 5 6 12 16 -4 14
15.FENERBAHÇE 14 3 5 6 14 19 -5 14
16.AKHİSARSPOR 14 3 4 7 16 25 -9 13
17.KAYSERİSPOR 14 3 3 8 10 24 -14 12
18.Ç. RİZESPOR 14 1 7 6 15 21 -6 10

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU
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Spor  Toto  Süper  Lig  ekiplerinden  Kayse-
rispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir yap-
tığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman 
ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Kulübün  internet  sitesinden  yapılan  açıkla-
mada da “Sezon başında takımımızda görev alan 
teknik  direktörümüz  Sayın  Ertuğrul  Sağlam’la, 
karşılıklı  görüşerek  yollarımızın  ayrılmasından 
sonra yaptığımız çalışma ve görüşmeler sonun-
da, daha önce de Kayseri’de görev yapmış olan 
değerli teknik direktör Sayın Hikmet Karaman ile 
anlaşılmış olup, sözleşme detayları daha sonra 
açıklanacaktır.  Yeni  hocamız  perşembe  günkü 
antremanda takımın başında olacaktır.” ifadeleri 
kullanıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 14. haftasında saha-
sında Trabzonspor’a 2-0 yenilmesinin ardından, 
teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayır-
mıştı.

Daha  önce  2004-  2005  sezonunda  Kayse-
rispor’u  çalıştıran  Karaman,  en  son  Spor  Toto 
Süper  Lig  ekiplerinden  Aytemiz  Alanyaspor’da 
görev yapmıştı.  n AA

Kayserispor Hikmet Karaman ile anlaştı

Ömer Ali Şahiner: 
Kalmak istiyorum!
Sezon sonu sözleşmesi sona eren Atiker Konyaspor’un yıldız oyuncusu Ömer Ali Şahiner farklı takım-
lardan tekliflerin olduğunu ancak yeni sözleşme görüşmelerine başladıklarını söyledi. Takımda kalmak 
istediğini de ifade eden başarılı futbolcu “Benim için belirleyici olan Aykut hocanın gelişiydi” dedi
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Ati-

ker Konyaspor’da Trabzonspor maçı ha-
zırlıkları sürüyor. Dün yapılan antrenman 
öncesi  basın  mensuplarına  açıklama-
larda bulunan Ömer Ali Şahiner önemli 
ifadeler kullandı. Sezon sonu sözleşmesi 
sona erecek olan yıldız oyuncu sözleşme 
yenileme  görüşmelerine  başladıklarını 
söyledi. 

AYKUT KOCAMAN’IN 
GELİŞİ CAMİAYI BİRLEŞTİRDİ

Atiker  Konyaspor’un  yıldız  futbolcu-
su  Ömer  Ali  Şahiner  Aykut  Kocaman’ın 
gelişinin takımı ve camiayı kenetlediğini 
söyledi.  Antrenman  öncesi  basın  men-
suplarının  sorularını  cevaplayan  Ömer 
Ali, “Aykut Kocaman’ın gelişi ile birlikte 
hem saha içinde hem saha dışına birlik-
telik  oluştu.  Saha  içinde  biz  futbolcular 
saha dışında  taraftarımız ve camiamızın 
bir ve beraber olduğu bir ortam görülüyor. 
Herkes bunun farkında. Takım kaptanla-
rından biri olarak canı gönülden söylüyo-
rum taraftarımızın bu birlik ve beraberliği, 
sonsuz desteği takımdaki küçükten büyü-
ğe herkese yansıyor. Herkes bunu hisse-
diyor. Başarılı olduğumuz eski günlerdeki 
havayı yeniden yakaladık. Bundan sonra 
farklı olacağını düşünüyorum. Bunda da 
emeği  geçen  herkese  teşekkür  ederim. 
Bu hava Aykut Kocaman’ın gelişi ile birlik-
te kısa sürede oluştu. İnşallah camia ola-
rak bunun üstüne koyarak devam ederiz. 
Geçmişte birlik içinde olduğumuzda neler 
yapabildiğimizi gösterdik. İnşallah bu bir-
lik beraberlik artarak devam eder” dedi.

TRABZON ZOR DEPLASMAN

Hafta  sonu  Trabzonspor  ile  deplas-
manda  karşılaşacak  Ömer  Ali,  “Trab-
zonspor  zor  deplasman.  Onlar  da  son 
haftalarda  formdalar.  Hem  antrenman-
larda  hem  yaptığımız  analizlerde  Trab-
zonspor’un  iyi yönlerini, eksik  taraflarını 
çalışıyoruz. Bu çalışmaların üzerine hafta 
sonu iyi oyun ve iyi sonuçla döneceğimizi 
umut ediyorum. Zor maç olacak. Biz de çı-
kıştayız onlar da formda. İnşallah 3 puanla 
dönen biz oluruz” ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI!
Atiker Konyaspor’un başarılı oyuncu-

su Ömer Ali Şahiner, son dönemde çıkan 
transfer iddiaları ile ilgili konuştu. Teklif-
lerin olduğunu doğrulayan Ömer Ali, önü-
müzdeki günlerde durumun belli olacağı-
nı ancak uzun yıllarda Konyaspor’a hizmet 
etmek istediğini ifade etti. Ömer Ali Şa-
hiner  açıklamasında,  “Geçen  hafta  için 
Selçuk abi (Aksoy) ile bir görüşme yaptık. 
Bu hafta içi de bir görüşme olacak. İleriye 
dönük ne olacak şu an için tam kestiremi-
yorum ama şu an benim için belirleyici 
olan Aykut hocaydı, onunla da konuştuk. 
Umarım uzun yıllar bu  takıma kaptanlık 
yaparak kalırım ve bundan da son derece 
mutlu olurum. Hiçbir zaman burada gide-
yim, kaçayım gibi bir düşüncem olmadı. 
Şu an elimde bir fırsat var gibi gözüküyor 
dışarıdan. Tekliflerin olması da gayet do-
ğal. Ama gönlümden geçen, içimde olan 
uzun yıllar bu takımda kaptan olarak kal-
mak” şeklinde konuştu.

‘KONYASPOR KAPTANI 
OLMAK BASKI YARATIYOR’

Ömer Ali Şahiner, son dönemde sa-

haya kaptan olarak çıkması hakkında da 
konuştu.  Ali  Turan  ve  Selim  Ay’ın  yok-
luğunda kaptan olan Şahiner, çok gurur 
verici  bir  olay  olduğunu  ifade  ederek, 
“Sahaya  kaptan  olarak  çıkmak  ilk  baş-
lardan biraz baskı  yaratıyordu. Ama üs-
tesinden geldiğimiz düşünüyorum. Çünkü 

Konyaspor kaptanı olmak ön tarafta takımı 
temsil etmek o anlamda biraz baskı yara-
tıyordu. Son derece mutluluk ve gurur ve-
rici bir olay. İnşallah uzun yıllar bu takıma 
kaptanlık yaparım” dedi. 
n YUNUS ALTINBEYAZ / MUHAMMED 
SAYDAM

Kasımpaşa maçının
biletleri satışa çıkıyor

Atiker Konyaspor’un Süper Lig’in 
16.  Haftasında  Konya  Büyükşehir 
Belediye Stadyumu’nda Kasımpaşa 
SK ile 15 Aralık Cumartesi günü saat 
16.00’da  oynayacağı  karşılaşma-
nın  elektronik  biletleri  bugün    saat 
10.00’da satışa çıkacak.

Taraftarlar passolig kartları yan-
larında olmadan cep telefonlarındaki 
Passo Mobil uygulamasını kullana-
rak QR kodunu stadyum turnikeleri-
ne okutarak müsabakaya giriş yapa-
bilecekler.

Ayrıca Konyaspor Yönetim Kuru-
lu  Enflasyonla  Topyekün Mücadele 
Programı  çerçevesinde aldığı  karar 
gereği müsabakalara giriş bedelleri 
üzerinden %10  indirim uygulaması 
bu karşılaşmada da yürürlükte ola-
cak.

Stadyum gişelerinden ve www.

passo.com.tr’den  satılacak  Kasım-
paşa  SK  maçı  biletlerin  fiyatları 
şöyle:

 Fiyatlar şu şekilde: BATI ALT D 
99 TL, BATI ALT C-E  77 TL, BATI ALT 
B-F 68 TL, BATI ALT A- G 59 TL, BATI 
ÜST B-C 54 TL, BATI ÜST A-D 45 TL, 

DOĞU ALT D 54 TL, DOĞU ALT C-E 
45 TL, DOĞU ALT B-F 36 TL, DOĞU 
ALT A-G 27 TL, DOĞU ÜST D 45 TL, 
DOĞU ÜST C-E 36 TL, DOĞU ÜST 
B-F 27 TL, DOĞU ÜST A-G 23 TL, 
KALE ARKALARI TÜM 9 TL, MİSAFİR 
TAKIM 12 TL. n SPOR SERVİSİ

Haftalık olağan toplantısını Dünya Engelliler Günü’n-
de yapan Atiker Konyaspor yönetim kurulu alkışlanacak 
bir karara imza attı. Yönetim kurulu Bedensel Engelliler 
Badminton Takımı kurmayı kararlaştırdı. Konu ile ilgili 
resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: “Hilmi 
Kulluk Başkanlığı’nda haftalık olağan toplantısını 3 Aralık 
2018 Pazartesi Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleşti-
ren yönetim kurulumuz önemli bir karara imza attı.

Yönetimimiz,  kulübümüz  bünyesinde  yeni  bir  ta-

kımın  ivedilikle oluşturmasını gündemine aldı. Görüş-
meler neticesinde Dünya Engelliler Günü’nde Bedensel 
Engelliler  Badminton  Takımının  kuruluşu  oybirliğiyle 
gerçekleşmiş oldu.

Atiker Konyaspor’umuzun bu branşta ilk hedefi olim-
piyatlara katılacak sporcuları yetiştirmek, desteklemek 
ve bu alanda kulübümüz ile şehrimizin marka değerini 
hak ettiği yere taşımak olacak.” 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor bedensel 
engelliler takımı kuracak

Trabzonspor 7 
eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Atiker Konyaspor’u konuk ede-
cek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına 7 eksikle başladı.  Ziraat 
Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere ka-
lan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 15’nci haftasında 8 Aralık Cumar-
tesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 
ara vermeden başladı. 

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yöne-
timinde yapılan antrenmana tedavileri yapılan Jose Sosa, Kucka, Abdül-
kadir Ömür, Ogenyi Onazi, Batuhan Artarslan, Semih Karadeniz ve Joao 
Pereira katılmadı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda yenilenme ça-
lışması gerçekleştirdi.  Trabzonspor, bugün  basına kapalı olarak yapacağı 
antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına sürdürecek.   n AA
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