
05 Cinayet ile ilgili 
2 kişi daha tutuklandı 06 Ambulans rallisini

Beyşehir 112 kazandı 12 ByLock’tan aranan 
çift teslim oldu

İNSANI YAŞATMANIN
EN GÜZEL ÖRNEĞİ

KONYA YEMEN’E
DESTEK İÇİN BULUŞTU

SOBE gururlandırıyor

Genç STK’lar sessiz kalmadı

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Kamu Hastaneleri 
Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Bahattin Aykürek ile birlikte 
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’ni (SOBE) gezdi. İl 
Sağlık Müdürü Koç, SOBE’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ 
kültürünün önemli köşe taşlarından biri olduğunu söyledi. 

Konya’daki sivil toplum kuruluşlarının genç oluşumları Cuma 
namazı sonrasında Kapı Camii’nde ortak düzenledikleri 
açıklamayla Yemen’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. 
açıklamada 2014 yılından bu yana Müslümanları ezmek 
için yapılan mezhep çatışmasının doruk noktasına çıktığı ve 
Yemenlilerin, açlık ve sefalet altında kaldığı vurgulandı. 

n HABERİ SAYFA 10’DA

n HABERİ SAYFA 11’DE

Mali müşavirler
arabulucu olsun!

Hz. Mevlana’nın 745’inci Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma Tö-
renleri (Şeb-i Arus) kapsamında, 
programları takip edecek basın 
mensupları için Cumhurbaşkanlı-
ğı İletişim Başkanlığı Konya İl Mü-
dürlüğünce “Basın İrtibat Bürosu” 
oluşturuldu.  n HABERİ SAYFA 4’TE 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya Milletvekili Esin Kara, Ser-
best Muhasebecilik ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanunu’na bağlı 
çalışan meslek mensuplarına da 
ara buluculuk yapma hakkı veril-
mesi gerektiğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 4’TE 

Mektebim’den 
KGC’ye ziyaret

Mektebim Okulları Konya kampü-
sü yöneticileri Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir 
ve yönetim kurulu üyelerini ziya-
ret etti. Ziyarette eğitimin önemine 
vurgu yapıldı.
n HABERİ SAYFA 5’TE

SÜ’de Vuslat 
dolu dolu geçecek

Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıldö-
nümü Uluslararası Anma Etkin-
likleri çerçevesinde Selçuk Üni-
versitesi Mevlâna Araştırmaları 
Enstitüsü ve Dilek Sabancı Devlet 
Konservatuvarı tarafından 7-17 
Aralık 2018 tarihleri arasında bir 
dizi program gerçekleştirilecek.
n HABERİ SAYFA 4’TE
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‘Selam’ buluşturdu
Hazreti Mevlana 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri ‘Ziyareti ve 

Selam Vakti’ yürüyüşü, ‘Nevbe Merasimi’ ile Gülbang Duası ile başladı
TÖRENLER YÜRÜYÜŞ VE 

GÜBANG DUASI İLE 
BAŞLADI

Hz. Mevlâna’nın 745. Vus-
lat Yıldönümü Uluslararası 
Anma Törenleri (Şeb-i 
Arus) kapsamında “Se-
lam Vakti “ Selam Vakti 
yürüyüşü ve “Gülbang du-
ası” ile başladı.  Törenlere 
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum da katıldı. 
Semazenbaşı Fahri Özça-
kır da bir Mevlevi gelene-
ği olan “Gülbang duası”nı 
okudu. Vatandaşlara çe-
şitli ikramlar yapıldı.

DÜNYADA EN FAZLA 
YARDIM YAPAN ÜLKEYİZ

Tören sonunda açıkla-
malarda bulunan Bakan 
Kurum, “Bu yıl ki temamız 
‘Selam Vakti’. Hazreti Mev-
lana’dan öğrendiğimiz 
barışı anlıyoruz dostluğu, 
huzuru anlıyoruz. Dolayı-
sıyla bu yıl ki temamız çok 
büyük önem ifade ediyor. 
Dünyada yardıma ihtiyacı 
olan birçok ülkeler var. Biz 
de Türkiye olarak milli ge-
lirimize oranla dünyada en 
fazla yardım yapan ülkeyiz” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Hutbede selamın önemi anlatıldı ‘Meram 2023’e şimdiden hazır’
Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıl-
dönümü Uluslararası Anma Tö-
renleri (Şeb-i Arus)’un bu yılki 
mottosu “Selam vakti” olarak 
belirlenmişti. 
Bu kapsamda, Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından Tür-
kiye’deki 90 bin camide 
Cuma hutbesinin konusu 
“Selâm: İslâm’ın Güven 
Ve Barış Çağrısı” oldu.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Meram Belediyesi öncülüğünde 
hayata geçirilen Uluırmak Evleri’nin 

temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum’un da katıldığı törenle 

atıldı. Törende konuşan Meram Bele-
diye Başkanı Fatma Toru, Meram’ın her 

yönüyle 2023vizyonuna hazır olduğunu 
kaydetti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

ilk 100 günlük eylem planında yüzde 98 başa-
rı oranını yakaladığını kaydeden Bakan Murat 

Kurum ise Konya için iki önemli müjde verdi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Basın irtibat 
bürosu oluşturuldu

‘Üzerime oynanıyor’ 
dedi tepki topladı

Minik Ebrar’ı 
hayata bağladılar

Amcasının oğlu ve eski kayınbiraderi olan Gökhan Dakım’ı 
yaralayan, arkadaşı Sinan Ünlü’yü öldüren Çetin Dakım’ın 
mahkemedeki ‘üzerime oynanıyor’ ifadesi, maktul yakınları-
nın tepkisine neden oldu.  n HABERİ SAYFA 6’DA 

514 gram ağırlığında erken doğan Ebrar bebeğin atar damarı 
ile akciğer damarı arasındaki damarın kapanmadığını gören 
doktorlar 1 santimetrelik kesiden yapılan operasyonla bebeği 
hayata tutundurdu.  n HABERİ SAYFA 7’DE

2. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın ödülleri Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katıldığı törenle verildi. Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın tarihi kimliği 
ve yetiştirdiği evlatlarıyla Türk İslam Medeniyeti’nin başkenti 
olma özelliğini koruduğunu söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yak-
laşık 200 yıla yakın bir süre Selçuklu’ya başkentlik yapan Kon-
ya’nın İslâm kültürünün ve sanatının en önemli merkezlerinden 
biri olduğuna vurgu yaptı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

İslam kültürünün merkeziyiz
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Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma 
Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamın-
da “Selam Vakti “ Selam Vakti 
yürüyüşü ve “Gülbang duası” ile 
başladı.  Törenler kapsamında ilk 
olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Vali Cüneyit Or-
han Toprak, AK Parti Konya Mil-
letvekili Orhan Erdem, Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay,  AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Bir-
liği (KONESOB) Başkanı Muhar-
rem Karabacak, Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cumhur Çökmüş, İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Ercan Ya-
şin,  Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman, İl Kültür ve Turizm  Mü-
dürü Abdüssettar Yarar ve proto-
kol üyeleri ile vatandaşlar, Şems-i 
Tebrizi Türbesi’nde bir araya gel-
di.  Protokol üyeleri ile vatandaş-
lar daha sonra  Nevbe Heyeti ile  
Mevlana Meydanı’na kadar yü-
rüdü ve burada Nevbe Merasimi 
gerçekleştirildi. Protokol üyeleri 
ve vatandaşlar Hz. Mevlana’nın 

türbesini ziyaret etti ve vatan-
daşlara tekke pilavı ikram edildi. 
Semazenbaşı Fahri Özçakır da bir 
Mevlevi geleneği olan “Gülbang 
duası”nı okudu. Öğretileri ile tüm 
dünyada ilgi uyandıran düşün-
ce adamı, mutasavvıf Mevlana 
Celaleddin-i Rumi’nin vefatının 

745’üncü yılı dolayısıyla düzen-
lenen törenler, Mevlana Kültür 
Merkezi’nde yapılacak etkinlikler-
le devam edecek.

‘DÜNYANIN EN YARDIMSEVER 
ÜLKESİYİZ’

Hazreti Mevlana’nın 745. 
Vuslat Yıldönümü Uluslarara-

sı Anma Törenleri kapsamında 
Konya’da programlara katılan 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, “Türkiye olarak milli ge-
lirimize oranla dünyada en fazla 
yardım yapan ülkeyiz” dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Hazreti Mevla-

na’nın 745. V uslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenleri kap-
samında ilk önce Şems-i Tebrizi 
Hazretlerinin Türbesi’ni ziyaret 
etti. Bakan Kurum ve protokol 
üyeleri daha sonra ‘Ziyareti ve Se-
lam Vakti Yürüyüşü’ ile Mevlana 
Meydanı’na geçerek ‘Nevbe Me-

rasimine’ katıldı. Bakan Kurum 
daha sonra Mevlana Türbesi’de 
yapılan Gülbang Duası’na katıldı. 

Programların ardından açık-
lamalarda bulunan Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum, 
“Şeb-i Arus’un 745. yıldönümü-
nü inşallah bu sene kutlayacağız. 
Bugün bu törenlerin başlaması 
münasebetiyle bir çok etkinlik 
düzenleniyor. Bu yıl ki temamız 
‘Selam Vakti’. Hazreti Mevla-
na’dan öğrendiğimiz barışı anlı-
yoruz dostluğu, huzuru anlıyoruz. 
Dolayısıyla bu yıl ki temamız çok 
büyük önem ifade ediyor. Dünya 
mazlumların dünyadaki fakirle-
rin dünyada yardıma ihtiyacı olan 
birçok ülkeler var. Biz de Türki-
ye olarak milli gelirimize oranla 
dünyada en fazla yardım yapan 
ülkeyiz dolayısıyla Hazreti Mevla-
na’nın torunları olarak inşallah bu 
anlayışımızı daha da büyüterek 
dünyadaki mazlumların yanında 
olmak suretiyle Cumhurbaşkanı-
mızın dünya mazlumlarının lide-
ri olması vesilesiyle inşallah bu 
törenlerimizde ülkemize ve tüm 
dünyaya hayırlı olur ve tüm dün-
yaya barış huzur dostluk getirir 
2019 yılı diyorum” dedi. 

Bakan Kurum ve protokol 
üyeleri daha sonra ‘Sanat Ocağı 
Mevlevihane’ atölye çalışmaları 
ve sergi açılışlarını gerçekleştirdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Meram Belediyesi öncülüğün-
de hayata geçirilen Uluırmak Ev-
leri’nin temeli, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’un da katıldı-
ğı törenle atıldı. İstiklal Marşı, say-
gı duruşu ve Kur’an-ı Kerim tilave-
ti ile başlayan temel atma törenine 
Bakan Murat Kurum’un yanı sıra 
AK Parti Konya Milletvekili ve AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Cü-
neyit Orhan Toprak, AK Parti Kon-
ya İl Başkanı Hasan Angı, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya Milletvekili 
Gülay Samancı, Meram Kaymaka-
mı Resul Çelik, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Konya Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman, AK Parti Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Musta-
fa Hakan Özer, Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, Meram 
Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti 
İl ve İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

Konya’nın dünyaca ünlü ilçe-
si Meram’da, Uluırmak Evleri’nin 
temel atma törenine teşriflerinden 
dolayı Bakan Kurum’a teşekkür 
ederek sözlerine başlayan Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, gö-
reve geldikleri günden bu yana 
Meram’ın kronikleşmiş sorunları-
nın başında gelen konut sorunu-
na kalıcı ve uzun soluklu projeler 
ürettiklerini ve bu projeleri bir bir 
hayata geçirdiklerini belirtti. 

‘MERAM, HER YÖNÜYLE 2023’E 
ŞİMDİDEN HAZIR’

1646 dairelik Uluırmak Evleri 
ile birlikte toplam 3 bin daire sayı-
sına ulaşmanın sevincini Meramlı-
larla birlikte yaşadıklarını ifade 
eden Başkan Fatma Toru sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Aksinne Mahalle-
si’nde 210 bin m², Şükran Mahalle-

si’nde 165 bin m², Uluırmak Saka, 
Fahrünnisa, Uluırmak Ali Hoca ve 
Ziya Barlas Mahallelerinde 270 bin 
m², Turgutreis ve Büyük Aymanas 
Mahallelerinde 540 bin m² ve Kü-
çük Aymanas Mahallesi’nde 200 
bin m² olmak üzere 1 milyon 400 
bin m²’lik bir alanda, 6126 konut 
ve iş yerinin yenilenmesi için 4500 
malik ile anlaşılarak çalışmalar 
hız kesmeden sürdürülmektedir. 
Makamların, mevkilerin geçici ol-
duğunun bilinciyle sadece mille-
timize hizmet etmenin onurunu 
dileyerek, hemşehrilerimizden 
gelen taleplerle projelerimizi şekil-
lendirdik. Mahalle Muhtarlarımız-
la, mahalle sakinlerimizle bir araya 
gelerek, günün standartlarının da 
ötesini düşünerek, yarınlarımızı 
doğru şekillendirmek adına; insa-

nımızın kültürüne, yaşam biçimine 
uygun projeleri halkımızın beğeni-
sine sunduk. Geleceğin Meram’ını 
bugünden şekillendirdik. Meram, 
2023 vizyonuna uygun siyasi, ikti-
sadi ve sosyal alanlardaki her türlü 
atılıma şimdiden hazır olduğunu 
özellikle ifade etmek istiyorum”

BAŞKAN ALTAY; “KONYA HIZLA 
DÖNÜŞÜYOR” 

Şehirlerin çok hızlı bir büyüme 
içinde olduğunu belirten Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay da bu büyümenin 
yenileme ihtiyacı doğurduğunu 
kaydetti. Konya Belediyeleri ola-
rak hızlı bir imar uygulaması ve 
kentsel dönüşüm projeleri yürüt-
tüklerini ifade eden Altay, “Meram 
Belediyesi Meram’ın bir çok bölge-
sinde özellikle Şükran Mahallesi’n-

de önemli bir değişim dönüşüm 
gerçekleştiriyor. Bugünde Uluır-
mak Mahallesi’ndeki bu büyük 
projenin başlangıcını gerçekleşti-
riyoruz. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru’ya bu gayretlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 
USTA, “ŞEHİRLER DÖNÜŞÜRKEN, 

GELENEKLERİMİZ VE İLİŞKİLERİMİZ 
DÖNÜŞMESİN” 

Böylesine güzel ve önemli bir 
projede Meramlılarla buluşmak-
tan büyük mutluluk duyduğunu 
ifade eden Konya Milletvekili ve 
AK Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı Leyla Şahin Usta ise “Dönüşüm 
sayesinde oluşan yeni merkezler 
daha huzurlu ve güvenli mekan-
lar haline geliyor. Ama en büyük 
umudumuz bu yeni alanların bize 

geleneklerimizi ve eski komşuluk 
ilişkilerimizi unutturmaması. Şe-
hirlerimizle birlikte adetlerimizde 
dönüşmemeli. İlişkilerimizi canlı 
ve diri tutmalıyız. Binalar büyü-
dükçe gönül bağımız ve komşuluk 
ilişkilerimizde büyümeli. Uluırmak 
Evleri şehrimize, Meramımıza ha-
yırlı olsun. Allah, kazasız belasız 
anahtar teslim töreni yapmayı da 
nasip etsin” diye konuştu. 

TOPRAK ; “MERAM’DA DEĞERLİ 
BİR YAŞAM ALANI OLUŞUYOR” 
“Konya’yı daha da güzelleşti-

recek ve Meram’a daha da değer 
katacak bir projenin temel atma 
töreni için buradayız” diye konu-
şan Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak Konya’nın kentsel dönüşü-
mün önderliğini yapan şehirlerden 
biri olduğunu belirtti. Konya’nın 

son 30-40 yıl içinde dönüşüm, 
şehirleşme ve donatıların artma-
sında önemli adımlar attığını ifa-
de eden Toprak, “Belediyemizi ve 
Sayın Başkanımızı özellikle tebrik 
etmek istiyorum. Vatandaşlarımı-
zı yormadan ev sahibi olmalarının 
yolunu açtılar. Okullarıyla, sağlık 
ocağıyla, sosyal donatıları ve iş 
merkezleriyle yaşamaya değer bir 
alan oluşturuyorlar. Konyamıza ve 
Meramımıza hayırlı olsun” dedi. 

BAKAN KURUM KONYA’YA İKİ 
MÜJDE VERDİ 

Türkiye’nin önünde duran en 
önemli meselelerden birinin de 
Kentsel Dönüşüm olduğunu ha-
tırlatan Bakan Murat Kurum, söz-
lerini şöyle sürdürdü; “Ülkemizin 
yüzde 66’sı, nüfusumuzun ise 
yüzde 77’si deprem riskinde yaşı-
yor. Bugüne kadar 86 bin canımızı 
depremlerde kaybettik. Bu neden-
le tüm şehirlerin acil dönüşmesi 
gerekiyor. Konya bu noktada çok 
şanslı. Hem 4. derecede deprem 
alanında  hem de çarpık yapılaşma 
yok. Bugüne kadar Türkiye gene-
linde 592 bin konutun dönüşümü 
gerçekleşti. Dönüşüm yaparken 
aynı zamanda şehrin süliyetine 
zarar vermemeye, kültürümüzü, 
örfümüzü, yaşatacak strateji izliyo-
ruz. Önümüzdeki seneden itibaren 
dönüşümü daha da hızlandırıyo-
ruz. Çok ciddi projelere imza at-
maya hazırlanıyoruz.”  

Konuşmasında Konya için iki 
önemli müjde de veren Kurum, 
“Konya’da Mevlana Meydanı ye-
nileme alanımız olacak. Örnek bir 
meydan haline getiriyoruz bura-
yı. Mart ayından öncede bin ko-
nut projemizi hayata geçireceğiz. 
Proje, alt gelir grubu ve Organize 
Sanayi Bölgesinde çalışanlar için 
olacak” diye konuştu. Konuşma-
lardan sonra 1646 daireden oluşan 
‘Uluırmak Evleri’nin temeli dualar-
la atıldı.
n HABER MERKEZİ

Hazreti Mevlana 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında ‘Ziyareti ve Selam Vakti’ yürüyüşü, ‘Nevbe Merasimi’ ile Gülbang Duası gerçekleştirildi 

Selamı yayarak yürüdüler

 Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı Ziyaret ve Selam Vakti yürüyüşü ile başladı.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Uluırmak Evleri’nin temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı 
törenle atıldı. Törende konuşan Toru, Meram’ın her yönüyle Türkiye’nin 2023 vizyonuna hazır olduğunu söyledi

Meram her yönüyle 2023’e hazır



Konya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından düzenlenen 2. 
Uluslararası İslam Sanatları Ya-
rışması’nın ödülleri Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum’un 
katıldığı törenle verildi. Hazreti 
Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldö-
nümü Uluslararası Anma Tören-
leri kapsamında Selçuklu Kongre 
Merkezinde Türkiye’den ve farklı 
ülkelerden ödül alan sanatçıla-
rın katılımı ile gerçekleştirilen 
program Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ile başladı, yarışmanın anlatıldığı 
kısa film ve ney dinletisi ile devam 
etti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, yarışma dolayı-
sıyla Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 
teşekkür etti. 1071’den itibaren 
Anadolu’yu ihya ve inşa eden 
ecdadımızın ilk fethettiği ve me-
deniyetini yükselttiği toprakların 
Konya olduğunu belirten Bakan 
Murat Kurum, bin yıldır Kon-
ya’nın yalnızca Türkiye Selçuklu 
Devleti’nin değil, Türk-İslam Me-
deniyetinin de başkentlerinden 
birisi olduğunu aktardı. Kurum, 
“Konya, tarihi kimliği ve yetiştir-
diği evlatlarıyla hala bu kimliğini 
ayakta tutmaktadır. Yarışma-
ya konu olan hat, tezhip, çini ve 
minyatür sanatları, tarihi biriki-
mimizin bir yansıması olarak şekil 
alıyor ve vücut buluyor. Tarihimi-
zin bir mührü olarak geleneksel 
sanatların yaşatılması da bizlere 
bırakılan milli bir görevdir. İnsan-
lığın mirası bu sanatların varlığı-
nı sürdürmesi, insani ve vicdani 
sorumluluğumuzdur” ifadelerini 
kullandı. 

‘ECDADIMIZIN MİRASININ 
YAŞAMASI AÇISINDAN BU 
YARIŞMA ÇOK ÖNEMLİ’

Uluslararası yarışmaya sade-
ce Türkiye’den değil, Malezya, 
Mısır, Suriye, Endonezya, İran ve 
Özbekistan’dan da pek çok sanat-
çının katıldığını hatırlatan Bakan 
Kurum, “Bu kültürün yaşatılma-
sı, belediyelerimiz açısından çok 
önemli. Dolayısıyla bu yarışmaları 
ve ecdadımızın bizlere bıraktığı 
bu mirası gelecek nesillere akta-
rılması açısından yapmamız ge-
rekiyor. Bizler de bakanlık olarak 
Sayın Cumhurbaşkanımızın tali-
matları doğrultusunda destekle-
rimizi vermeye devam edeceğiz. 
Bu eserlerin yaşaması açısından 
bu yarışma da çok önemli” diye 
konuştu. 

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak da, böylesine önemli bir 
yarışmayı düzenleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ı tebrik ederek, Konya gibi 
söz konusu alanlarda öncülük ya-
pan bir şehirde böyle bir yarışma 

ile önemli bir eksikliğin doldurul-
duğunu söyledi. 

‘BU YARIŞMA GELENEKSEL 
SANATLARIMIZI İHYA ETMEK 
NOKTASINDA ÇOK ÖNEMLİ’
AK Parti Genel Başkan Yar-

dımcısı ve Konya Milletvekili Ley-
la Şahin Usta, yarışma ile ümmet 
şuuruyla kültürel bir şölen yaşan-
dığını kaydederek, “Geleneksel 
sanatlarımızı ihya etme ve bunları 
daha ileriye taşıma noktasında bu 
çalışması dolayısıyla Büyükşehir 
Belediyemizi kutluyorum. Unu-
tulmamalıdır ki kültür ve sana-
tı küçümseyenler kaybetmeye 
mahkûmdurlar. İslami değerleri-
mizle sanatı milli, mahalli ve şahsi 
anlayışla zenginleştirerek gelecek 

nesillerimize bu güzellikleri de 
taşımak bizlerin asli görevleridir. 
Gençlerimize bu mirası aktarmak 
hepimizin görevi” diye konuştu. 

‘KONYA İSLAM KÜLTÜRÜNÜN 
VE SANATININ EN ÖNEMLİ 
MERKEZLERİNDEN BİRİ’

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
yaklaşık 200 yıla yakın bir süre 
Selçuklu’ya başkentlik yapan 
Konya’nın İslâm kültürünün ve 
sanatının en önemli merkezle-
rinden biri olduğuna vurgu yap-
tı. Başkan Altay, “Özellikle hat, 
tezhip, minyatür ve çini gibi bir-
çok sanatın en üst seviyede icra 
edildiği Konya, söz konusu sanat 

dallarının gelecek nesiller tarafın-
dan da tanınması, anlaşılması ve 
geleceğe taşınmasına dair önemli 
çalışmalara da ev sahipliği yap-
maktadır” diye konuştu. 

Başkan Altay, yarışmaya Tür-
kiye’nin yanı sıra dünyanın dört 
bir yanından çok sayıda nitelikli 
eser katıldığını hatırlatarak, dere-
ceye giren eserlerin Hazreti Mev-
lana’nın Vuslat Yıldönümü Anma 
Törenleri süresince 17 Aralık’a 
kadar Konyanüma’da sergilene-
ceğini söyledi. Dereceye giren 
sanatçıları tebrik eden Altay, “Bu 
yarışma bizi, geçmişimizi ve de-
ğerlerimizi ifade eden sanatları-
mızı bugüne taşıyor ve günümüz 

yorumlamalarıyla bizleri daha da 
ileriye taşıyor” dedi. 

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, İslam sanatlarının sa-
natçı boyutunda teşvik edilmesi, 
günümüze taşınması ve gençlerin 
bu alandaki ilgilerini arttıracak 
yarışma dolayısıyla Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay’ı tebrik etti. 

DERECEYE GİRENLERE 
ÖDÜLLERİ VERİLDİ 

Törende, hat, tezhip, minyatür 
ve çini dallarında dereceye giren-
ler ile jüri üyelerine ödülleri Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum, Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, AK Parti Konya Millet-
vekilleri Ahmet Sorgun ve Orhan 
Erdem, İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Ercan Yaşin, AK Parti 
İl Başkanı Hasan Angı ile tarafın-
dan verildi. 

Ödül alan eserler, bir önceki 
yarışmada dereceye giren eser-
lerle birlikte, Hazreti Mevlana’nın 
745. Vuslat Yıldönümü Ulusla-
rarası Anma Etkinlikleri kapsa-
mında 17 Aralık tarihine kadar 
Konyanüma Panorama’da sergi-
lenecek.
n HABER MERKEZİ

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 1 Rebî’ul-Âhir 1440 - Rûmî: 25 Teşrîn-i Sânî 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:19 07:46 12:48 15:17 17:38  18:59     
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   -1°C   3°C

Karaman             -2°C 2°C 

Aksaray               -2°C 4°C

Ankara                 -4°C 3°C
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Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın ödül töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın 
tarihi kimliği ve yetiştirdiği evlatlarıyla Türk İslam Medeniyeti’nin başkenti olma özelliğini koruduğunu söyledi

Medeniyetin Başkenti Konya

Murat Kurum Leyla Şahin Usta Cüneyit Orhan Toprak Uğur İbrahim Altay
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‘Hz. Mevlana’nın selamı dünyaya ulaşacak’ ‘Hz. Pir zamanlar üstü bir gönül mimarıdır’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, Hazreti Mev-
lana’nın 745. Vuslat yıldönümü 
nedeniyle bir açıklama yaptı. Sel-
çuklu düşünürü, mutasavvıf, ilim 
ve din adamı Mevlana’nın söy-
lemlerinin vuslatından bu güne 
insanlığın kalbinde her zaman 
kendine yer bulduğunu ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı bu yıl “Selam Vakti” 
teması ile gerçekleştirilecek anma 
törenleri ile Mevlana’nın evrensel 
mesajlarının tüm insanlığa ulaştı-
rılacağını ifade etti. Aşkın, sabrın 
ve hoşgörünün sembolü olan Hz 
Mevlana’nın hayatının ve sözle-
rinin insanlık için önemli dersler 
içerdiğini ifade eden Başkan Pek-
yatırmacı konuşmasını şöyle sür-
dürdü, “Hazreti Mevlana yaşadığı 
dönemde sadece çevresine değil, 
tüm coğrafyaya Allah yolunu tav-
siye etmiştir. Mevlana’nın “İnsan-

ların Hayırlısı, insanlara faydası 
dokunandır, Sözün hayırlısı da az 
ve öz olanıdır, Hamd, yalnız tek 
olan Allah’a mahsustur. Tevhid 
ehline selam olsun” vasiyeti insan-
lığa ders niteliğindedir” “Allah’a 
ulaşacak birçok yol var, ben aşkı 
seçtim” buyuran Hazreti Mevla-
na’nın yaktığı aşk ateşinin, asır-
lardır yüreklerde yanmaya devam 

ettiğini söyleyen Başkan Pekya-
tırmacı,” Konya’mız insanları bir-
birine bağlayan en önemli unsur-
lardan bir tanesi olan “Selam”ın 
taşıdığı manevi anlamın  Hz Pirin 
diyarından tüm dünyaya ulaşması 
için Türkiye’den ve farklı dünya 
coğrafyalarından gelen binlerce 
misafire kapılarını açıyor.” 
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru Hz. Mevlana’nın Vus-
latının 745’nci Yıl dönümü  mü-
nasebetiyle bir mesaj yayınladı.  
Mesajında Hz. Mevlana’nın za-
manlar üstü bir gönül mimarı ol-
duğunu hatırlatan Başkan Fatma 
Toru sözlerini şöyle sürdürdü; “Hz. 
Mevlana, eşsiz yaşantısı, değer-
li fikirleri ve eserleriyle, hikmetli 
söz ve öğütleriyle sadece kendi 
zamanına değil tüm zamanlara 
ve sadece kendi topraklarına de-
ğil tüm dünyaya ışık saçan bir fikir 
adamı ve örnek bir müslümandır. 
13. asırda sadece Türk-İslam me-
deniyetinin değil tüm dünyanın 
üzerine güneş gibi doğan muta-
savvıf Mevlana Celaleddin-i Ru-
mi’nin bu toprakların yetiştirmiş 
olduğu bir insan olması en büyük 
övüncümüzdür. Bununla birlikte 
yüzyıllar boyunca gönülden gönü-
le akan, kuşaktan kuşağa anlatılan 

fikirlerin ve şuurun sahibi Hz. Pir, 
esasen bu toprakların bir özeti bir 
nüvesi gibidir. Aşk, Marifet ve Ha-
kikat yolunun en büyük yolcusu 
Hz. Pir’in 745. Vuslat yıldönümün-
de onun aramızdan ayrılışının bu-
rukluğunun yanında onu yeniden 
anlama ve anlatma fırsatı yakala-
mış olmanın sevinci ile de doluyuz. 
İster maddi ister manevi olsun, 

bugün dünyanın bütün dertlerine 
derman olan gönül mimarımızın, 
aşk, sevgi ve saygı davasının an-
latılmasına her zamankinden daha 
çok ihtiyaç vardır. Tüm bu güzel 
duygularla  bu yıl “Selam Vakti” 
teması ile gerçekleştirilecek anma 
törenlerinin onu yeniden anlama-
ya fırsat olmasını temenni ediyo-
rum.”  n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başka-
nı Mehmet Hançerli, Hazreti 
Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl 
Dönümü münasebetiyle bir 
mesaj yayınladı. 

Başkan Hançerli “Ölümü-
nü, Sevgiliye kavuşma, dü-
ğün gecesi olarak kabul eden 
Hazreti Mevlana’nın vefatının 
745. Vuslat Yıl Dönümünü yad 
edeceğiz. Hazreti Mevlana’nın 
diyarı Karatay’a hizmet etmek 
şerefine nail olmanın mutlulu-
ğu ve huzuru içerisindeyiz. 

Hazreti Mevlana’nın diyarı 
Karatay’a ülkemizin ve dünya-

nın her yerinden gelerek, Şeb-i 
Arus törenlerine katılan ziya-
retçilerimizi ağırlamaktan da 
ayrıca büyük mutluluk duyuyo-
ruz. Konya’dan dünyaya yayı-
lan sevgi ve hoşgörü çağrısına 
kulak veren gönül dostlarının 
bir araya geleceği Şeb-i Arus 
törenlerinin hayırlı olmasını 
temenni ederim.  Bu vesileyle 
Hazreti Mevlana’nın öğretileri-
nin gönül ikliminde buluşmak 
dileğiyle tüm misafirlerimize 
şehrimizi şereflendirdikleri için 
şükranlarımı sunarım.” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Şeb-i Arus için ‘Basın 
İrtibat Bürosu’ oluşturuldu

Milli eğitim müdürleri 
toplantıda buluştu

Hz. Mevlana’nın 745’inci Vus-
lat Yıldönümü Uluslararası Anma 
Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamın-
da, programları takip edecek ba-
sın mensupları için Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Başkanlığı Konya 
İl Müdürlüğünce “Basın İrtibat 
Bürosu” oluşturuldu. Hz. Mevla-
na’nın 745’ inci Vuslat Yıldönü-
mü Uluslararası Anma Törenleri 
( Şeb-i Arus) 7-17 Aralık tarih-
lerinde Konya’da gerçekleştirile-
cek. Yurt içinden ve yurtdışından 
programları takip etmek üzere 
Konya’ya gelecek yerli ve yaban-
cı basın mensuplarına yardımcı 
olunması bakımından, Cumhur-
başkanlığı İletişim Başkanlığı 
Konya İl Müdürlüğü ve Konya İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş-

birliğiyle, “Basın İrtibat Bürosu” 
oluşturuldu. Büro, etkinlikler sü-
resince Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü bünyesindeki Turizm 
Danışma binasında hizmet vere-
cek. Türkiye’nin uluslararası sevi-
yede gerçekleştireceği en önemli 
kültür ve sanat organizasyonla-
rından biri olan ve bu yıl yaklaşık 
55 bin misafirin ağırlanacağı Şeb-i 
Arus etkinliklerinin kamuoyuyla 
paylaşılması noktasında, hizmet 
verecek olan basın irtibat büro-
sunun yanı sıra, Mevlana Kültür 
Merkezinde “Basın Masası” oluş-
turuldu. Ayrıca, basın mensup-
larının akreditasyon işlemleri de 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı Konya İl Müdürlüğünce 
yürütülecek.  n HABER MERKEZİ

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy’un başkanlı-
ğında, İl Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcısı Servet Altuntaş ve 31 ilçe 
milli eğitim müdürünün katılımı 
ile 06 Aralık 2018 tarihinde, Sel-
çuklu Mustafa Kaplan Hafız İmam 
Hatip Ortaokulunda bir toplantı 
gerçekleştirildi.  Toplantının bir kıs-
mına Konya’da farklı bir program 
vesilesiyle bulunan MEB Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan 
Durmuş da katıldı. Bulunduğu süre 
içerisinde, başında bulunduğu Ku-
rul’un son dönemlerdeki çalışmala-
rı hakkında bilgi veren Durmuş, ilçe 
milli eğitim müdürlerinden gelen 
soruları da cevapladı. Daha sonra 
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ölçme Değerlendirme Merkezi gö-

revlileri tarafından “Okul Temelli 
Ölçme Değerlendirme Sistemi” 
hakkında bir sunum gerçekleştiril-
di. Toplantıda görüşülen konuların 
bir kısmının da şunlar olduğu belir-
tildi: Özel Öğrenci Barınma Faaliye-
ti Gösteren Yerlerin Denetimi, Özel 
MTSK Sınavlarının Genel Değer-
lendirmesi, Beyaz Bayrak, Beslen-
me Dostu Okul ve Sıfır Atık Proje-
si, Eğitim Kalitesinin Artırılmasına 
Yönelik Çalışmaların Planlanması,  
Üniversitelerle İşbirliği Çalışmala-
rı, STK’ların Okullarla İlişkilerinin 
Değerlendirilmesi, Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü DÖGEP (Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen 
Gelişim Programı) ile YÖGEP (Yö-
netici Geliştirme programı) Faali-
yetlerinin Takibi.   n HABER MERKEZİ 

Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri çerçevesinde Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları 
Enstitüsü ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı tarafından 7-17 Aralık 2018 tarihleri arasında bir dizi program gerçekleştirilecek

Selçuk Üniversitesi 745. 
Vuslat etkinliklerine hazır

Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 
745. Vuslat Yıldönümü kapsamında 
yapılacak etkinlik çalışmalarını ta-
mamladı. Bu kapsamda; 10 Aralık 
2018 tarihinde “Mevlana Araştırma-
ları Yüksek Lisans Mezun Öğrenciler 
Paneli”nde Enstitü bünyesinde bu-
lunan yüksek lisans programından 
mezun olmuş öğrenciler Mevlâna ve 
Mevlevîlik hakkında düşüncelerini 
paylaşacak. 12 Aralık 2018 Çarşam-
ba günü düzenlenecek Mesnevî Şâ-
rihi Ahmed Avni Konuk’un vefatının 
80. Yıldönümü Anısına düzenlenen 
“Ulusal Hz. Mevlâna ve Mesnevî 
Sempozyumu”na farklı üniversite-
den gelecek olan 12 bilim insanı Ah-
med Avni Konuk’u tasavvufî, musıkî 
ve eserleri üzerinden anlatacak. Ay-
rıca 10-13-14 Aralık 2018 tarihle-
rinde Konya merkez ilçelerindeki üç 
farklı orta öğretim kurumunda Mev-
lana Araştırmaları Enstitüsü Yüksek 
Lisans öğrencileri tarafından yapıla-
cak “Genç Gönüllerde Hz. Mevlâna” 
başlıklı konferanslarda gençlere Hz. 
Mevlâna’yı anlatacak. Yine her yıl 
geleneksel olarak yapılan “Gönlü-
müzdeki Mevlâna Söyleşileri – IX” 
bu yıl 11 Aralık 2018 Salı günü Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin’in moderatörlüğünde, 
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar 
Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, Ma-
arif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Ak-
gün ve Karadağ İslam Birliği Başkanı 
Rifat Fejzič katılımıyla gerçekleşecek. 
“Mecâlis-i Seb‘a – Hz. Mevlâna ve 
Eğitim” başlığıyla yapılacak söyleşide 
katılımcılar; eğitim dünyasının Hz. 
Mevlâna’sını ve eğitim camiasına 
Hz. Mevlâna’nın yansımalarını pay-
laşacak. 

Dilek Sabancı Devlet Konser-
vatuvarı ile ortaklaşa düzenlenen 
“Aynadaki” isimli tek perdelik tiyatro 
8-16 Aralık 2018 tarihleri arasında 
saat 20.00’da ücretsiz olarak izleyici-
lerle buluşacak. Dilek Sabancı Devlet 
Konservatuvarı Müdüresi Prof. Dr. 
Dilek Zerenler koordinatörlüğünde 
ve Öğr. Gör.Tolga Özenç Özençel 
yönetmenliğinde sahnelenecek ‘Ay-
nadaki’ isimli oyunun ilk gösterimi 
8 Aralık 2018 Cumartesi günü ya-
pılacak. Bu yıl ayrıca Dilek Sabancı 
Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi 
M. Nuri Parmaksız’ın yönetmeliğin-
de Mevlana Kültür Merkezi Sultan 
Veled Salonu’nda Tasavvuf Müziği 

Konseri de gerçekleştirilecek. Etkin-
likler kapsamında konuşan Rektör 
Prof. Dr. Mustafa Şahin: “Günümüz-
de Selçuk Üniversitesi, 1980’li yılllar-
dan bu yana Şeb-i Arûs etkinliklerine 
aralıksız katkı sağlayan ve yapılan her 
türlü faaliyetin bilimsel boyuta taşın-
masında rol oynayan bir kurum ha-
line gelmiştir. Bilim ve kültür adına 
her alanda sadece Konya’da değil ül-
kenin ve dünyanın her yerinde ken-
disinden söz ettiren Selçuk Üniversi-
tesi Hz. Mevlana, Yunus Emre, Hoca 
Ahmet Yesevî gibi milli ve manevî 
kültürümüzün gelecek kuşaklara ak-
tarılmasında da her zaman rol almış 
ve almaya da devam edecektir. Bu 
kapsamda Selçuk Üniversitesi olarak 
bizler, büyük fikir insanı Hz. Mevlâ-
na ile ilgili yapılan her türlü faaliyete 
ve bilimsel etkinliğe katkı sağlamak 
için hazırız. Hz. Mevlâna ve düşün-
cesi, bu kadar savaşın ve kargaşanın 
yaşandığı günümüz dünyasında her 

geçen gün barıştan, sevgiden, hoş-
görüden ve birlikte yaşamadan yana 
daha da önem kazanmaktadır. Dile-
ğimiz odur ki bütün insanlık bu sevgi 
ve kardeşlik atmosferinde birlikte 
yaşamayı amaç edinsinler. Bizler de 
Üniversite olarak bu yıl çok geniş bir 
program planlaması ile Şeb-i Arûs 
Etkinlikleri’ni gerçekleştireceğiz. 
Bu programlarda tüm Konya olarak 
kararlaştırılan “Selâm Vakti” teması 
kullanılmış ve programların içeriği 
o şekilde zenginleştirilmiştir. Diğer 
yandan Üniversite yönetimi ve ida-
reciler olarak bu tür etkinliklerin her 
alana yayılması için akademik ça-
lışmalardan başka, toplumun diğer 
kesimlerine de erişmeye çalışıyoruz. 
Bu amaçla yapılacak etkinliklerin 
bazısının liselerde ve fakültelerdeki 
öğrencilere, yöneticilere ve halka yö-
nelik olduğu da görülecektir. Düzen-
leyeceğimiz etkinliklerin Konya’ya, 
ülkemize ve tüm dünyaya şimdiden 

hayırlı olmasını temenni eder; aka-
demik ve idari tüm personelimizi, 
öğrencilerimizi ve saygıdeğer Kon-
yalıları etkinliklerimizde görmekten 
onur duyacağımızı belirtirim.” dedi.
 HAZIRLIKLAR BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE 

TAMAMLANDI 
Mevlana Araştırmaları Enstitü-

sü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel ise 
tüm etkinlikler için gerekli hazırlıkla-
rı titizlikle tamamladıklarını belirtir-
ken, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. 
Mevlâna ile ilgili bilimsel ve sosyal 
etkinlikler gerçekleştirmeye çalış-
tıklarını söylemiş ve tüm üniversite 
personeli ile öğrencilerini etkinliklere 
davet etmiştir. Etkinliklerde üniver-
site öğrencilerimiz ve personelimiz-
le birlikte Konya Liselerinde eğitim 
gören gençlerimiz ve Konya halkının 
da bilgilendirilmesinin amaçlandığı-
nı belirten Prof. Temizel “Bu yıl da 
uluslararası sempozyumdan konfe-
ranslara, sergiden  söyleşiye kadar 
birçok etkinlikle anma haftasına kat-
kı sunacağız. Tüm etkinliklerimize 
ilişkin hazırlıklarımızı tamamladık. 
Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araş-
tırmaları Enstitüsü olarak Mevlâna 
ve Mevlevîlik Kültürünün tamamen 
aslına uygun ve bilimsel gerçekler 
doğrultusunda anlaşılması konusun-
da çalışmalarımıza aralıksız devam 
etmekteyiz. Bu yıl dört ana başlıkta 
toplam 6 programla anma etkinlikle-
rine katkı sağlamaya çalışacağız. Dü-
zenlediğimiz etkinliklere mümkün 
olduğunca farklı isimleri ve konuları 
dâhil ederek Hz. Mevlâna ve Mev-
levîlik Kültürünü detaylı bir şekilde 
yansıtmaya çalışıyoruz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Hz. Mevlana’nın gönül ikliminde buluşalım’

 Ahmet Pekyatırmacı

Fatma Toru

Mehmet Hançerli
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KGC’ye, Mektebim Okulları’ndan ziyaret
Mektebim Okulları Konya kam-

püsü yöneticileri Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir 
ve yönetim kurulu üyelerini ziya-
ret etti. Mektebim Okulları Konya 
Kampüsü Müdürü Günay Çetin, 
Veli İlişkiler Müdürü Ebru Koşan, ve 
İdari İşler Amiri Muhdi Kars, Kon-
ya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret 
ederek çalışmaları hakkında KGC 
Başkanı Sefa Özdemir ve Yöne-
tim Kurulu Üyelerini bilgilendirdi. 
Mektebim Okullarının ziyaretinden 
memnuniyet duyduklarını belirten 
Sefa Özdemir, “Bugün eğitimde 
yaşanan bir takım sorunlarımız var. 
Bu sorunların giderilmesi için eği-
tim kurumlarına önemli bir görev 
düşmektedir. Umarız eğitimdeki 
sorunlar çözüme kavuşturularak, 
kaliteli bir eğitim sistemiyle gelece-
ğimiz olan çocuklarımızı iyi yetişti-

rilir. Sizlere çalışmalarınızda başa-
rılar dilerken ziyaretinizden dolayı 
teşekkür ediyoruz” dedi. Mektebim 
Okulları Konya Kampüsü Müdürü 
Günay Çetin’de Mektebim okulları 
olarak eğitimde farklılıklar oluştur-
duklarını kaydederek, “Mektebim 

okulları olarak temel değerlerimiz-
den ödün vermeden eğitimde fark-
lılıklar oluşturarak, geleceğimiz olan 
çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Türkiye 
genelinde 67 kampüse ve 204 okula 
ulaştık. Çocuklarımızı belli bir nok-
taya getirmek, kendi değerlerimizi 

bilen, koruyan, sahip çıkan nesiller 
olmasının yanında, ayakta durmayı 
başaracak öğrenciler yetiştiriyoruz. 
Bizleri kabul ettiğiniz ve Konya ba-
sınının bize verdiği destekten dolayı 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Ereğli’de geçtiğimiz Mayıs ayı 
sonunda işlenen ve zanlının tutuk-
landığı cinayetin ardından olayın çok 
yönlü olarak ele alınmasıyla, olay ile 
iltisaklı olduğu şüphesiyle geçtiğimiz 
günlerde gözaltına alınan 6 şüpheli-
den 2’si tutuklandı. 

Olay, 29 Mayıs 2018 günü Anıt 
Kavşağında meydana geldi. Minibü-
süyle kırmızı ışıkta bekleyen İsmail 
Candan (22), Koray C. tarafından 
pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 
vuruldu. İsmail Candan olay yerin-
de hayatını kaybetti. Olaydan sonra 
kaçan cinayet zanlısı Koray C. ise 
aynı gün polise teslim oldu. Zanlı tu-
tuklanarak cezaevine gönderilirken, 
olayın çok yönlü olarak ele alınması 
ile 3 Aralık günü sabah erken saat-
lerde Karapınar ilçesi Akören Ma-
hallesi’nde 4 ayrı adrese eş zamanlı 
operasyon yapılarak olay ile iltisaklı 
olduğu şüphesi ile N.C., E.C., T.C., 
E.C., Ö.C. ve E.C. isimli şahıslar gö-
zaltına alındı. 

Şahısların ikametlerinde yapılan 
aramalarda 2 adet tabanca, 4 adet 
av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 
adet bıçak, 79 adet av tüfeği fişeği, 
29 adet tabanca mermisi ele geçi-
rildi. Şüpheliler dün Ereğli Cumhu-

riyet Başsavcılığına sevk edilirken, 
E.C., T.C. ve N.C. ifadelerinin ardın-
dan adli kontrol şartları uygulana-
rak serbest bırakıldı. E.C., Ö.C. ve 
E.C. ise tutuklama talebiyle nöbetçi 
mahkemeye sevk edildi. Şahıslardan 

E.C. de adli kontrol hükümleri uy-
gulanarak serbest bırakılırken, Ö.C. 
ve E.C. mahkemedeki sorgularının 
ardından tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.
n İHA

FETÖ operasyonunda
tutuklu sayısı 15 oldu

Aksaray’da 152 işçiye 132 
bin lira ikramiye verildi

Yaşlı kadın yalnız 
yaşadığı evde ölü bulundu

Karaman merkezli 11 ilde Fet-
hullahçı Terör Örgütü/Paralel Dev-
let Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 
Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) 
mahrem yapılanmasına yönelik 
düzenlenen operasyon kapsamın-
da gözaltına alınarak adliyeye sevk 
edilen 9 askerden 6’sı daha tutuk-
landı. Operasyon kapsamında tu-
tuklu sayısı 15’e yükseldi. 

Alınan bilgiye göre, Karaman 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan FETÖ’nün TSK’daki mahrem 
yapılanmasının deşifresine yönelik 
sürdürülen soruşturma kapsamın-
da, ankesörlü telefonlardan ardışık 
aramalar yaptığı ileri sürülen 16’sı 
halen görevde, 1’i ihraç, 2’si emek-
li asker ile 1’i sivil 20 şahıs hakkın-

da gözaltı kararı çıkarıldı. 
Yakalama kararı üzerine Kara-

man Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
Terörle Mücadele Şubesi (TEM) 
ekipleri Ankara başta olmak üze-
re Karaman, Bitlis, Giresun Trab-
zon, Samsun, Bingöl, Zonguldak, 
Afyonkarahisar, Tokat ve Mersin 
illerinde eş zamanlı operasyon dü-
zenleyerek 20 kişiyi gözaltına aldı. 
Karaman’a getirilen ve emniyette 
işlemlerinin tamamlanmasının ar-
dından adliyeye sevk edilen 9 as-
kerden 6’sı daha tutuklandı. Buna 
göre aynı operasyonda tutuklu 
sayısı 15’ yükselirken, 5 şüpheli 
ise adli kontrol şartıyla serbest bı-
rakıldı.
n İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Mali Müşavir-
lik Kanunu’na bağlı çalışan meslek mensuplarına da ara buluculuk yapma hakkı verilmesi gerektiğini söyledi

Mali müşavirler
arabulucu olsun!

TBMM Genel Kurulunda ko-
nuşan MHP Konya Milletveki-
li Esin Kara, 6325 sayılı Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanunu’nun 20’nci maddesine bir 
ek yapılarak 3568 sayılı Serbest 
Muhasebecilik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu’na bağlı çalışan 
meslek mensuplarına da ara bulu-
culuk yapma hakkı verilmesi ge-
rektiğini söyledi. Kara, “Çünkü bir 
serbest muhasebeci mali müşavir, 
bir yeminli mali müşavir olabilmek 
birçok meslek dalına göre daha zor 
olmaktadır. Dört yıllık ya da beş yıl-
lık üniversite eğitiminin arkasından 
adayın karşısına serbest muhase-

beci mali müşavirlik staja başlama 
sınavı çıkmaktadır. Üç yıl süren 
stajın ara dönemlerindeki sınavla-
rın ardından staj sonunda serbest 
muhasebece, mali müşavirlik ye-
terlilik sınavları yapılmakta; sekiz 
tane yazılı sınavda başarılı olan ser-
best muhasebeci mali müşavir ola-
bilmektedir. On yıllık tecrübe ve on 
yazılı sınavın ardından yeminli mali 
müşavirlik hizmeti yapılabilmekte-
dir” dedi. 

‘TİCARİ OLAYLARIN MUTFAĞINDA 
MALİ MÜŞAVİRLER VARDIR’
Milletvekili Esin Kara, alanın-

da yeterli ihtisas ve eğitime sahip 
mali müşavirlerin mesleki görüş 

ve mesleki yargılarıyla uzlaştırmacı 
olarak, bilirkişi olarak, konkordato 
komiseri olarak hukuka yardım-
cı olabilirken ara bulucu olarak bu 
alanda hizmet verememelerinin 
kabul edilemez bir gerçek olduğu-
nu vurguladı. Kara, “Ticari olayların 
mutfağında mali müşavirler vardır. 
Konuyu analiz edip doğru karar 
verilmesinde ve hukukçuyla bir-
likte veya ayrı hizmet vermesinde 
uyuşmazlıkların hızla çözüleceğine 
inanmaktayım. Kaldı ki işçi-işveren 
uyuşmazlıklarında, kıdem tazmina-
tı, ihbar tazminatı, fazla mesai gibi 
sorunların çözümünde mali müşa-
virlerin mesleki yargısı uyuşmaz-

lıkların çözümüne önemli katkılar 
sağlamaktadır. 6325 sayılı Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanunu’nun 20’nci maddesine 
yapacağımız bir ekle 3568 sayılı 
Yasa’ya tabi meslek mensupları-
na ara buluculuk hakkı verebiliriz. 
Böylece, arabuluculuk faaliyetiyle 
yasama amacına ulaşmış olup, ara-
buluculuk faaliyeti teknik bilgiye 
dayanan, meslek mensuplarınca 
kısa sürede yerine getirilmiş ola-
caktır. Yıllardır uzmanlık alanların-
da bir ilerleme bekleyen meslek-
taşlarıma yasama olarak katkıda 
bulunmuş oluruz” diye konuştu.
n İHA

Aksaray Belediye Başkanı Ha-
luk Şahin Yazgı, belediyede çalışan 
152 işçiye toplam 132 bin TL ikra-
miye verdi. Çalışanın hakkını her 
zaman kuruşuna kadar verildiğini 
ifade eden Başkan Haluk Şahin 
Yazgı, “Belediyemizde çalışan 152 
işçiye 4. dilim yasal ikramiyeleri 
olan toplam 132 bin TL ikramiyeyi 
verdik. Belediyemizdeki işçilerimi-
zin hakkı her zaman kuruşuna ka-
dar ödenmektedir. Çok şükür işçi-

mizin alın teri kurumadan hakkını 
verdik. Ben tüm işçilerime özve-
rili çalışmaları ve hizmetlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 
Aksaray Belediye Başkanı Haluk 
Şahin Yazgı’nın ikramiye vermesi-
ni sevinçle karşılayan işçiler, “İkra-
miyelerimizi her zaman kuruşuna 
kadar veren Belediye Başkanımız 
Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür edi-
yoruz” dedi.
n İHA

Konya’nın Yalıhüyük ilçesinde 
evinde yalnız yaşayan kadın ölü bu-
lundu. Alınan bilgiye göre, bir yakı-
nı, Halime Çapa’yı (74) hastaneye 
götürmek için telefonla aradı, cevap 
alamayınca durumu polise bildirdi. 
Olay yerine gelen ve kapının kilitli 
olması nedeniyle pencereyi açarak 
içeriye giren polisler, Çapa’nın can-
sız bedeniyle karşılaştı. Cumhuri-
yet savcısının olay yerinde yaptığı 
incelemenin ardından Çapa, otopsi 
yapılmak üzere Seydişehir Dev-
let Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Otopside Çapa’nın kalp krizi sonucu 
vefat ettiği belirlendi.  n AA

Cinayetle ilgili 2 şahıs daha tutuklandı



Karaman’da sobadan sızan 
gazdan zehirlenen karı-koca kal-
dırıldıkları hastanede tedavi al-
tına alındı. Olay, merkeze bağlı 
Zengen köyünde meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, Kemal T. (51) 
ile eşi Fatma T. (50), akşam sobayı 
yakarak uykuya daldı. Öğle saat-
lerinde baş dönmesiyle uyanan 
karı koca, sağlık ekibinden yardım 

istedi. Köye gelen sağlık ekibi Ke-
mal T. ile eşi Fatma T.’yi alarak 
Karaman Devlet Hastanesine ge-
tirdi. Burada tedavi altına alınan 
karı kocanın sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenilirken, sobadan 
sızan gazdan zehirlendikleri tah-
min ediliyor. Olayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA

Konya’da, trafik ekiplerince 
karayolunda uçamaz halde bulu-
nan Peçeli Baykuş koruma altına 
alındı. Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya Doğa Koruma ve Milli Parklar 
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tra-
fik ekiplerince karayolunda seyir 
halindeyken fark edilerek bulu-
nan bir yaralı baykuşu teslim aldı. 

Uçamadığı tespit edilen yaralı 
baykuş, muayene ve tedavisinin 
yapılması amacıyla Karatay Hay-
vanat Bahçesi Veteriner Hekimli-
ğine teslim edildi. Baykuşun teda-
visinin tamamlanması sonrasında 
tekrar tabiata salınacağı belirtildi.
n İHA
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Selçuklu ilçesinde amcasının 
oğlu ve eski kayınbiraderi olan 
Gökhan Dakım’ı (35) av tüfeğiyle 
yaralayan, arkadaşı Sinan Ünlü’yü 
(25) ise öldüren Çetin Dakım’ın 
(33) yargılanmasına başlandı. Da-
kım, Ünlü’nün öldürülmesinde 
sorumlunun olayda yaralanan am-
caoğlu olduğunu öne sürerek “Üze-
rimde oyun oynandı” dedi. Oğlunu 
kaybeden Zeki Ünlü ise tutuklu sa-
nığa, “Benim çocuğumun hayatını 
mahvetti. Bir de gelmiş burada ko-
nuşuyor” diyerek, tepki gösterdi.

Olay, 9 Haziran günü saat 05.30 
sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 
Horozluhan Mahallesi’nde meyda-
na geldi. Hurdacılık yapan Gökhan 
Dakım, bir kargo şirketinde çalışan 
arkadaşı Sinan Ünlü ile alkol aldık-
tan sonra hafif ticari araçla, gazi-
noların bulunduğu bölgeye geldi. 
İkili park halindeki araçta oturuken, 
aynı yerde dükkanı olan Çetin Da-
kım kendisine ait minibüsten av tü-
feğini alıp, amcasının oğlu Gökhan 
Dakım ve Sinan Ünlü’ye ateş açtı. 
Sinan Ünlü sırt ve karın bölgesin-
den, Gökhan Dakım ise karnından 
ve bacağından vuruldu. İki yaralı, 
hastaneye kaldırıldı. Sinan Ünlü, 
doktorların tüm çabasına rağmen 
kurtarılamadı. Gökhan Dakım ise 
tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra kaçan Çetin Da-
kım ise polis tarafından yakalandı. 
İfadesinde, eşinden boşanma sebe-
bi olarak eski kayınbiraderi de olan 
amcaoğlu Gökhan Dakım’ı gör-
düğünü, bu nedenle olayı gerçek-
leştirdiğini söyleyen Çetin Dakım, 
tutuklandı.

CİNAYET ANI KAMERADA
Silahlı saldırı anı bir işyerinin 

güvenlik kameralarınca da kayde-
dildi.  Görüntülerde Gökhan Dakım 
ve Sinan Ünlü’nün, iş yerinin önü-
ne geldiğini gören Çetin Dakım, 
minibüsünden tüfeğini alıp, park 
halindeki aracın yanına yaklaşıyor. 
Ardından ateş açıyor. Çetin Dakım, 
araçtan yaralı halde inen Gökhan 
Dakım’ı, kovalayıp ateş etmeyi 
sürdürüyor. Saldırıdan sonra da 
minibüsüne binip hızla uzaklaşı-
yor. Görüntülerde çevredekilerin 

kanlar içinde kalan Sinan Ünlü’yü 
otomobilden çıkardıkları anlar da 
yer alıyor.

YARGILANMASINA BAŞLANDI
Konya 5’inci Ağır Ceza Mahke-

mesi’nde hakkında ‘Kasten adam 
öldürme’ suçundan ömür boyu, 
‘yakınını kasten yaralama’ suçun-
dan da 4,5 yıla kadar hapis cezası 
istemiyle dava açılan Çetin Da-
kım’ın yargılanmasına başlandı. 
Davanın ilk duruşmasında savun-
ma yapan tutuklu sanık, “Sinan 
Ünlü’nün öldürülmesinde sorumlu 
Gökhan Dakım’dır. Tanık ve müş-
teki ifadelerini kabul etmiyorum. 
Benim üzerime oynanan bir oyun 
var” dedi.

Öldürülen Sinan Ünlü’nün ba-
bası Zeki Ünlü, sanığa, “Benim ço-

cuğumun hayatını mahvetti. Bir de 
gelmiş burada konuşuyor” diyerek 

tepki gösterdi. Duruşma, ertelendi
n DHA

Karaman’da karı-koca 
sobadan zehirlendi 

Yolda bulunan yaralı
baykuş korumaya alındı 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Amcasının oğlu ve eski kayınbiraderi olan Gökhan Dakım’ı yaralayan, arkadaşı Sinan Ünlü’yü öldüren 
Çetin Dakım’ın mahkemedeki ‘üzerime oynanıyor’ ifadesi, maktul yakınlarının tepkisine neden oldu

Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip 
Budan, din görevliler, öğretmen-
ler ve vatandaşlar düzenlenen 
kan bağışı kampanyasına destek 
oldu. Kulu Kızılay Şube Başkan-
lığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğünün ortaklaşa düzenlediği kan 
bağışına yoğun katılım oldu. Kulu 
Kaymakamı Ali Edip Budan, din 
görevlileri, öğretmen ve vatan-
daşlar 60. Yıl Ortaokulu Kapalı 
Spor Salonunda düzenlenen kam-
panyaya kan bağışlayarak destek 
oldu. Kampanyaya öğrenciler 
“Sen kan ver Kızılay can versin”, 
Kan hiçbir zaman boşa gitmeyen 

bir yatırımdır”, Haydi bağışla sen 
de kanını kurtar insanın canını”, 
“Damar kansız, insan vicdansız 
olmaz”, Kan vermek zorunluluk 
değil, gönüllülüktür”, “Kan ile ya-
şama yol ver”, Damarlardaki kan 
kurtaracaksa bir can Haydi Kulu 
Ayaklan”, “Sen sen ol bir kanla 
insan ol” yazılı dövizler hazırla-
yarak destek verdi. Kan bağışı 
kampanyasında yaklaşık 200 üni-
te kan alım yapılmasının tahmin 
edildiğini ifade eden Grup Başka-
nı Dr. Adem Özdemir, toplam 8 
personel kan alımını gerçekleşti-
receklerini söyledi.  n İHA

Kulu, kan bağışıyla örnek oldu

Cinayet sanığının
ifadesi tepki topladı

Ambulans rallisinde liderliği Beyşehir 112 ekibi kazandı
Konya’da 112  Acil Sağlık Hiz-

metleri Haftası kapsamında “am-
bulans rallisi” adıyla düzenlenen 
tatbikatta 1’nciliği Beyşehir 112 
acil istasyon ekibi kazandı.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ta-
rafından 1-7 Aralık günlerinde kut-
lanan 112 Sağlık Hizmetleri Haftası 
dolayısıyla Türk Yıldızları Parkı’nda 
5 etaptan oluşan bir eğitim faaliyeti 
ve ambulans rallisi düzenlendi.

Tatbikatta senaryo gereği am-
bulans sürücüleri, dubalarla engel 
oluşturan parkurda manevra ya-
parak en kısa sürede yaralının bu-
lunduğu noktaya ulaşmaya çalıştı. 
Sonrasında travmalı hastaya hızlıca 
müdahale edildi. Yaralı, aynı am-
bulansa alındıktan sonra parkur-
dan geçildi. 

Tatbikata, Konya’nın yanısı-
ra Karaman ve Aksaray illerinden 
sağlık ekipleri katıldı.

Tatbikatta en hızlı olabilmek 
için yarışan Beyşehir 2 Nolu Acil 
Sağlık Hizmetleri İstasyonu perso-
neli paramedik Alper Songül, ATT 
Bünyamin Can, paramedik  Dilan 
Tüter, sürücü Murat Demirtaş 
kupalarını Konya İl Sağlık Müdü-

rü Prof. Dr. Mehmet Koç’tan aldı.  
Koç yaptığı konuşmada, “Ekibimiz 
bu organizasyonda birincilik kaza-
narak ilçemiz acil sağlık hizmetle-
rinin kalite ve özverisini bölge ileri 
bazında kanıtlamış olup hepimizi 
onura etmiştir. Arkadaşlarımızın 3 

ili kapsayan bölge bazında göster-
miş oldukları başarılarından dolayı 
kutlar, bu organizasyonda emeği 
geçen herkese  Beyşehir İlçe Sağ-
lık Müdürlüğümüz adına teşekkür 
ederiz.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ
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Plastik cerrahlarından ‘yüzünüzü kaybetmeyin’ uyarısı
Plastik cerrahlar, baş ve boyun 

tümörlerinin ilerlemeden tedavi 
edilmesi konusunda vatandaşları 
uyararak, deri kanserlerinin sinsi bir 
şekilde başlayıp, hastaların yüzüne 
çok ciddi hasar verip doku kayıpla-
rına yol açabileceğini, ilerlemiş va-
kalarda yüzün tamamına yakınının 
kaybedilebileceğini ve hastanın, 
yaşamını sürdürse bile sosyal ya-
şamda var olmasının çok zorlaştığını 
belirtti. 

Dünyada en sık görülen kanser 
türleri arasında deri kanserleri geli-
yor. Deri kanserleri, sinsi bir şekilde 
başlayıp, hastaların yüzüne çok cid-
di hasar verip doku kayıplarına yol 
açabiliyor. Bu hastalık, ileri evrelere 
taşınmadan tedavi edilirse yaşam 
kalitesi ve süresi uzarken, ilerlemiş 
vakalarda yüzün tamamına yakını 
kaybedilebiliyor ve hasta, yaşamını 
sürdürse bile sosyal yaşamda var 
olması çok zorlaşıyor. Türk Plastik, 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Derneğinin (TPRECD) Konya’da dü-
zenlediği toplantıda bir araya gelen 

plastik cerrahlar, baş-boyun tümör-
leri ve tedavilerini tartıştı. 

Hastalık hakkında bilgi veren 
TPRECD Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Sühan Ayhan, erken teşhis 
ve tedavinin önemine değinerek, 
baş ve boyun bölgesinde görülen 
deri farklılıklarına dikkat edilmesi 
uyarısında bulundu. Prof. Dr. Ay-
han, “Önemli olan bu tümörleri 
çok küçük boyutlardayken ve erken 
evrede yakalamak, basit cerrahi gi-

rişimlerle tedaviyi tamamlamaktır. 
Geç kalındığı durumlarda, tümör 
genişlemekte, derine yayılmakta 
ve önemli organlara sıçramaktadır. 
Basit bir deri tümörü; göze, ağza, 
buruna, derinde bulunan önemli 
damar ve sinirlere sıçrayabilir ve 
cerrahi tedaviyle yüzün yarısı hat-
ta tümü alınmak zorunda kalabilir. 
Yüzünüzü kaybetmeyin, tüm deri 
değişimlerini dikkatle takip edin ve 
farklı bir oluşuma rastladığınızda 

hemen doktora gidin” şeklinde ko-
nuştu. 

Aynı toplantıda görüşlerini al-
dığımız Konya Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Tosun ise 
derideki hangi değişimlerin tehlikeli 
sayılabileceği konusunda bilgi verdi. 
VATANDAŞA UYARI: YÜZÜNÜZDEKİ 

HER DEĞİŞİME DİKKAT EDİN 
Prof. Dr. Tosun, deride ortaya çı-

kan kanamalı, kabuklu, koyu renkli 
yara ve sivilce benzeri oluşumların 
ciddi bir hastalık belirtisi olabilece-
ğini belirterek, “Böyle bir oluşumla 
karşılaşırsanız ihmal etmeyin, bu 
oluşumları kopartmayın, yakmaya 
çalışmayın. En kısa zamanda bir 
dermatoloji ya da plastik cerrahi 
uzmanına görünün” ifadelerini kul-
landı. 

Prof. Dr. Tosun, 3-4 haftada 
iyileşmeyen bir yaranın, aksi kanıt-

lanana dek kötü huylu olduğundan 
kuşkulanmak gerektiğini söyledi ve 
zamanın öneminin altını çizdi. 

Prof. Dr. Tosun, uzun süre gü-
neşe maruz kalanlar, açık cilt renkli, 
sarışın ve mavi gözlü olanlar, ayak-
kabı ve boya sanayi gibi yoğun kim-
yasal ajanlara maruz kalan iş kolla-
rında çalışanların bu hastalık için 
risk altında olduğunu da dile getirdi. 

PLASTİK CERRAHLAR NASIL 
MÜDAHALE EDİYOR 

Plastik cerrahinin günümüzde 
geldiği noktada, vücudun formunu, 
estetiğini ve işlevlerini koruyarak 
tümör çıkarılmasını ve kaza sonu-
cu olan doku eksiklerini onarmak 
mümkün. Bu gibi durumlarda bi-
yopsiyle tanının konarak oluşumun 
kötü huylu olduğu tespit edilirse, 
geniş doku çıkarımlarıyla cerrahi 
tedavi yapılması gerekiyor. Eğer 
tümör çok büyükse mikro cerra-
hi yöntemleri kullanarak vücudun 
başka bölgelerinden doku nakilleri 
yapmak gerekebiliyor.
n İHA

Kış hazırlıkları çerçevesinde tuz 
stoğunu  tamamlayan Yalıhüyük 
Belediyesi’nde ekiplerin  2 kepçe, 
bir grayder ve tuzlama kamyonları 
ile 24 saat hizmet vereceği bildiril-
di. Konuyla ilgili bilgi veren Bele-
diye Başkanı Hasan Koçer, soğuk 
ve yağışlı havalardan ilçe halkının 
olumsuz etkilenmemesi için önlem 
aldıklarını söyledi. Koçer, “Ekipleri-
miz teyakkuz halinde hizmete ha-
zır. Rabbim bereketli bir kış versin. 
Vatandaşlarımız için biz çalışmaya 
hazırız.” dedi. İlçede karla müca-
dele konusunda ekipler, kar küre-
me ve tuzlama çalışmalarında Bü-
yükşehir Belediyesi ve karayolları 
ekipleriyle koordinasyon içerisinde 
çalışacak.
n AA

Öğrencilerden Ilgın 
Adliyesi’ne ziyaret

Akşehir Akademisi Vakfı’ndan
Başkan Akkaya’ya ziyaret 

Ticaret Borsası Fen Lisesi 
öğrencileri, Ilgın Adalet Sarayı-
nı ziyaret ederek, avukatlardan 
hukuk işleyiş sistemi hakkında 
bilgi aldı. Konya Barosu Ilgın 
Temsilciğini ziyaret eden öğren-
ciler, daha sonra duruşma salonu 
ile diğer birimleri gezdi. Asliye 
Ceza Mahkemesi Hakimi Banu 
İnce, ziyarete gelen öğrencileri, 
yargılama süreci ile hakim, savcı, 
avukat, zabıt katipleri ve müba-
şirlerin görevleri hakkında bilgi-
lendirdi. Öğrenciler bir duruşma-
yı da takip ettikten sonra İnce’ye 
hukuk ve adalet hakkında so-
rularını yöneltti. Okul Müdürü 
Uğur Keskin, son sınıf öğrencile-
rin meslek seçimlerine yardımcı 
olabilmek adına farklı etkinlikler 
düzenlediklerini belirtti.

Meslek seçimi ve mesleğe 
yöneltmek için gezinin, öğrenci-
lere büyük fayda sağladığını ifa-

de eden Keskin, şöyle konuştu: 
“Hakimlik, savcılık ve avukatlık 
mesleklerini öğrencilerimize ta-
nıtarak meslek seçimlerini ya-
parken bu meslekler hakkında 
da bilgi sahibi olmaları için bu-
gün Ilgın Adalet Sarayını ziyaret 
ettik. Öğrencilerimizin kariyer 
seçimlerinde etken olması için 
tertip ettiğimiz gezimizde bize 
eşlik eden ve ikramlarda bulunan 
Baro Temsilcimiz Avukat Rama-
zan Yetkin Özalp ve tüm yetki-
li çalışanlara teşekkür ederiz.” 
Konya Barosu Ilgın Temsilcisi 
Avukat Ramazan Yetkin Özalp, 
ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek, öğrencilere ve 
öğretmenlere hukuk sistemine 
olan ilgilerinden dolayı teşekkür 
etti. Adliyeyi gezen öğrenciler, 
yetkililerden mahkemeler konu-
sunda bilgi aldı. 
n AA

514 gram ağırlığında erken doğan Ebrar bebeğin atar damarı ile akciğer damarı arasındaki damarın 
kapanmadığını gören doktorlar 1 santimetrelik kesiden yapılan operasyonla bebeği hayata tutundurdu

514 gramlık bebeğe
‘hayat’ operasyonu

Konya’da, erken doğan ve anne 
karnındayken vücuda temiz kan 
götüren ana atardamar ile akciğer 
atardamarı arasındaki “ductus” da-
marının kapanmadığı belirlenen 514 
gram ağırlığındaki Ebrar bebek, kol-
tuk altından 1 santimetrelik kesiden 
yapılan operasyonla hayata tutundu

Konya’da erken doğan ve anne 
karnındayken vücuda temiz kan 
götüren ana atardamar ile akciğer 
atardamarı arasındaki “ductus” da-
marının kapanmadığı belirlenen 514 
gram ağırlığındaki Ebrar bebek, kol-
tuk altından 1 santimetrelik kesiden 
yapılan operasyonla hayata tutundu.

Musa ve Havva Nur İnce çiftinin 
ilk çocukları Ebrar, hamileliğin 22. 
haftasında Dr. Ali Kemal Belviranlı 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesinde dünyaya geldi. Anne 
karnında, vücuda temiz kan götüren 
ana atardamar ile akciğer atardamarı 
arasındaki “ductus” damarının ka-
panmadığı belirlenen 514 gram ağır-
lığındaki bebek, doğumun hemen 
ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesinde ameliyata alın-
dı. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Öç ve ekibinin başarılı operasyonuyla 
hayatta kalan Ebrar bebek, hem dok-
torların hem de ailesinin sevinci oldu.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. 

Dr. Mehmet Öç, anne karnındaki 
bebeğin akciğerlerinin çalışmadığını, 
bu nedenle oksijen ihtiyacını akciğer 
damarı ile kalpten çıkan ana atarda-
mar arasındaki “patent ductus arte-
riosus” adı verilen damarla sağladı-
ğını söyledi. Erken doğan bebeklerde 
bu damar bağlantısının açık kaldığını 
belirten Öç, “Zamanından erken 
doğan bebeklerde açık kalan damar 
nedeniyle kanın bir kısmı akciğere 
gider. Dolayısıyla bebeğin akciğer 
basıncı ve tansiyonu yükselir. Kalp 
daha fazla çalışacağından, kalp yet-
mezliğine neden olur.” diye konuştu.
BİR SANTİMETRELİK KESİYLE HAYATA 

TUTUNDU
Öç, operasyonu deneyimli bir 

ekiple gerçekleştirdiklerini dile ge-
tirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bebeği, patent ductus arteriosusun 
kapatılması amacıyla anestezi bölü-
münden Prof. Dr. Bahar Öç ile ameli-
yata  aldık. Hastamıza genel anestezi 
sonrası koltuk altından 1 santimet-
relik kesi uyguladık. Bebeği, tüm 
hayati bulguları normal sınırlarda 
olarak ameliyathaneden yoğun ba-
kım ünitesine aldık. Şu anda bebeğin 
sağlık durumu iyi.” Operasyona katı-
lan ekipten çocuk kardiyoloji uzmanı 
Doç. Dr. Hayrullah Alp ise 22 hafta-
lıkken dünyaya gelen Ebrar bebeğin, 
solunum fonksiyonlarında akciğer 
gelişiminin yetersiz olmasından do-
layı gerekli tedavinin uygulanmaya 

başlandığını anlattı.
‘AİLENİN İNANCI, BİZİM DE 

GAYRETLERİMİZLE BU AŞAMAYA 
GELDİ’

Ameliyatın başarılı geçtiğine 
işaret eden Alp, şunları kaydetti: 
“Dünyada ve Türkiye’de, bu hafta 
aralığında doğan bebeklerin yaşam 
oranın düşük olduğunu biliyoruz. 
Hatta Türkiye’de bu yaşam oranı 24 
haftaya kadar indi. İnşallah şu ana 
kadar gösterdiği gayret ve dirençle 
taburcu edebileceğimiz bir bebek 
olur. Bu hikayenin sonunu biz de çok 
merak ediyoruz. Hastamız 22. haf-
tada dünyaya geldi, yani yolun yarı-
sında dünyaya gözlerini açtı. Hatta 
gözlerini açmayı bırakın, dünyaya 
geldiğinde gözleri kapalıydı. Fakat ai-
lenin inancı, bizim de gayretlerimizle 
bu aşamaya geldi.”

Baba Musa İnce (26) de ame-
liyatın ardından bebeklerinin ki-
losunun 570 grama çıktığını ifade 
etti. Yapılan müdahalenin ardından 
umutlu olduklarını vurgulayan İnce, 
“Prematüre bebek sahibi olan ai-
leler umutlarını asla yitirmemeli. 
Yaşamaz zannettik ama bugün 32. 
gününde. Çocuğumuzun durumu 
iyiye gittikçe bizim de günden güne 
moralimiz düzeliyor.” ifadelerini kul-
landı.
n AA

Akşehir ilçesinde özgün he-
defleri ve projeleri ile kuruluşu 
gerçekleştirilen Akşehir Akade-
misi Vakfı Mütevelli Heyeti, Ak-
şehir Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya’yı makamında ziyaret etti. 
Akşehir Akademisi Vakfı’nın ku-
ruluşu ve amaçları hakkında bil-
giler aktaran Vakıf Başkanı Dr. 
A. Nuri Koksal, “Akşehir Aka-
demisi Vakfı’mızın amacı; Akşe-
hir’in binlerce yıl coğrafyasından 
getirdiği değerlerin bir kent bil-
gi bankası anlamında merkez-
de toplanması ve yeni yöntem, 
çağdaş tekniklerle harmanla-
nıp özellikle gelecek kuşaklara 
özünde ve yerinde aktarılması-
dır. Akşehir Belediyemiz baş-
ta olmak üzere bütün resmi ve 
özel kurumlarla aynı AKSEV’in 

geçmişindeki 20 yıllık serüve-
ninde olduğu gibi bizim işbirliği 
yapmaktan onur duyacağımız 
kuruluşlarımızda olacaktır” dedi. 
Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya da yapılan ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti belirte-
rek, “Güçlü bir ekip ve bu güçlü 
oluşumun bireylerine öncelikle 
hayırlı uğurlu olmasını temenni 
ediyorum. Güzel düşüncelerle; 
Nuri Bey öncülüğünde kurulmuş 
bir Akşehir Akademimiz var, gü-
zelde yakışmış ismi. Hakikaten 
güzel amaçlarla, güzel insanların 
buluşturduğu bir topluluk, inşal-
lah bu güzellikler güzel sonuçla-
ra da vesile olur. Amacımız hep 
birlikte Akşehir’imiz için en iyisi-
ni ve en güzelini verebilmektir” 
diye konuştu.  n İHA

Yalıhüyük karla mücadeleye hazır
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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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ZAYi VE
ELEMAN 

İLANLARINIZ 
İÇİN 

BİR TELEFON 
KADAR YAKINIZ

444 5 
158

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE;
Yüksek Okul - Tercihen Tekstil Bölümü 
Üniversite Mezunu - Tekstil Mühendisi veya  Endüstri Mühendisi 
Bilgisayar Programları kullanabilen (Word- Excel)
Paket Program Kullanabilen Tecrübeli Bay/Bayan Personel Alınacaktır. 

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE;
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE;
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.

GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
3 vardiyalı sistemde çalışacak, Sertifikalı veya Sertifikasız bay güvenlik elamanı alınacaktır.

SEKRETER;
Sekreterlik görevinde  deneyimli, Orta seviye İngilizce konuşabilen, Diksiyonu düzgün Bayan Sekreter alınacaktır.

SATILIK 
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 2+1 ve
3+1 daireler

0531 710 88 76

Münazara yarışmasının
galibi Durmuş Akkuş oldu

Hüyük’te düzenlenen “Haydi 
Konuş Bakalım” adlı münazara ya-
rışmasında Durmuş Akkuş Anado-
lu Lisesi ilçe birincisi oldu. Konya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya 
Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 
yürütülen “Medeniyet Okulu” pro-
jesi etkinlikleri kapsamında Hüyük 
ilçesinde münazara yarışması dü-
zenlendi.

Hüyük Belediyesi Kültür Etkin-

likleri Salonu’nda gerçekleştirilen 
yarışmanın finalinde Durmuş Ak-
kuş Anadolu Lisesi ile Kıreli Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci 
olabilmek için mücadele verdi. Ya-
rışma sonunda finali kazanan Dur-
muş Akkuş Anadolu Lisesi, Hüyük 
birinciliğini kazanırken, ilçeyi Kon-
ya’da yapılacak finallerde temsil 
etme hakkı elde etti.
n AA

Beyşehir ilçesinde eğitim ku-
rumlarında 2 bin 31 kişiye okulda 
diyabet programı kapsamında eği-
tim semineri verildi. Beyşehir  İlçe 
Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan 
yazılı açıklamada, okulda diyabet 
programı kapsamında bazı okullar-
da eğitim seminerleri düzenlendiği 
bildirildi. Açıklamada Bulaşıcı Ol-
mayan Hastalıklar Birimi tarafın-

dan, Necip Fazıl İmam Hatip Or-
taokulu, Cahit Zarifoğlu Anadolu 
Lisesi, Karaali İmam Hatip Ortao-
kulu, Huğlu Mesleki Teknik Lise, Ali 
Rıza Celeboğlu Ortaokulu ile Bey-
şehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 
olmak üzere 6 farklı okulda öğrenci, 
öğretmen ve velilerin de aralarında 
olduğu toplam 2 bin 31 kişiye eği-
tim verildiği kaydedildi.  n AA

Geçimini Beyşehir Gölü’nden temin eden balıkçılar Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’u ziyaret etti

Balıkçılardan 
teşekkür ziyareti 

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Hasan Kurt, yönetim kurulu 
üyeleri ve beraberindeki balıkçılarla 
birlikte Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun’u ziyaret etti. Kurt, 
burada yaptığı konuşmada, Başkan 
Özaltun’a balıkçı camiasına verdiği 
desteklerden ötürü teşekkür etti. 

Balıkçılık sektörünün sorun-
larının ilgili kurumlara aktarılarak 
çözüm bulunması için yaptıkları 
Konya ve Ankara ziyaretlerinde Be-
lediye Başkanı Murat Özaltun’un da 
kendilerini hiç yalnız bırakmadığı-
nı ve yanlarında yer alarak destek 
verdiğini vurgulayan Kurt, “Bugüne 
kadar gelen hizmetlerin çoğunun si-
zin sayenizde olduğunu en iyi bilen 
birisiyiz. Ayrıca, kooperatif olarak, 
balıkçılar olarak ne talep ettiysek 
Beyşehir Belediyesi olarak yerine 
getirdiniz. Biz bu verdiğiniz hizmet 
ve katkılardan dolayı son derece 
memnunuz. Bu memnuniyetimizi 
dile getirmek için bugün buradayız” 
ifadelerini kullandı. 

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Belediye Başkanı 
Murat Özaltun da, Beyşehir Gö-
lü’nün bölge ve geçimini balıkçılık-
tan sağlayan insanlar için önemine 

dikkat çekti. Gölden yaklaşık 600 
balıkçının evini geçindirdiğini ifade 
eden Özaltun, “Her kesimin olduğu 
gibi balıkçılarımızın da talep ve istek-
lerini bugüne kadar yerine getirebil-
meye özen gösterdik. Ama bu konu-
da yürütülen çalışmalar Kooperatif 
Başkanımız Hasan Kurt Bey’in yanı 
sıra ekibinin bizleri rahatsız etme-
siyle daha üst noktalara çıktı. Kay-
makamımız ile birlikte yaptığımız 
ziyaretlerde hem gölümüzün, hem 

balıkçılık sektörümüzün sorunlarını 
üst düzeyde bulunan ilgili kurumla-
rımıza anlatmaya, aktarmaya çalış-
tık. Birçok konuda yaşanan sorunlar 
çözüme kavuştu. Özellikle av yasağı 
döneminde gölden kanala akan ba-
lıklar ve göl temizliği konusunda da 
ciddi çalışmalar içerisinde olduk. Yat 
limanı ihtiyacı ve diğer konularda da 
böyle birlik ve beraberlik içerisinde 
olduğumuzda, hareket ettiğimiz-
de aşamayacağımız hiçbir sorunun 

olmayacağını, hiçbir engelin önü-
müzde duramayacağını belirtmek 
istiyorum. Bizim tek gerçeğimiz var; 
o da Beyşehir. Ortak hedefimiz Bey-
şehir ve ilçemize hizmet olunca ben 
hiç kimseyi tanımam, yeter ki ortak 
paydamız ilçemizin gerçek çıkar ve 
menfaatleri olsun” diye konuştu. 

Ziyaret sonunda Su Ürünleri Ko-
operatif Başkanı Hasan Kurt, Baş-
kan Özaltun’a bir tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Eğitim kurumlarında
diyabet eğitimi verildi
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‘Müslüman’ın rehberi Hz. Peygamberdir’  

Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle 
Seydişehir’de ortaokullar  ve liseler 
arası bilgi yarışması düzenlendi.  
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe 
Müftülüğü’nün ortaklaşa düzenle-
diği Mevlid-i Nebi Gençlik bilgi ya-
rışması, Belediye Düğün Salonun-
da yapıldı. Yarışmaya Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
İlçe Müftüsü Adem Bebek, AK Par-
ti İlçe Başkanı Sadettin Kuyucak , 
öğretmenler , öğrenciler  ve velileri 
katıldı. Ortaokullar ve liseler arası 
olmak üzere iki kategoride ger-
çekleştirilen bilgi  yarışmasına her 
okuldan bir öğrenci katıldı.  Kuran 
Tilaveti ile başlayan Yarışmada İlçe 
Müftüsü Adem Bebek bir konuşma 
yaptı. 

Bebek; öğrencilerimizi, öğret-
menlerimizi ve okul idarecilerimizi 

tebrik ediyorum.Dinimizin haya-
tımıza ışık olacak,prensiplerinden 
önemli kazanımlar elde etmek 
için bu yarışmayı düzenledik.Pey-
gamberimizin doğum haftasında 
böyle bir güzelliğe imza attık.Sey-
dişehir’de 2 Bin kardeşimizi bu 
güzelliğimizde yer aldılar. Allah’ı 
kendilerinden razı olsun,Peygam-
berimizi memnun hoşnut ettiler. 
Milletimizin geleceği bu gençleri-
mizin bu güzelliği yapması bizle-
re ayrıca bir iftihar vesilesi oldu” 
dedi. Her insanın hayatında bir 
idolü olduğunu kaydeden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal; her insa-
nın rehber aldığı bir insan vardır.
Gençlik üzerinde son zamanlarda 
çeşitli sporcuları ve sanatçıları öne 
çıkarmaya başladılar. Biz şunu bili-
yoruz ki Müslüman olarak bir Müs-

lüman’ın rehberi,önderi, idolü Hz. 
Peygamberdir. Çünkü O Allah’ın  
kontrolünde vahiyle görevlendiril-
miş ve davranışlarının tamamı o 
doğrultuda olan bir insandır. Dola-
yısı ile, Müslüman’ın Hz. Peygam-
berin hayatını yaşam tarzını mut-
laka öğrenmesi ve yaşamını ona 
göre yönlendirmesi gerekir” dedi. 
En güzel öğrenmenin sınavlardaki 
sorularla öğrenme olduğunu belir-
ten Başkan Tutal; insan öğrencilik 
döneminde öğretmeninin sorduğu 
soruya verdiği cevabı hatırlar.Aynı 
Gençlerimiz buradaki soruya ver-
dikleri cevabı ben inanıyorum ki 
hayatı boyunca unutmayacaklar. 
Yanlış olarak verdikleri cevabında 
doğrusunu öğrenmiş olacaklar. Ka-
tılabilme cesaretini göstermeleri ve 
buraya kadar gelebilmeleri hepsi-

nin kazanmalarının göstergesi. Ön-
celikle öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
müftülüğümüze ve personeline te-
şekkür ediyor saygılar sunuyorum” 
şeklinde konuştu. 

Mevlid-i Nebivi haftası nede-
niyle sabah saat 09.30’da düzen-
lenen yarışmada Bostandere Orta-
okulundan İsmet Çiftçi1.nci,İsmet 
Şen Ortaokulundan Nurseli Tozlu-
ca 2.nci,Seyidharun Ortaokulun-
dan Şeyma Kaplan 3.üncü oldu. 
Öğleden sonra Saat :13.30 gerçek-
leştirilen liseler arası yarışmada ise  
Seyidharun Anadolu Lisesinden 
Rukiye Doğan 1.nci, Seydişehir 
Anadolu İmam Hatip Lisesinden 
Ali Bewytullah Kurağ 2.nci, Saliha 
Mehmet Ulaşan Mesleki Anadolu 
Lisesinden Ayşegül Sedef Güler 
3.üncü oldu.  

Dereceye girenlere ödülleri Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe 
Müftüsü Adem Bebek ve İlçe Milli 
Eğitim Şuber Müdürü Ali Uluyurt 

tarafından verildi. Diğer finale ka-
lan tüm öğrencilere ise Müftülük 
tarafından kitap hediye edildi.
n HABER MERKEZİ 

Ereğli Belediyesi soğuk kış ayla-
rında yaptığı süt ikramıyla vatandaş-
ların için ısıtmaya devam ediyor. TUİK 
verilerine göre süt üretiminde 1. olan 
Ereğli’ de süt dağıtımı vatandaşların 
takdirini topluyor. Hizmette sınırımız 
yok diyen Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Belediye olarak vatandaş-
larımıza daima kaliteli hizmet sunma 
gayreti içerisindeyiz. Fiziki yatırım-
larımızın yanında sosyal ve kültürel 
hizmetlerimizle de birçok ilki gerçek-
leştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. 
Ayrıca hemşehrilerimizin sağlığı, hu-
zuru ve mutluluğu için gece gündüz 
demeden hizmetlerimizi sunmaya 
devam ediyoruz. Bu kapsamda so-
ğuk günlerde sabahın erken saatinde 
yollara düşen öğrencilerimize, esnaf-
larımıza ve çeşitli kurumlarda çalışan 
vatandaşlarımıza sıcak süt ikramında 

bulunuyoruz. Bu ikramlarımızdan 
duydukları memnuniyeti dile getiren 
hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 
Bir Allah(cc) razı olsun duası bize ye-
ter” ifadelerini kullandı.  Sütün Ereğli 
için önemine vurgu yapan Özgüven: 
“Süt şehrimiz için önemli bir geçim 
kaynağıdır. Verilere göre süt üreti-
minde ilk sırada yer alan Ereğli’miz-
de süt gibi faydalı bir değere sahip 
olduğumuzun farkındayız. Değerimi-
ze sahip çıkarak gerekli adımları da 
atıyoruz. Bu anlamda girişimlerimiz 
sonucunda OSB’nde yakın zamanda 
faaliyete geçecek şehrimizde üretilen 
1200 ton sütün 3’te 1’ini işleyecek bir 
süt işleme tesisini Ereğli’mize kazan-
dıracağız. Şimdiden hayırlı olmasını 
diler, tüm hemşehrilerimizi saygı ve 
muhabbetle selamlarım” dedi.
n HABER MERKEZİ

Emre Geçitli’nin 
hayali gerçek oldu

Başkan Tutal, başkanlık kol-
tuğuna oturma hayali olan Emre 
Geçitli’yi  makam aracıyla evinden 
aldı. Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, makam aracını Ha-
cıseyitali Mahallesinde ikamet eden 
Mahmut Esat Ortaokulu 8.ci sınıf 
öğrencisi , Mutlu Çocuk Sendromu 
rahatsızlığı bulunan Emre Geçitli’yi  
evinden alarak  Başkanlık makamı-
na getirdi.

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal’ın kapıda karşıladığı 
Emre Geçitlinin  Başkan Tutal’dan  
ilk isteği dedesi Hüseyin Bayramoğ-
lu ile telefonda görüşmek oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal 
tarafından makama oturmak ve bir-
kaç saatliğine   Belediye Başkanlığı 
yapma sözü verilen Geçitli; büyü-
düğünde itfaiyeci olmak istiyorum 
“dedi.

Kısa süreliğine görevi kendisi-
ne teslim eden Başkan Tutal; Emre 
Başkanım şu an işleyiş size ait. İste-
diğiniz bir emriniz olursa talimat ve-
rerek çalışmalar hakkında bilgi ala-

bilirsiniz. Seydişehir’de gördüğünüz 
eksik veya yapılmasını istediğiniz bir 
çalışma varsa hemen başlatabilirsi-
niz” dedi. Görevi devralan Başkan 
Emre Geçitli ise ; başkanım eksik 
yok. Siz hepsini yapmışsınız “diye-
rek Başkan Tutal’a teşekkür etti. 
Başkan Tutal tarafından makamda 
ağırlanan Emre Geçitli daha sonra 
İtfaiye Merkez Binasına geçerek İt-
faiye Amiri Muzaffer Kılınç’tan ve 
Ulaştırma Birim Müdürü Fatih Har-
mankaya’dan  çalışmaları ve itfaiye 
araç gereçleri hakkında bilgi aldı.  
Büyüyünce itfaiyeci olmak isteyen 
Emre Geçitli’ye itfaiye personeli ta-
rafında itfaiyeci kıyafeti giydirilerek 
kısa sürelide olsa özlem duyduğu 
mesleğin mutluluğu yaşatıldı.  İtfai-
ye Amirliği ve Ulaştırma Hizmetleri 
Müdürlüğünde ziyareti sona eren 
Emre Geçtli daha sonra makam ara-
cı ile evine döndü.  Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Emre Geçitli’ye çe-
şitli hediyeler verdi. Emre Geçitli ise 
Başkan Tutal’a teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ 

SOBE’nin sunduğu hizmetlerin kendilerini gururlandırdığını dile getiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç, SOBE’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ kültürünün önemli köşe taşlarından biri olduğunu söyledi

‘Insanı yaşat ki 
devlet yaşasın’

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç ve Kamu Hastaneleri Hiz-
metleri Başkan Yardımcısı Dr. Bahat-
tin Akyürek, Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Merkezi’ne (SOBE) ziyarette 
bulundular. SOBE Vakfı Başkanı Mus-
tafa Ak ve Vakıf Koordinatörü Fatma 
Güllüoğlu Birer tarafından karşılanan 
Prof. Dr. Koç ve Dr. Akyürek’e mer-
kezde sürdürülen eğitim faaliyetleri 
ve tesisin özellikleri konusunda bil-
gi verildi.  Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Merkezi’nin Konya ve Türkiye 
açısından gurur verici bir merkez ol-
duğunu belirten Prof. Dr. Koç, “Teda-
visi oldukça zor bir hastalık olan otizm 
konusunda yapılanları görmek bizleri 
fazlasıyla mutlu etmiştir. En ince de-
taylar dahi düşünülerek uluslar arası 
boyutta bir projenin şehrimizde uygu-
lanmakta olduğunu görmek gerçek-
ten gurur verici bir durum” diyerek 
merkezin kurulmasında ve bugünlere 
gelmesinde emeği olan herkese te-
şekkür etti. 

İl Sağlık Müdürlüğü ve SOBE’nin 
proje ve eğitim faaliyetlerinde birlikte 
hareket edebileceğinin de altını çizen 
Prof. Dr. Koç, “İl Sağlık Müdürlüğü 
olarak Selçuklu Otizmli Bireyler Eği-
tim Merkezi’ne elimizden gelen her 
türlü desteği vermeye hazırız. ‘İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın’ kültürünün 
önemli köşe taşlarından biri olan mer-
kezimize çalışmalarında üstün başa-
rılar diliyorum” dedi. Prof. Dr. Koç, 
SOBE hatıra defterine de duygu ve 
düşüncelerini yazdı. Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Merkezi’nin (SOBE) 
otizm alanında yapılan Türkiye’nin en 
kapsamlı merkezi olduğunu söyleyen 

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak’da 
Ocak ayından bu yana merkezin eği-
tim ve rehabilitasyon programlarına 
başladığını vurguladı.  Şu an itibariyle 
90 öğrenciye eğitim hizmeti verdikle-
rini belirten Başkan Ak, ailelerin bun-
dan sonraki hayatını kolaylaştıracak 
önemli bir hizmeti özverili bir şekilde 
sunma gayreti gösterdiklerini belirtti. 
SOBE’de eğitim gören otizmli öğrenci 
ve ailelerinin, Şeb-i Arus törenlerine 
katılmak için Konya’ya gelecek olan 
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın merkeze ziyaret gerçek-
leştirmesini arzu ettiğini de ifade eden 
Başkan Ak, “Öğrencilerimiz, Sayın 
Cumhurbaşkanımızı SOBE’ye davet 
eden klipler çektiler. Merkezimizin 
sosyal medya hesaplarından bu vi-
deoları paylaştık, İnşallah amacımıza 

ulaşabilir, çocuklarımızı Cumhurbaş-
kanımızla buluşturabiliriz” şeklinde 
konuştu. Çekilen videoları izleyen 

Prof. Dr. Koç da Başkan Ak ve ekibine 
başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Süt şehri Ereğli’de vatandaşların içini ısıtan hizmet

 İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, SOBE’yi ziyaret 
derek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
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BAŞSAĞLIĞI

Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin teması olan “Selam Vak-
ti” Cuma hutbelerinin de konusu oldu. Hutbede selamın müminleri kaynaştırdığına vurgu yapıldı

Selam kaynaştırır

Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma 
Törenleri (Şeb-i Arus)’un bu yılki 
mottosu “Selam vakti” olarak be-
lirlenmişti. Bu kapsamda, Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından Türki-
ye’deki 90 bin camide Cuma hut-
besinin konusu “Selâm: İslâm’ın 
Güven Ve Barış Çağrısı” oldu. 
Selam’ın öneminin vurgulandığı 
hutbede, Hz. Peygamber’in ha-
yatından örnekler verildi. “Barış 
ve esenlik dini İslam’a sımsıkı 
sarılan, etrafına huzur ve güven 
veren Müslüman gönüllere selâm 
olsun!” diyerek başlanan hutbede 
şunlar kaydedildi, “Allah Resû-
lü (s.a.s), emin belde Mekke’den 
esenlik diyarı Medine’ye hicret 
için yola çıktığında, Medineli Müs-
lümanlar günlerce hasret ve he-
yecan içinde onu beklemişlerdi. 
Nihayet Sevgili Peygamberimizin 
şehre ulaştığı haberi duyulunca 
ahali büyük bir coşkuyla yollara 
döküldü. Herkesin gözü ve kulağı 
Peygamberimizde, onun mübarek 
ağzından dökülecek ilk sözlerde 
idi. Allah Resûlü (s.a.s), o gün kala-
balığa şöyle seslendi: “Ey insanlar! 
Selâmı aranızda yayın, birbirinize 
yemek ikram edin, insanlar uyku-
da iken namaz kılın ki, selâmetle 
cennete giresiniz.” “Selâm”, Rab-
bimizin esmâ-i hüsnâsından biri-
dir. Allah Teâlâ, kullarını selâmete 
eriştiren, onlara sağlık ve afiyet 
bahşedendir. Muhammed Mus-
tafa (s.a.s), insanlığı tevhide ve 
adalete davet eden, Allah’a kulluk 

etmeye, güven ve huzuru hâkim 
kılmaya, kardeşçe yaşamaya çağı-
ran son peygamberdir. İslâm, adı 
üzerinde, barış ve ebedi kurtuluş 
dinidir. Müslüman ise, elinden 
ve dilinden diğer insanların gü-
vende olduğu kişidir. Müminlerin 
birbirlerine “Selâmün aleyküm”, 
“Allah’ın selâmı üzerinize olsun” 
diyerek seslendiği her an, selâmın 
zengin anlam dünyası hayatımıza 
yansır. Mümin, imanından aldığı 
huzur ve güveni selâm ile çevre-
sine yayar ve iyi niyetlerini duaya 
döker. Selâm, kalabalıklar içinde 
kendi telaşına düşmüş, belki de 
birbirine yabancılaşmış insanları 
tanıştırır ve kaynaştırır. Bir dost 
selâmı, yalnız olmadıklarını onlara 
hatırlatır. Kalpleri yumuşatır, kır-
gınlıkları ortadan kaldırır. Selâm 
denizi coştuğunda gönüllerden 
kini giderir. Cennete ulaşan yol-
da, selâm ile yayılan muhabbetin 
payı vardır. Nitekim Allah Resû-
lü (s.a.s), şöyle buyurmaktadır: 
“İman etmedikçe Cennet’e gire-
mezsiniz, birbirinizi sevmedikçe 

de gerçekten iman etmiş olamaz-
sınız. Yaptığınızda birbirinizi se-
veceğiniz bir şey söyleyeyim mi? 
Aranızda selamı yayınız.”

Mümin, kâinattaki her varlıkla 
selâm ve güven ilişkisi kurar; her 
işinde selâm ve barış dili kullanır. 
Allah’ın selâmını veren Müslü-
man, adeta bulunduğu yerde söz-
leriyle ve davranışlarıyla huzurun 
teminatı olur. Can yakmaz, gönül 
yıkmaz, kimseyi hakir görmez, 
kimsenin onur ve haysiyetini ze-
delemez, kaba ve kırıcı konuşmaz. 
Hâsılı Müslüman’ın verdiği selâm 
kuru bir sözden ibaret değil, bilâ-
kis mana ve maksadına uygun bir 
iyilik şiarıdır.

Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Ke-
rim’de bize şöyle hitap ediyor: “Ey 
iman edenler! Hepiniz topluca ba-
rış ve güvenliğe (yani İslam’a) gi-
rin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. 
Çünkü o, size apaçık bir düşman-
dır.” O halde, en yakınlarımızdan 
başlamak üzere selâmı yayalım 
ve tanımasak da selâm verdiğimiz 
müminlerin sayısını artıralım. Bir 

huzur ve bereket duası olan selâ-
mın hakkını verelim. Varlığımızla 
bulunduğumuz her yere güven 
ve huzur taşıyalım. Selâmımız-
la dillerden gönüllere kardeşlik 
bağları kuralım. Böylelikle misafi-
ri olduğumuz fani dünyayı kavga 
ve ızdırap yurdu olmaktan çıkarıp 
sulh ve selâmet yurdu haline ge-
tirelim.”

YEMEN İÇİN ÇAĞRI YAPILDI
Cuma hutbesinde Yemen için 

de ayrı bir parantez açıldı. İnsan-
lık dramının yaşandığı Yemen’de 
açlığın, hastalığın ve iç savaşın 
yaşandığına vurgu yapılan hutbe-
de, Yemen için yar-
dım çağrısı yapılarak 
şunlara değinildi, 
“Ülkenin büyük bir 
kısmı insani yardıma 
muhtaç durumdadır. 
Kardeşliğimizin bir 
gereği olarak Diya-
net İşleri Başkanlığı-
mız, Türkiye Diyanet 
Vakfı koordinesinde 
yaşanan bu insanlık 
dramına duyarsız 
kalmamak için bir 
yardım kampanyası 
başlatmıştır. Cuma 
namazından sonra 
bütün camilerimizde 
daima mazlumların 
yanında olan siz Aziz 
Milletimizin yardım-
larına müracaat edi-
lecektir.
n ONUR KALKAN

Bakan Kurum’dan 
Yemen’e yardım çağrısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, memleketi Konya’da 
katıldığı ödül töreninde, 4 yıldır 
süren iç savaş nedeniyle kıtlık baş-
layan Yemen’e yardım çağrısında 
bulundu. Kurum, “Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından Yemen için 
başlatılan yardım kampanyasına 
bağışta bulunulması için davet edi-
yoruz’’ dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Ku-
rum, Konya Büyükşehir Belediye-
si’nce düzenlenen ‘2’nci Uluslara-
rası İslam Sanatları Yarışması’nın 
ödül törenine katıldı. Bakan Ku-
rum, törende yaptığı konuşmada, 
kıtlık yaşanan Yemen halkı için 
yardım çağrısında bulundu. 20 
milyon Yemenlinin açlık ve sefalet 

içinde olduğunu belirten Kurum, 
‘’Mevlana’nın memleketinden, Di-
yanet İşleri Başkanlığı tarafından 
Yemen için başlatılan yardım kam-
panyasına tüm Konyalıları bağışta 
bulunmak için davet ediyoruz. Biz-
ler burada huzur içinde yaşarken, 
Yemen’deki sefalete ‘Dur’ demek 
adına, destek olunmasına adına 
herkesi yardım kampanyasına ka-
tılmasını önemsiyorum’’ diye ko-
nuştu. 

Bakanlık olarak İslam sanatla-
rının sürdürülmesi için belediye-
lere destek verdiklerini de belir-
ten Murat Kurum, konuşmasının 
ardından yarışmada dereceye gi-
renlere ödüllerini verdi.  
n DHA

Konya’da faaliyet gösteren STK’ların gençlik kuruluşları Yemen’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı ve yardım kampanyası başlattı

STK’lar sessiz kalmadı

Konya’da faaliyet gösteren 
STK’ların gençlik kuruluşları Ye-
men’de yaşanan insanlık dramına 
sessiz kalmadı. Genç Birlik, İki Doğu 
İki Batı İlim Yayma Cemiyeti Konya, 
Es-Sirac Eğitim Kültür ve Yardımlaş-
ma Derneği, Yedihilal Konya, Me-
deniyet Tasavvuru Gençliği Konya, 
MTTB Konya Şubesi, Uluslararası 
İmam Hatip Lisesi Mezunları Der-
neği, Erdemli Yöneticiler Akademisi, 
Genç İHH Konya, Konya İmam Ha-
tipliler Derneği, Genç Giv  Konya, 
Konya İl Öğrenci Meclisi, Önder Öğ-
renci Yurtları üyeleri Cuma nama-
zının ardından Kapı Camiinde basın 
açıklaması düzenledi. Düzenlenen 
açıklamaya AK Parti Konya Milletve-
kili Ahmet Sorgun ve STK temsilcile-
ri katıldı. Konya’da faaliyet gösteren 
STK’ların gençlik kuruluşları adına 
konuşan grup sözcüsü Fatih Cihat 
Büyükmatur, “ 2014  yılında Ye-
men’de başlayan Hüsi ayaklanması, 

Batı emperyalist güçler ve onların 
maşası olan sözde Müslüman devlet 
başkanlarının kışkırtmaları ile öncü 
meşru iktidarın ortadan kalkmasına 
akabinde dört yıldır bitmek bilme-
yen elem ve gözyaşına sebep olmuş-
tur. Sorunu çözmek yolunda adım 
attıkları iddia eden kimi devletler, 
izandan ve sağduyudan uzak olarak, 
mezhepçi çatışmaları körüklemenin 
ötesinde hiçbir şey yapmamaktadır. 
Yüzyılın son çeyreğinde, Müslüman 
halkların ezilip sömürebilmesi için 
yürürlüğe sokulan mezhep çatışma-
sı oyunun en acı örneği. Bugün Ye-
men’de yaşananlardır. 2015 yılından 
bu yana devlet otoritesinden yoksun. 
Hastane, okul ve meskun mahal 
ayırt etmeksizin ölüm saçan savaş 
uçaklarının bombaları altında can ve 
mal güvenliği olmaksızın yaşam mü-
cadelesi veren Yemenliler, açlık ve 
sefaletin pençesi altında ezilen din 
kardeşlerimizdir” dedi

‘KONYA HALKINDAN DESTEKLERİNİ 
BEKLİYORUZ’

Konya da faaliyet gösteren GENÇ 
STK’lar olarak tüm Müslümanlar 
gibi, Yemen için de dertlendiklerine 
dikkat çeken Büyükmatur, “Dünya-

nın dört bir yanında, hakkın değil gü-
cün üstün tutulduğu zamanlardayız; 
zulmün adaletsizliğin açtığı yaraları 
bütünüyle sarmaya güç yetiremiyo-
ruz ancak: 10 milyonu aşkın insanın 
akut beslenme yetersizliği yaşadığı, 

her on dakikada bir çocuğun açlıktan 
öldüğü, kötü yaşam koşulları nede-
niyle ortaya çıkan kolera salgınlarının 
kol gezdiği şu  günlerde, Yemen’e 
uzanacak kardeşlik elini, tarihi, insa-
ni ve imanı bir sorumluluk olduğuna 
inanıyoruz. Bizler, Konya’da faaliyet 
gösteren genç STK mensupları ola-
rak “ Kim Müslümanların derdini 
kendine mal etmezse onlardan de-
ğildir” hadisi şerifinin gereği olarak, 
tüm Müslümanlar gibi Yemenli kar-
deşlerimiz için dertleniyor ve der-
dimizin fiili bir göstergesi olarak da 
yardım kampanyamızın startını hep 
birlikte veriyoruz. Üzerine düşen, in-
sani  ve vicdani sorumluluğu yerine 
getirmekte her zaman örnek olan 
Konya halkını 7 Aralık ve 14 Aralık 
2018 tarihleri arasında Kayalıpark, 
Kültürpark, Melihşah Parkı, Selçuk 
Üniversitesi ve Karatay Üniversite-
si’nde açılacak yardım stantlarımıza 
gelerek destek vermeye davet ediyo-

ruz” ifadelerini kullandı.
‘YEMEN’İ YALNIZ BIRAKAMAYIZ’
AK Parti Konya Milletvekili Ah-

met Sorgun da yaptığı açıklamada, 
“Bizler şuanda burada huzur içinde 
yaşarken, Yemen’de yüz bine yakın 
çocuğumuz açlıktan can verdi.  Eğer 
bunun hesabı sorularsa bu çocuklara 
hangi suçlarından ötürü öldürüldük-
leri sorulur ise bunun hesabını ne in-
sanlık verebilir, ne Birleşmiş Milletler 
verebilir. Nede biz Müslümanlar ve-
rebiliriz. Onun için duyarsız kalma-
mak için bu kampanyayı başlatan 
kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 
Bizim mezheplerimiz ve dillerimiz 
vb farklı olsa bile bunlar ancak biz-
lerin zenginliği olur.  Bu farklılarımız 
bizim zenginliğimizdir. Yoksa iltiraf 
sebebi asla değildir.  Şuan Yemen’de 
14 milyon kişi açlıkla karşı karşıya 
kalıyor.  Kampanyalara destek veren 
herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Fatih, manevi terbiyesinde yetiştiği 
hocası Akşemsettin’i çok sever, O’na pek 
fazla hürmet ederdi. Sık sık ziyaretine gi-
der; yanından, gönlü huzur ve sükun için-
de dönerdi. Akşemsettin de, ara sıra ken-
disini ziyarete gelince Fatih, ayağa kalkar, 
O’nu haşyetle ayakta karşılardı. Mahmud 
Paşa, bir gün merak ve hayretle: “Aziz 
sultanım, siz hiçbir alime göstermediğiniz 
hürmet ve tazimi Akşemsettin’e gösteri-
yorsunuz!. O’nun yanında size bambaşka 
bir hal oluyor. O’nun diğer alimlerden ne 
farklı tarafı var?..” diye sordu.

Fatih de cevaben: “Hiçbir zaman, me-
kan ve şahısta görmediğim heybet ve ca-
zibeyi, bu kişide görüyorum. Bu heybet ve 
muhabbet, gönlümü alt-üst ediyor. Beni 
apayrı alemlere sevk ediyor. Muhabbet ve 
heybet, birbirine zıd iki hal olduğu halde, 
ruhumda nasıl birleşiyor? Ben de buna 
hayret ediyorum.. Bu hal nedir? Bu hal, 
neyin nesidir?. Anlıyorum ki bu, O’nun 
cismani varlığından değil, Hakk’ın mazharı 
olmasındandır. O’nun huzurunda elim 
titriyor, dilim dolaşıyor, aciz bir çocuk gibi 
kalıyorum. O’nun gönül penceresinden, 
ayrı alemler, ayrı nakışlar seyrediyorum. 
İşte bu halim, O’nun ruh dünyasının bana 
olan in’ikasıdır. Aynı zamanda O’nun kendi 
ruhi derinliğini resmeder.” dedi.

Bu sebepledir ki fetihten sonra Ak-
şemsettin Hazretleri de, Sultan’ın, kendi 

sohbetinden alacağı feyz ile devlet işlerini 
aksatmaması için İstanbul’dan ayrılmış, 
memleketi olan Göynük’e yerleşmiştir. 
Ancak Sultan Fatih’le aralarındaki gönül 
bağı ve manevi irşadı mektuplarla devam 
etmiştir. Baba-oğul muhabbetinden daha 
öteye bir yakınlıkla Sultan’la hocasının 
arasındaki bu yüksek muhabbeti sergi-
leyen aşağıdaki mektup, Akşemsettin 
Hazretlerinin gönlünden taşan ne güzel bir 
öğüdüdür: “Dünya rahatlığı, ahıret rahat-
lığına nisbetle yok gibidir. Cismani lezzet, 
ruhani lezzete nisbetle bir hiçtir. Hiçe iltifat 
etmeyiniz! Belaların en şiddetlisi peygam-
berlere, sonra velilere, sonra halifeleredir. 
Peygamberler ve veliler yolunun yolcusu 
olduğunuzu, en büyük nimet bilip hiçbir 
beladan elem duymayınız, aksine lezzet 
alınız! Kur’an-ı Kerim’de «bir zorluk» iki 
kolaylık arasında zikredilir. İnşaallah yakın 
zamanda zorluklar bitecek, her tarafta 
düşmanlar zelil ve hakir olacaktır. Yanım-
da Allah’a ahdettiğiniz şeyleri sakın ola ki 
bozmayınız! Böyle yaptığınız takdirde her 
zaman mansar ve muzaffer olursunuz! 
Memleketin ahvali, sizin ahvalinize tabidir. 
Zira sultanlar, memlekete nisbetle be-
dendeki ruh gibidirler. Bedeni idare eden 
ruhtur. Kendinizi sair halk gibi zannetme-
yin ve memleketin ıslahından başka şeyle 
meşgul olmayın!. Vesselam…”

İşte böyle büyük irşadlarla hayatına 

yön veren Fatih Sultan 
Mehmet Han, ibadet ha-
yatına dikkat eder; idaresi 
altında bulunanların ibadat 
u taatlerinde gevşeklik 
göstermemelerini isterdi. 
O’nun bu hassasiyetini, na-
mazın kılınmasıyla alakalı 
olarak vilayetlere gönderdi-
ği şu ferman ne güzel ifade 
eder: “Allah Teala, emir ve 
nehiylerinin yerine getiril-
mesini bize nasib ve müyesser buyursun! 
Cenab-ı Hakk’ın «Namazı ikame ediniz!» 
emr-i ilahisi ve Hazret-i Peygamber’in: 
«Namaz dinin direğidir; onu dosdoğru 
kılan dinini ikame etmiş, terk eden dinini 
yıkmış olur…»mübarek emr-i şerifi üzere 
hayırları emir ve şerlerden men eylemek 
üzerime vacibdir. Bunun için bir kişi 
vazifelendirdim. O, bu husus da gerekli 
takibatı yapacaktır. Böylece her kim na-
mazı terk ederse, gerektiği şekilde irşad 
edilecektir. Bu hizmete devlet erkanı da 
yardımcı ola!.. Dolayısıyla İslamiyyet’in 
yüce ahkam, emir ve yasaklarını yerine 
getirmede gevşeklik ve tenbelliğe asla 
meydan verilmeye!. Mescidler ve med-

reseler, cemaatsiz kalarak 
virane ve harabeye dönme-
ye!. O mübarek mekanlar 
doldurulup mamur edile!. 
Ta ki din-i İslam kuvvetli ve 
payidar ola ki, maddi ve ma-
nevi zaferler vücud bula!..”

Bu davranış, ayet-i ke-
rimede sena buyurulan bir 
ahlak-ı İslamiyye’dir. Allâh 
Teala buyurur: “Onlar (o 
mü’minler) ki, eğer kendi-

lerine yeryüzünde iktidar verirsek, namazı 
ikame ederler, zekatı verirler, iyiliği emre-
der ve kötülükten nehyederler. İşlerinin 
sonu Allah’a varır.” (el-Hacc, 41)

Fatih, velilerin ziyaretlerinden büyük 
bir huzur bulurdu. Onların feyz ve berek-
tından gönlü vecd ile dolup taşardı. Bir 
gün, zamanın evliyasından Şeyh Ebu’l-Ve-
fa Hazretlerini ziyaret etmeyi çok arzuladı. 
Erkanı ile birlikte tekkenin kapısına kadar 
gitti. Ne görsün ki, herkese açık olan kapı, 
maalesef kendisine kapatılmıştı.

Hünkar, üzüldü; rengi soldu. İçeri-
de Ebu’l-Vefa Hazretleri de aynı durumda 
idi. Müridan da, edeben bir şey soramı-
yorlardı. Fakat içlerinden “Bu işin sırrı 

nedir?” diyerek hayretle hadisenin seyrini 
merak ediyorlardı. Nasıl olur ki, bir sarho-
şa dahi açık olan kapı, müjdeli bir hadis-i 
şerifin tecellisine mazhar olan zata kapa-
tılmıştı?!.

Fatih, mahzun bir şekilde geri dön-
dü…Bir çağ kapayıp, bir çağ açan, Bizans 
surlarını yerle bir eden ulu hakan, bir gönül 
erinin tekkesinin esrarlı kapısını açamadan 
geri dönmüştü. Aradan bir zaman geç-
tikten sonra Hünkar, yine hassas kalbi-
nin derinliklerinden gelen bir heyecan ile 
Ebu’l-Vefa Hazretlerini ziyarete hazırlanıp, 
erkanı ile tekrar oraya gittiler. Yine aynı 
manzara; kapı kapalı!.

Hünkar’ın dehşeti arttı. Yaverine: “Ke-
mal-i edeb ile huzura gir! Anla bu iş neyin 
nesi?. Bu muamma nedir? Bu ne acep bir 
haldir?” dedi.

Yaver huzura girdi. Ebu’l-Vefa Haz-
retleri yavere dedi ki: “Hünkarımız Fatih’in 
hassas ve coşkun bir gönlü vardır. Buraya 
girer de bizim âlemimizdeki zevki tadarsa, 
bir daha ayrılmak istemez ve devletin ida-
resine dönmez!. Lakin bu mülk ve ümmet 
O’na emanettir. Kendisi kadar liyakatli bir 
kimse gelip O’nun yerini dolduramaz ise, 
mülk ve ümmet zarar görür. O da, ben 
de günahkar oluruz!. Sonra; ruhu bura-
nın manevi havası ile dolacak, neyi varsa 
buraya getirip infak edecek.. Dula, yetime, 
garibe, biçareye ve bikese gidecek olan 

imkanlar, buraya akacak!. Aynı zamanda 
müridanın gönlüne dünya muhabbeti 
girecek, düzenimiz bozulacak!.. Hünka-
rımız Efendimiz’e bizler buradan dua ve 
teveccüh halindeyiz.. Gönlü, gönlümüzün 
içindedir…” buyurdu.

Yaver huzurdan ayrılıp, tekkenin kapı-
sında merakla neticeyi bekleyen Hünkar’a 
bu sözleri nakledince, Hünkar sordu:“Haz-
ret bu hislerini ifade ederken nasıldı?.”

Yaver: “Hünkarım! Ebu’l-Vef Haz-
retleri, bir taraftan bu sözleri söylerken, 
diğer taraftan da gönlü hicran ile yanmış 
olmalıydı ki, gözlerinden damlalar dökülü-
yordu…” dedi. Fatih, başını önüne eğdi. 
Ufuklara sığmayan bakışları, derin, meh-
taplı bir gece gibi başka bir âleme döndü. 
Gözleri nemlenerek, baharda dallarda 
biriken şebnemler gibi yaşlar dökülmeye 
başladı. Ebu’l-Vefa Hazretleriyle görüş-
mek, kendisine hiç nasib olmadı…Vakta 
ki Fatih’in vefatı haberi gelince, Ebu’l-Vefa 
Hazretleri saraya gitti. Hünkar’ın cenaze 
namazını kıldırdı.

Fatih Sultan Mehmet Han, devletin 
daha evvel içine düştüğü birtakım tehlike 
ve hataları değerlendirip «Fatih Kanunna-
meleri» denilen kanunnameleri hazırladı. 
Lakin sanılmamalıdır ki bunlar, onun veya 
o devirdeki ricalin şahsi düşüncelerini ak-
settirir. Asla!..
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Kulu Kaymakamı Ali Edip Bu-
dan ve Türkiye Gaziler ve Şehit Ai-
leleri Vakfı Genel Başkanı Lokman 
Aylar ilçede yaşayan Gazi Mehmet 
Yücel’i ziyaret ederek hediye verdi. 
Kulu’ya gelen Türkiye Gaziler ve 
Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı 
Lokman Aylar ve yönetim kuru-
lu üyeleri ilk olarak Kaymakam Ali 
Edip Budan’ı ziyaret etti. Daha sonra 
Kaymakam Budan ve vakıf yöne-
ticileri birlikte Şemdinli’de askerlik 
vazifesini yaparken mermi ve şarap-
nel parçaları ile gözlerini kaybeden 
Kululu gazi Mehmet Yücel’i evinde 
ziyaret etti. Türkiye Gaziler ve Şehit 
Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman 
Aylar, gazi Mehmet Yücel’e dizüstü 
bilgisayar hediye ederek, kullanı-
mı hakkında bilgi verdi. Gazi Meh-
met Yücel de, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette 
konuşan Vakıf Genel Başkanı Lok-

man Aylar, “Allah sizden razı olsun. 
Türkiye için gözlerinizi feda ettiniz, 
hayatlarınızı, umutlarınızı feda et-
tiniz. Devlet de her zaman gazi ve 

şehitlerimizin aileleriyle beraber bi-
zim yanımızda, Kaymakam bey her 
zaman sizin yanınızda, bizim yanı-
mızda, kendisine teşekkür ediyoruz” 

dedi.  Kaymakam Ali Edip Budan da, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, vakıf yetkililerine te-
şekkür etti.  n İHA

ByLock’tan aranan 
çift teslim oldu

Sertavul Geçidi 
zincirsiz geçit vermiyor

Karaman’da 'ByLock’tan ara-
nan çift çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 
soruşturması kapsamında aranan 
ve ByLock kullandığı tespit edilen 
N.Ç. ve H.Ç. isimli çift, savcılığa 
giderek teslim oldu. Karı-koca 
daha sonra soruşturmayı yürüten 

Karaman Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) Şubesine teslim 
edildi. KOM'daki işlemleri tamam-
lanan çift, daha sonra sevk edil-
dikleri mahkemece tutuklanarak 
Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine 
kondu. Tutuklanan N.Ç.’nin Kara-
man’da hemşirelerin imamı oldu-
ğu iddia edildi.  n İHA

Karaman’ı Mersin’in Mut ilçe-
sine bağlayan Sertavul Geçidi’nde 
akşamdan bu yana devam eden 
yoğun kar yağışı, tipi ve sis nede-
niyle araçların zincirsiz geçişine 
izin verilmiyor. Sertavul Geçidi’n-
de dün akşam saatlerinde başla-
yan kar, sis ve tipi nedeniyle sü-
rücülerin geçişine kontrollü olarak 
izin veriliyor. Mut İlçe Bölge Trafik 
ekipleri, seyir halindeki araçları 

Alahan Mahallesi ve Sertavul Yay-
lası’nda durdurarak, sürücülere 
zincir takmaları uyarısında bulu-
nuyor. Karayolları ekipleri, yoldaki 
kar ve buzlanmayı önlemek için 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Kar yağışının bu şekilde devam 
etmesi durumunda akşam yolun 
trafiğe kapanma tehlikesi olacağı 
bildirildi.
n İHA

Aksaray’da evinde beslediği hindileri çalınan Fadik Sert’e bir yardım da devletten geldi. İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 3 kaz, 1 hindi, 2 tavuk ve 1 horozu Fadik Sert’e teslim etti

Hindileri çalınan Fadik 
Sert’e hayvan desteği

Aksaray’da geçtiğimiz Salı 
günü hindileri çalınan ve göz-
yaşlarına hakim olamayan Fadik 
Sert’e Aksaray Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü tarafından 3 kaz, 1 
hindi, 2 tavuk, 1 horoz yardımı 
yapıldı. 

Olay, 4 Aralık Salı günü Ak-
saray Tacin Mahallesi 1811 So-
kak'ta meydana geldi. Hayırse-
ver vatandaşların temin ettiği bir 
evde yaşamını sürdüren Fadik 
Sert (74), 33 yaşında kocasını, 
1 yıl önce de oğlunu kaybedince 
yalnız yaşamaya başladı. Evinin 
bahçesinde tavuk ve hindi besle-
yerek geçimini sağlamaya çalışan 
Fadik Sert'in beslediği hindilerden 
10 tanesi kimliği belirsiz kişi veya 
kişilerce çalındı. Sabah kalktığın-
da kümesin kilidinin kırıldığını ve 
15 hindiden 10’unun olmadığını 
fark eden Fadik Sert, gözyaşları-
na hakim olamadı. Komşuları ta-

rafından haber verilmesi üzerine 
olay yerine gelen polis, bahçede 
ve kümeste inceleme yaptı. Polis, 

hindileri çalan kişi veya kişileri 
bulmak için çalışma başlattı. 

Olayın ardından yaşlı kadına 

birçok vatandaş yardım eli uza-
tırken, bir destek de Aksaray Ta-
rım ve Orman İl Müdürlüğünden 
geldi. Tarım ve Orman İl Müdürü 
Bülent Saklav, ekibiyle birlikte 
Fadik Sert'in evine giderek 3 kaz, 
1 hindi, 2 tavuk ve 1 horoz yardı-
mında bulundu. Burada bir açıkla-
ma yapan İl Müdürü Saklav, “Biz 
bugün il Tarım ve Orman Müdür-
lüğü olarak sosyal medyadan Fa-
dik Teyzemizin 10 tane hindisinin 
çalındığını gördük. Çok üzüldüğü-
nü gördük ve biz de İl Müdürlüğü 
olarak üzüldük. İl Müdürlüğümü-
zün katkıları ile kendisine kanat-
lı hayvan getirdik. Hindi, horoz, 
kaz, tavuk getirdik. 2019 yılında 
yapacağımız projede de kaz vere-
ceğiz. Kendisi de mutlu oldu, biz 
de mutlu olduk. Burada amacımız 
üretime katkı sağlamak, çiftçile-
rimizin üzülmesini engellemek” 
dedi. n İHA

Şemdinli Gazisi Yücel onurlandırıldı

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 
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Hodaloğlu Fidancılık 
İşletme sahibi

Ramazan Diler 
Hodaloğlu’nun

annesi
Güldane 

Hodaloğlu’nun
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, 
ailesine ve yakınlarına Cenab-ı 

Allah’tan Sabr-ı Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nı bozdurmamak noktasında kararlı 
olduklarını belirterek, geleceğe olan yürüyüşte hassasiyetleri bulunduğunu söyledi

‘Geleceğe yürüyüşte 
hassas davranıyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, cuma namazını kıldığı Hazreti 
Ali Camisi çıkışında, gazetecilerin gün-
deme ilişkin sorularını yanıtladı.  Bir 
gazetecinin “Cumhur İttifakı’yla ilgili 
‘Sıkı tutmalıyız, fırsat vermemeliyiz’ 
dediniz bazılarına, bunu biraz açar mı-
sınız? Sayın Devlet Bahçeli ile görüş-
meniz ne zaman öngörülüyor?” sorula-
rı üzerine Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın 
hassasiyetlerinin son seçimlerde tam 
manasıyla ortaya çıktığını söyledi.

Erdoğan, birbirlerine karşı dayanış-
maları, geleceğe olan yürüyüşte hassa-
siyetleri bulunduğunu dile getirerek, 
şöyle devam etti: “Bunu da tabii kıska-
nan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların 
içerisinde her an değişik birçok şeyler 
olabilir. Bunun başında anamuhalefet 
var. Bunun yanında dağdaki terör ör-
gütünü yanını alanlar var. Bütün bun-
ları herhalde anlamamak için sebep 
yok. Çok açık, net her şey ortada. Biz 
tabii bu Cumhur İttifakı’nı bozdurma-
mak noktasında kararlıyız. Hele hele 
bu yerel seçim ülkemiz için ciddi ma-
nada, yedi düvelin ülkemize, milletimi-
ze saldırdığı bir dönemde büyük önem 
arz ediyor. Onun için de şu anda tek-
nik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız 
var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar 
tamamlamaz belki de bu hafta içerisin-
de biz Sayın Bahçeli ile bir araya inşal-
lah gelebiliriz, kendilerinin de şartları, 
durumu el vermesi halinde. Arkadaş-
larımızın yaptığı çalışmaları değerlen-
diririz. Ama önümüzde tabii ayrıca za-
man var. Çünkü burada Yüksek Seçim 
Kurulu’nun takvimi önem arz ediyor. 
Bizim kendi takvimimiz de kendimize 
göre önem arz ediyor. Bu şekilde ken-
dileriyle görüşeceğiz.” Erdoğan, şu ana 
kadar 74 belediye başkanı adayını açık-

ladıklarını, kalanları da ittifakın yaptığı 
çalışmaya göre açıklayacaklarını söyle-
di.

ASKERLİK SÜRESİYLE
İLGİLİ TOPLANTI 

Basın mensuplarının, dün Milli 
Savunma Bakanlığı’nda askerlik sü-
resiyle ilgili toplantıya ilişkin sorusu 
üzerine Erdoğan, “Bana kesin neticeyi 
vermedikten sonra bir değerlendir-
me yapmak doğru olmaz. Şu anda bu 
işin birinci derecede sorumlusu Milli 
Savunma Bakanımız, bunun yanında 
Silahlı Kuvvetlerimiz, başta Genelkur-

may Başkanı, kuvvet komutanlarımız 
olmak üzere onlar çalışmayı yapacak-
lar. Çalışmayı yaptıktan sonra bize su-
numlarını yapacaklar ve bu sunum ne-
ticesinde de uygundur, uygun değildir, 
bunu söyleyeceğiz ve ona göre adım 
atacağız.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “MİT Başkanı Hakan Fi-
dan’ın ABD Kongresi’ne gittiği yönün-
de bazı haberlerin bulunduğu, bunun 
doğru olup olmadığı”na ilişkin soruyu 
da “Latin Amerika seyahatinden sonra 
tabii MİT Başkanımız oradan Kanada’ya 
ayrıldı ama Kanada’dan sonra böyle bir 

gelişme olmuş olabilir. Çünkü her an 
oraları da bilgilendirme arzusundayız. 
Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin 
yapıldığını son olarak, bundan haber-
dar değilim ama Kanada seyahatinden 
haberdarım.” şeklinde yanıtladı.
RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDAKİ KRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gaze-
tecinin, “Rusya ile Ukrayna arasındaki 
krizde Türkiye’nin ara bulucu olduğu 
söyleniyor. Ukrayna’nın Türkiye Bü-
yükelçisi’nin, Ukrayna askerlerinin 
serbest bırakılması noktasında Türki-
ye’den destek beklediği söyleniyor.” di-
yerek bu konuyla ilgili değerlendirme-
sini sorması üzerine şunları kaydetti:

“Bu konuda taraflardan aldığım bil-
giler oldu. Sayın Putin’le o süreç içeri-
sinde önce bir telefon görüşmem oldu, 
daha sonra Arjantin’de heyetler arası 
bir görüşme yaptık. Tabii yine telefon-
la Sayın Proşenko’yla bir görüşmem 
oldu. Onun da bu söylediğiniz talep-
lerini kendisi bana iletti ve ben de bu 
talepleri Sayın Putin’e ifade ettim. Ken-
disinden ricada bulundum. Tabii onlar 
da gelişmelere göre temenni ederim ki 
olumlu bir yaklaşım içerisinde bulun-
sunlar. Şimdi tabii bu gemide alınanlar, 
bunlarla ilgili öyle zannediyorum ki şu 
anda bir sorgulama süreçleri vardır. Bu 
sorgulama sürecinden sonra onlar da 
kararlarını vereceklerdir. Biz tabii bu 
işlerde ancak ricacı olabiliriz daha da 
ileri gidemeyiz.” 

Halk Bankası Genel Müdür Yar-
dımcısı Hakan Atilla’yla ilgili olumlu 
gelişmelerin yaşandığının hatırlatılma-
sı üzerine Erdoğan, “Onda olumlu ge-
lişmeler var. Temenni ediyorum, bek-
lentilerimizin neticesini alırız.” diye 
konuştu.
 n AA

Herhangi bir 
insana verdiğimiz 
selam, ona değer 
verdiğimizin, onu 
sevdiğimizin göster-
gesidir. O insana se-
lam vermekle aslında 
onu sevdiğimizin ve 
değer verdiğimizin 
mesajını vermiş olu-
ruz. Bundan dolayıdır 
ki o kişide de bize karşı güzel duygular besle-
meye başlar ve arada karşılıklı bir sevgi, saygı 
durumu oluşur.    Selamlaşmak, peygamber 
efendimizin de sünnetidir. bu nedenle selamlaş-
manın önemi büyüktür. Selamlaşmanın kalpler-
de muhabbet hasıl ettiğini herkes bilir. Efendi-
miz, ‘’Size verilen selama karşılık, siz daha güzel 
bir şekilde selam veriniz.’’ diyerek onun önemi-
ni vurgulamıştır. Bilindiği gibi dinimizde selam 
vermek sünnet; başkasının verdiği selamı almak 
ise farzdır. Sünnet ve tavsiye niteliğinde olan 
bazı selam ifadeleri vardır. Ancak asıl mühim 
olan hangi ifadelerin kullanıldığı değil; kullanılan 
ifadelerin insanları memnun edip etmediğidir. 
Selamın en güzeli, şüphesiz ki hal hatırın sorul-
duğu, kısa da olsa muhabbet edildiği selamdır. 
Maalesef günümüzde öyle bir durum oluşmuş-
tur ki aynı apartmanda yaşayıp belki yıllarca her 
gün selamlaşıp da iki çift laf etmeyen, birbirinin 
halini hatırını sormayan insanlar bulunmaktadır. 
Böyle bir selam, samimiyetsiz, kuru bir selam-
dan başka bir şey değildir. Selamlaşmanın bir 
amacı da insanların durumlarını sormak, varsa 
sıkıntılarını öğrenmek ve imkanlar dahilinde 
onlara yardımcı olmaya çalışmaktır. Yoksa in-
sanlar birbirinin adını bile bilmeden her gün se-
lamlaşsalar ne olur?    Çevremizdeki insanlarla 
güzel bir iletişim içinde olmak, onlarla dost veya 
arkadaş olmak, onlara duyduğumuz sevgiyi 
belli etmek istiyorsak selamlaşmayı asla kes-
memeliyiz. Birine karşı küskün veya öfkeli de 
olsak, onun verdiği selama mutlaka karşılık ver-
meli; bize atılan her adım için, biz onlara karşı 
on adım yürümeliyiz. Selamlaşmanın, insanlar 
arasındaki muhabbeti, sevgiyi ve saygıyı artırdı-
ğını unutmamalıyız.

Selametle kalın. Selâmün aleyküm

SELAMLAŞMA

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan gündeme 
dair açıklamalarda 
bulundu.

Hodaloğlu Fidancılık İşletme sahibi Ramazan Diler Hodaloğlu’nun annesi Güldane Hodaloğ-
lu yaşamını yitirdi. Hodaloğlu ailesini acı günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Hodaloğlu 
ailesinin acı günü

Hodaloğlu Fidancılık İşletme 
sahibi Ramazan Diler Hodaloğ-
lu’nun annesi Güldane Hodaloğlu 
yaşamını yitirdi. Hodaloğlu ailesini 
acı günlerinde Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Konya İl Başkanı 
Murat Çiçek, İYİ  Parti Konya İl 
Başkanı Gökhan Tozoğlu , Hoda-
loğlu ailesinin sevenleri ve yakın-

ları yalnız bırakmadı. 90 yaşında 
hayata vefat  eden merhume Gül-
dane Hodaloğlu’nun cenaze na-
mazı Cuma namazına müteakip 
Parsana Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Musalla Me-
zarlığı’nda dualarla toprağa veril-
di.  Hodaloğlu ailesini acı günle-
rinde dostları ve sevenleri yalnız 

bırakmadı. Taziyeleri kabul eden 
Hodaloğlu ailesi acı günlerinde 
yanlarında olan herkese teşekkür 
ederek, taziyeleri kabul etti. Ye-
nigün Gazetesi olarak merhume 
Güldane Hodaloğlu’na Allah’tan 
rahmet,  Hodaloğlu  ailesine ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n HABER MERKEZİ 
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Okullararası Genç Kızlar Basketbol Müsabakaları final karşılaşmaları ile birlik-
te tamamlandı. 2018-2019 öğretim yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan 
Okullararası Gençler Kız Basketbol Müsabakaları final karşılaşmaları ile birlikte 
sona erdi. 3 gruptan oluşan Okullararası Gençler Kız Basketbol Müsabakalarında 
9 takım mücadele etti. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Salonunda oynanan final 
müsabakaları sonucunda 1.Konya Spor Lisesi, 2.Akşehir Anadolu Lisesi, 3.Sey-
dişehir Fen Lisesi oldu.
n SPOR SERVİSİ

Basketbol genç kızlarda 
şampiyon Konya Spor Lisesi

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP)’den Karatay Belediyesi Mec-
lis Üyesi Aday Adayı olan Mehmet 
Ali Genç, Türkiye Futbol Antrenörleri 
Derneği (TÜFAD) Konya Şube Baş-
kanı İsmet Karababa’yı ziyaret etti. 
Ziyarette Geçmiş Dönem MHP Konya 
Milletvekili Adaylarından Şükrü Por-
takal da hazır bulundu. Konya amatör 
sporlarında yaşanan sıkıntıların gün-
deme getirildiği ziyarette, fikir alışve-
rişinde bulunularak, amatör sporların 
geleceğiyle ilgili neler yapılabileceği 
tartışıldı. Sporun bir kültür haline 
gelmesi gerektiğini belirten Karatay 
Belediyesi Meclis Üyesi A. Adayı 
Mehmet Ali Genç, bunun için spor 
alanındaki faaliyetlerin artırılması ve 
bu konuda vizyoner projelerin hayata 
geçirilmesi gerektiğini söyledi. 100 
Günlük Eylem Planı çerçevesinde 
Konya Eski Stadyumunun yıkılarak 
Millet Bahçesi olması kararına eleş-
tiri getiren Genç, “Bu karar Konya’da 

amatör sporlara zarar verdi diye dü-
şünüyorum. Eğer stadyumun yıkılma-
sıyla ilgili bir karar alınıyorsa, bunun 
altyapısının hazırlanması gerekiyor. 
Bu stadyum her ne kadar eski olsa 
da, yeni stadyumun yapılmasıyla 
birlikte bu alan amatör sporlar için 
önemli bir spor merkezi haline gel-
mişti. Bu anlamda bu spor merkezi-
nin yıkılması demek, amatör sporlara 
zarar vermek demek. Bu konu dikkate 
alınarak, Konya’da amatör spor fa-
aliyetlerinin eksiksiz yapılabileceği 
yeni alanlara ihtiyaç olduğu açık bir 
gerçektir. Bunun için Konya sporunda 
yaşanan sorunları her mecrada dile 
getirecek, elimizden geleni yapmaya 
gayret göstereceğiz” ifadesini kul-
landı. Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren TÜFAD Konya Şube 
Başkanı İsmet Karababa da, Genç ve 
Portakal’a çalışmaları hakkında bilgi-
ler verdi.
n SPOR SERVİSİ

Mehmet Ali Genç: Konya’da spor kültürü oturmalı

Yolun sonu şampiyonluk!
BAL’da oynadığı 10 maçta sadece 1 kez 

yenilen Konya ekibi Akşehirspor, 11.hafta so-
nunda liderlik koltuğuna oturdu. Kırmızı beyazlı 
takımda Kulüp Başkanı Yahya Yıldız ile Antre-
nör Cenap Taner, Konya Yenigün Gazetesi’ne 
yaptıkları açıklamalarda sezon sonunda şampi-
yonluk hedefi koyduklarını dile getirdi. Antrenör 
Taner, lider kalmanın lider olmaktan daha zor 
olduğunu ifade ederek, “İnşallah güzel günleri 
hep beraber yaşayacağız” ifadelerini kullandı. 
İşte Başkanı Yahya Yıldız ve Antrenör Cenap 
Taner’in Konya Yenigün Gazetesi’ne özel açık-
lamaları…

MÜTEVAZI BİR BÜTÇEMİZ VAR
Sezon başında Konya takımları arasında 

ilk sırada yer almak hedefi koyduklarını ancak 
yakalanan başarı ile lider olduklarını ifade 
eden Başkan Yıldız, “Biz yola çıkarken Konya 
takımları arasında ilk sırada yer almak gibi bir 
hedefimiz vardı. Ama son ilk 5 içinde yer aldık 
ve zirveye doğru çıktık. Aslına bakarsanız sezon 
başında hocamızla ada yaptığımız görüşmeler-
de çok büyük olmayan mütevazı bir bütçemiz 
vardı. Şu an ligde ilk 5 içinde yer alan hatta ilk 
6-7 sıra içinde yer alan takımlar arasında en 
mütevazı bütçe Akşehirspor’a ait. Tabi burada 
en büyük etkenlerden bir tanesi de antrenörü-
müz Cenap hocanın futbolcuların takıma kazan-
dırılmasından sonra takım içinde bütünlüğü, 
dayanışmayı ve ahengi sağlamış olması. Kar-
deş ve takım olma ile böyle bir ivme yakalandı. 
Ligdeki ilk maçımızda iyi oynamamıza rağmen 
kaybettik. Bizim alışkın olmadığımız sentetik 
saha vardı Çubukspor maçında. Sonrasında ga-
lip gelmeye başladık. Bir tek Sarayönü çelme 
taktı diyebiliriz, be- rabere kaldık. Ve 

daha sonra bir seri yakalayarak 7’de 7 yaptık. 
ÖNEMLİ OLAN DENGE VE

MOTİVASYONU SAĞLAMAK
Biz profesyonel lige çıkarsak Konya’nın 

oradaki boşluğunu dolduracağımıza inanıyo-
ruz. Ama tabi her şey para değil. Çok para har-
cayınca her şey olacak diye bir şey yok. Aynı 
zamanda para olmadan da bu işlerin olması 
mümkün değil. Önemli olan buradaki dengeyi 
kurmak ve motivasyonu sağlamak. Şu an lide-
riz, bu saatten sonra aşağı düşelim diye bir şey 
söyleyemeyiz. Elimizden geldiğince futbolcula-
rımızla, taraftarımızla, şehrimizle bu başarımı-
zı sürdürmek istiyoruz.  

BİZ BİRLİK OLURSAK DESTEK GELİR
Biz bu şekilde başarı elde ederken, Kon-

ya’daki spor camiasının gönlünün de bizimle 
beraber olduğunu biliyoruz. Bu mücadelemizde 
bizimle beraber olacaklardır biliyoruz. Anadolu 
Üniversitesi ile oynadığımız maçta Konya ASKF 
başkanımız Remzi Ay ve ASKF üyelerimiz bizi 
ziyaret ettiler. Bu konuda kendilerine teşekkür 
ederim. Biz gerekli adımları attıkça herkes bize 
destek verecektir. Destek almıyoruz gibi bir şey 
söylemek mümkün değil. Akşehir kendi içinde-
ki dinamikleri iyi tutarsa dışarıdaki insanları da 
buraya katkı vermeye iter. Biz önce kendi içi-
mizdeki dinamikleri diri tutacağız. Sonrasında 
herkesin bizi destekleyeceğine ve katkı verece-
ğine de inanıyorum. 

PİRAMİTİN EN ÜSTÜNDE KONYASPOR VAR
Konya’da şehrimizi Süper Lig’de temsil 

eden bir Konyaspor var. Bu piramittir ve en 
üstte Konyaspor var. Diğer alt liglerde bulunan 
takımlar ve amatörler Konya ilinin alt piramitle-
rini oluşturan katmanlar. Bu katmalar ne kadar 
iyi olursa, Konyaspor zirvede o kadar başarıya 
gider. Diğer takımlar ülke geneline yayınlan 
spor okulları ile belirli bir ivme yakalıyor. Biz de 
alt katmanları oluşturarak Konya’ya ve Kon-
yaspor ne verebiliriz onu düşünüyoruz. Biz de 
burada altyapıyı, spor okullarını oluşturabi-
lirsek, Konyaspor’un bir pilot takımı olarak 
gereken katkıyı yaparız diye düşünüyorum” 
şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ OLAN ZİRVEDE KALMAK
Takım kurarken çok dikkatli davrandıkla-

rını ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya 
ve Akşehirspor Kulüp Başkanı Yahya Yıldız’ın 
kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten 
Antrenör Cenap Taner, “Sezon başında baş-
kanımız var yönetim kurulu ile yaptığımız top-

lantıda ilk hedefimiz Akşehirspor’u Play – Out 
oynamaktan kurtararak Konya takımları arasın-
da ilk sırada yer almaktı. Daha sonra maçların 
gidişatına göre de ligde de ilk 5’e girmek gibi 
bir hedefimiz vardı. Takıma doğru transferlerin 
yapılması ve uyum sürecinin iyi atlatılması ile 
iyi bir ivme yakaladık. Geçen seneden takımı-
mızda sadece 4 oyuncu kaldı. Takımın iskele-
tini tamamen değiştirdik. Öyle bir dezavantajı-
mız oldu. Ama aldığımız oyuncuların kalitesini 
ve kişiliğini çok iyi araştırarak takıma kazan-
dırdık. Ve uyum sürecini kısa sürede atlattık. 
10.haftada lider olduk ancak bu bizim için baş-
langıç. Lider olmak değil lider kalmak önemli. 
Lig sonuna kadar zirvede kalıp şampiyon olmak 
önemli olan. Bu süreçte futbolcularımız çok iyi 
çalıştı, çok iyi mücadele etti. Teknik heyetimiz 
yine aynı şekilde çalıştı. Tabi bunlar yeterli de-
ğil. Yönetim kurulunun ödemelerdeki istikrarı 
sağlaması gerekiyordu. Sağ olsunlar Akşehir 
Belediye Başkanımız Salih Akkaya ve Kulüp 
Başkanımız Yahya Yıldız bu konuda çok yar-
dımcı oldular bize. Çok istikrarlı hareket edildi 
ve takımımız liderliğe yürüdü. Aynı zamanda 
maç kazandıkça taraftar kitlemizin artması ve 
desteği çoğalması olumlu bir sonuç oldu. 

LİDER DEMEK HEDEF DEMEK
Evet biz iveme yakaladık ve lider olduk 

ancak bundan sonrası 
çok daha önemli. Çünkü 
biz artık hedef takım ol-
duk. Lider takım demek 
hedef takım demek. 
Rakiplerimiz artık lideri 
yenebilmek için ekstra bir 
mücadele sergiliyor. En 

son oynadığımız Anadolu Üniversitesi maçında 
da bu gördük. Herkes farklı kazanacağımızı dü-
şünüyordu ancak biz 1-0 kazandık. Bu yüzden 
maçların hepsi zor geçiyor ve geçecek. 

EN KRİTİK MAÇIMIZ
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile oynaya-

cağımız karşılaşma bizim için ilk yarının final 
maçı. Çok kritik ve önemli bir müsabaka. Bu 
maçtan puan ya da puanlar alabilirsek ilk yarıyı 
lider bitirme olasılığı çok yüksek olacak. Bu da 
bizim için bir başlangıç. İnşallah güzel günleri 
hep beraber yaşayacağız. 

POTANSİYELİ YENİDEN ORTAYA ÇIKARDIK
Akşehirspor futbol potansiyeli olan bir şe-

hir. Ancak daha önceki yıllarda sürekli olarak 
kümede kalma mücadelesi verilmesi, son 
hafta ligde kalınması bu potansiyeli düşürmüş. 
Biz maç kazanmaya başlayınca eski atmosfer 
oluşmaya başladı ve stadımız doluyor artık. 
Son maçta da gördük artık stadımız taraftar 
almayacak duruma geldi. Maçımıza gelen ta-
raftar grupları var onları desteği bizim için çok 
önemli. İçerde ve dışarıda bizim yanımızda ol-
maları takımın motivasyonunu artırıyor. İşimizi 
biraz daha kolaylaştırıyor. 
HEDEFİMİZ LİDER KALIP ŞAMPİYON OLMAK

Sezon başında Konya birinciliğini konuş-
muştuk ama şu an geldiğimiz noktada bu konu-
şulmuyor bile. Sonra ilk 5 demiştik ama orayı 
da geçerek lider olduk. Tabi ki bundan sonra 
lider olarak kalma hedefimiz var. İnşallah bunu 
başarmak için var gücümüzle çalışacağız” 
dedi.

AKŞEHİR, KIRIKKALE DEPLASMANINDA
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup 12.hafta ma-

çında lider Akşehirspor, ikinci sırada bulunan 
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’a konuk olacak. 
Yarın Kırıkkale Başpınar Stadı’ndaki müca-
dele saat 14.00’de başlayacak ve Salih Aytaç 
tarafından yönetilecek. Kırmızı beyazlı ekip bu 
zorlu mücadeleyi kazanarak avantaj sağlamak 
istiyor. Öte yandan ligde bulunan diğer Konya 
takımlarından Sarayönü Belediyespor, Çubuks-
por’a konuk olurken, Karapınar Belediyespor 
ise Kırşehir Çayağzıspor’u ağırlayacak. Bu mü-
sabakalar da yarın 14.00’de başlayacak.
n YUNUS ALTINBEYAZ/MUHAMMED SAYDAM

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta yakaladığı çıkış ile zirveye oturan Akşehirspor, başarısını sezon sonuna kadar sürdürerek şampiyon olmak istiyor. 
Kırmızı beyazlı takım bu hafta lig ikincisi Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’a konuk olacak. Konya ekibi bu maçı kazanarak avantaj elde etmeyi hedefliyor

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.AKŞEHİR SPOR 10 8 1 1 21 9 12 25
2.KIRIKKALE SPOR 10 7 3 0 21 4 17 24
3.ÇUBUKSPOR 10 6 3 1 20 9 11 21
4.KEÇİÖREN BAĞLUM 10 6 2 2 22 10 12 20
5.SANDIKLISPOR 11 6 2 3 19 16 3 20
6.1926 POLATLI 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

Akşehirspor Kulüp 
Başkanı Yahya Yıldız

Akşehirspor Antrenörü
 Cenap Taner
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Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz 
Selçuklu Basketbol, ligin 9.hafta ma-
çında bugün Manisa Büyükşehir Bele-
diye’ye konuk olacak. Geçtiğimiz hafta 
Bandırma Kırmızı’ya deplasmanda ye-
nilen mavi beyazlılar bu mücadeleden 
galip gelerek yeni bir çıkış yakalamak 
istiyor. Selçuklu Basketbol Takımı’nın 
Manisa Büyükşehir Belediye ile oyna-
yacağı mücadele Manisa Atatürk Spor 
Salonu’nda saat 15.30’da başlayacak. 
Bu karşılaşma önce Konya ekibi eksik 
oyuncu bulunmuyor. 

BORA HUN PAÇUN 
HABERİNE YALANLAMA

Öte yandan Selçuklu Basketbol Takı-
mı, oyuncusu Bora Hun Paçun hakkında 
başka takıma gideceği şeklide çıkan 
haberleri yalanladı. Yapılan açıklama-
da, “Bazı basın yayın organlarında ve 
sosyal medyada yer alan haberlerde 

oyuncumuz Bora Hun Paçun’un başka 
bir takıma transfer olacağına dair iddi-
alar gerçeği yansıtmamaktadır. Geçti-
ğimiz hafta antremanda gözüne aldığı 
darbe sonucu yaşanan sakatlık problemi 
nedeniyle kadroda yer almayan oyuncu-
muz, bugün oynayacağımız maçta takı-
mımızın önemli bir ismi olarak görevini 
yapacaktır.

Ülkemizin genel olarak ekonomik bir 
krizi geride bıraktığı günlerde takımımı-
zın içinde bulunduğu maddi krizi de Kon-
yalı hemşehrilerimizin ve iş adamlarımı-
zın destekleriyle birlikte en kısa sürede 
aşacağımıza inanıyoruz. Konya’mızın tek 
basketbol kulübüne herkesin sahip çıka-
cağına inanıyoruz ve süper lig hedefimiz 
ile yolumuzda son hızla devam etmek 
istiyoruz” ifadelerine yer verildi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Basketbol, Manisa 
deplasmanına gidiyor

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 15 10 4 1 30 4 26 34
2.MENEMEN BLD. 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

Büyük proje, 400 sporcunun katılımı ile başlıyor 
Selçuklu Belediyesi tarafından 

geçtiğimiz günlerde tanıtımı ger-
çekleştirilen ‘Şampiyonlar AŞK’la 
Yetişir’ projesi bu hafta sonu yak-
laşık 400 sporcunun katılımıyla 
başlıyor. 

Selçuklu Belediyesi Spor Okul-
ları’nda eğitim gören çocuklara 
yönelik başlatılan ‘Şampiyonlar 
AŞK’la Yetişir’ projesi bu hafta 
sonu itibariyle başlıyor. 13.596 
lisanslı sporcusuyla Türkiye’nin 
en büyük amatör spor kulüplerin-
den birisine sahip olan Selçuklu 
Belediyesi, ‘Şampiyonlar AŞK’la 
Yetişir’ projesinin tanıtımını geç-
tiğimiz günlerde Başkan Ahmet 
Pekyatırmacı’nın katılımıyla ger-

çekleştirmişti. Veliler tarafından 
da büyük ilgi gören proje bu haf-
ta sonu yaklaşık 400 öğrencinin 
katılımıyla başlayacak. Selçuklu 
Belediyesi Uluslararası Spor Salo-
nunda yapılacak olan testlere, kış 
spor okullarında çeşitli branşlarda 
eğitim gören 8-11 yaş grubundaki 
tüm çocuklar katılabilecek. Pro-
je sonunda kış spor okullarından 
yaklaşık 2000 sporcunun yetenek 
analizleri yapılacak.

16 TEST YAPILACAK
Selçuklu Belediyesi Spor Okul-

larında binlerce çocuğu sporla 
buluşturan Selçuklu Belediyesi, 
çocukların yeteneklerine göre doğ-
ru branşa yönlendirilmeleri içinde 

adımlar atıyor. Uzman heyet tara-
fından yetenek analizleri yapılacak 
olan çocuklar elde edilen veriler 
doğrultusunda yeteneklerine uy-
gun branşa yönlendirilecek. 16 
istasyondan oluşan parkurda, 20 
Metre Sürat, Dikey Sıçrama, Pro 
Agılty, Denge, Öne Sıçrama, Ayak 
Ölçüm, Taban Analiz, Vücut Ana-
liz, Esneklik, Sağlık Topu Fırlatma, 
Görsel Reaksiyon, Ağırlık, Boy, 
Oturma Yüksekliği, Kulaç ve Karış 
gibi bilimsel ölçümlerin modern 
cihazlar ile yapılmasının ardından, 
elde edilen verilerle birlikte çocuk-
ların fiziksel ve yetenek olarak han-
gi spor branşına uygun olduğunun 
tespiti yapılıyor.

PROJENİN AMACI
Selçuklu Belediyesi Spor Okul-

larında eğitim gören çocuklara 
yönelik başlatılan ‘Şampiyonlar 
AŞK’la Yetişir’ projesi kapsamın-
da, yetenekli ve yıldız sporcuları 
testler sonucunda erken yaşta 
keşfetmek ve onları yeteneklerine 
uygun branşa yönlendirmek pro-
jenin en önemli amaçlarından biri 
olacak. Profesyonel sporcu dilimi 
dışındaki çocuklar içinde sporun 
içinde kalması amacıyla fiziksel 
yapılarına uygun en az bir spor dalı 
belirlemek ve çocukların bu spor 
dallarıyla ilgilenmesini sağlamak-
ta projede hedeflenen amaçlardan 
bir tanesi.  n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’ın 
konuğu Tokatspor

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 
16.hafta maçında yarın Tokatspor’u konuk edecek. Selçuk 
Üniversitesi 15 Temmuz sahasında oynanacak olan mücadele 
saat 13.30’da başlayacak. Yeşil beyazlı takımın maçını Yalçın 
Taşkınfurat yönetirken, yardımcılıklarını Barkın Güdü, Sinan 
Bilen ve Demokrat Özgür Güneş yapacak. Konya Anadolu Sel-
çukspor bu mücadeleden 3 puan ile ayrılarak çıkışını devam 
ettirmek istiyor. Yeşil beyazlılar zorlu Tokatspor maçı öncesi 
16 ile ligin 13.sırasında yer alıyor. Yavru Kartal, Ahmet Önay 
ve Ekrem Kayılıbal dışında eksik oyuncu yok.
n SPOR SERVİSİ

Ahmet Kandemir 
yine milli takımda!

Atiker Konyaspor U15 takımı oyuncularından Ahmet Kan-
demir, yine milli takıma davet edildi. Daha önce de birçok kez 
milli takımda mücadele eden yetenekli futbolcu, Türkiye U15 
milli takımının İngiltere ile oynayacağı maçının aday kadrosu-
na davet edildi. Konyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, 
“U15 Milli Takımımızın, 17 Aralık 2018 tarihinde Burton şeh-
rinde İngiltere ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosun-
da Atiker Konyaspor’umuzdan Ahmet Kandemir de yer aldı” 
ifadelerine yer verildi.
n SPOR SERVİSİ

İşin başındayız!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da 2. Başkan Okay Tınkır yaptığı açıklama-
da göreve geldikten sonra çıkışa geçtiklerini ancak henüz işin başında olduklarını ifade etti. 

Tınkır ayrıca Tokatspor ile oynanacak maça Konyalı futbolseverleri davet etti
Pilot takım Konya Anadolu Selçukspor TFF 2. Lig 

16.hafta maçında Tokatspor ile iç sahada karşı karşıya 
gelecek. Yeşil beyazlı takım bu zorlu mücadeleyi ka-
zanarak çıkışını devam ettirmek istiyor. Pilot takımda 
Kulüp 2. Başkanı Okay Tınkır, Tokatspor maçı öncesi 
yaptığı açıklamada taraftarı desteğe davet etti. Okay 
Tınkır, daha yolun başında olduklarını ve teknik heyet ile 
oyunculara güvendiklerini sözlerine ekledi.

HEDEFLEDİĞİMİZ NOKTAYA GİDİYORUZ
Göreve geldiklerinden bu yana önemli bir çıkış yaka-

ladıklarını kaydeden Konya Anadolu Selçukspor Kulüp 2. 
Başkan Okay Tınkır iyi futbol oynadıklarını dile getirerek, 
“Son haftalarda aldığımız puanlara yenilerini ekleyerek 
olmamız gereken noktaya doğru koşar adımlarla ilerli-
yoruz.  Yönetim Kurulumuzun ve Alper Avcı hocamızın 
göreve gelmesinden itibaren, oynadığımız iyi futbol ile 
doğru orantılı olarak aldığımız sonuçlar bizi hedefledi-
ğimiz noktaya taşıyor. Atiker Konyaspor kulüp başkanı 
Hilmi Kulluk ve Yönetimi Kurulunun destekleri ile başta 
kulüp Başkanımız Zahir Renklibay olmak üzere yönetim 
kurulu üyesi arkadaşlarım ile mesai kavramı gözetmek-
sizin yürüttüğümüz çalışmaların karşılığını alıyor olmak 
bizi ziyadesi ile sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

İŞİN BAŞINDAYIZ!
Daha çok çalışarak ligin ikinci yarısında da çıkışla-

rını sürdürmek istediklerini ifade eden 2. Başkan Tınkır, 
“Ama şunu bilmeliyiz ki daha işin başındayız. Daha çok 
çalışarak sezon sonunda hedeflenen noktada olabilmek 
ve esas hedefimiz olan oyuncu hazırlamak anlamında 
başarılı olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
Teknik heyetimizin gayretli çalışmaları ve futbolcuları-
mızın özverisi ile yakaladığımız çıkışı sürdürmek için bu 
hafta iç sahada oynayacağımız Tokatspor karşılaşması 
bizim için büyük önem taşıyor. Rakibimizin ligdeki konu-
muna bakmadan hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” şeklinde 
konuştu.

TOKAT MAÇINA DAVET
Konya Anadolu Selçukspor’da 2. Başkan Okay Tınkır 

son olarak Konyaspor taraftarını ve futbolseverleri Pazar 
günü oynanacak olan Tokatspor maçına davet etti. Tın-
kır, “Her zaman yanımızda olan Konya Spor camiasının 
desteğine ihtiyacımız var. Eğer pazar günü oynayaca-
ğımız maçta tribünleri doldurursak iyi bir karşılaşma 
izleyip arzulanan sonucu da alacağımıza inanıyoruz. 
Bu anlamda ben büyük Konyaspor taraftarımızı, futbol-
severleri ve sevenlerimizi Pazar günü saat 13.30’da 
oynayacağımız müsabakaya davet ediyorum. Birlikten 
güç doğar ve gün birlik olma günüdür” diyerek sözlerini 
noktaladı.
n SPOR SERVİSİ

Okay Tınkır



Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında 
bugün Atiker Konyaspor’u konuk edecek 

Trabzonspor, rakibi karşısında kazana-
rak üç maçlık seri hasretini sonlan-

dırmak istiyor. Ligin 7. haftasında 
sahasında Kasımpaşa’yı 4-2, 8. 

haftada deplasmanda Akhi-
sarspor’u 3-1 mağlup eden 

ancak Büyükşehir Beledi-
yespor Erzurumspor ile 

sahasında 0-0 berabe-
re kalarak bu sezon 

art arda 3 maç ka-
zanma şansını 

değerlendire-
meyen bor-

do-mavi-
liler, bu 

k e z 

fırsatı değerlendirmek istiyor.
Ligin 13. haftasında Fenerbahçe’yi 2-1, 

14. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 
2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Ati-
ker Konyaspor’u yenerek bu sezon ilk kez 
galibiyet serisini 3’e yükseltmeyi amaçlıyor.

En son geçen sezonun 12. ile 16. hafta-
ları arasında 5 maç arda arda galip gelme 
başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Ati-
ker Konyaspor maçını kazanması halinde 33 
hafta aradan sonra 3 maç üst üste kazanma 
serisi yakalamış olacak.

SAĞIROĞLU: “ÇIKIŞIMIZI 
SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ”

Bordo-mavili takımın yöneticisi Ömer 
Sağıroğlu,  yaptığı açıklamada, sahalarında 
Atiker Konyaspor ile önemli bir karşılaşma 
oynayacaklarını ve taraftar desteğine ihtiyaç 
duyduklarını belirtti.

Fenerbahçe ve Kayserispor galibiyetle-
riyle moral bulduklarını ve çıkış yakaladık-
larını ifade eden Sağıroğlu, şunları söyledi:

“Zor bir karşılaşma oynayacak oldu-
ğumuzu biliyoruz ancak Trabzonspor, her 
maçtan galibiyetle ayrılacak güçtedir. Sa-
hamızda ve taraftarımız önünde oynamanın 
avantajını iyi kullanıp Konyaspor’u mağlup 
ederek yakaladığımız çıkışı sürdürmek isti-
yoruz.”

Sağıroğlu, taraftarlardan stadı doldur-
malarını isteyerek, “Fenerbahçe maçı önce-
si biletler tükenmişti. Atiker Konyaspor ma-
çına da taraftarlarımızın ilgi göstermesini 
istiyoruz. Taraftarlarımız takıma sahip çık-
maya devam etsin. Onlara her karşılaşmada 
olduğu bu maçta da ihtiyacımız var.” şeklin-
de konuştu.
n AA

Trabzonspor serisini sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig’in 15.haftasında bugün deplasmanda 
Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün 
sabah saatlerinde Kayacık Tesisleri’’de yaptığı antrenmanla ta-
mamladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenör-
ler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavilerine devam 
edilen ve takımdan ayrı çalışan Selim Ay, Paolo Hurtado ve Fal-
lou Diagne katılmadı. Koşu, ısınma hareketleri ve 4’e 1 ile başla-
yan antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
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Atiker Konyaspor’da
hazırlıklar tamamlandı

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
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Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 
Atiker Konyaspor bugün deplasmanda 
Trabzonspor ile kardşılaşırken maçta 
gözler hakem Mete Kalkavan’da olacak. 
Geçtiğimiz sezonlarda yönettiği Kon-
yaspor maçlarında skandal kararlara 
imza atan Kalkavan’ın nasıl bir yönetim 
sergileyeceği merak konusu. 

2 sezon önce oynanan Kon-
yaspor-Galatasaray maçında takım kap-
tanı Ali Çamdalı’yı “Cesur değilsiniz, 
Korkuyorsunuz” dediği için oyundan atan 
Mete Kalkavan büyük tartışma yaratmış-
tı. Öte yandan geçen sezon oynanan ve 
2-2’lik eşitlikle sona eren Konyaspor- 
Trabzonspor maçını da yöneten Mete 
Kalkavan maçın hemen başında Ali Tu-
ran’a kırmızı kart göstermiş ve Konyaspor 
aleyhine penaltı kararı vermişti.

Bununla da yetinmeyen Kalkavan 
Trabzonspor’un ofsayt olan ikinci golü-
nü vermişti. Konyaspor yönetimi yaptığı 
açıklama ile Mete Kalkavan’ın maçlarına 
istemediklerini söylemişti.

TRABZONSPOR BASKI 
ALTINA ALMAYA ÇALIŞTI

Bugünkü zorlu maç öncesi Trab-
zonspor cephesi yaptığı açıklama ile 
hakem Mete Kalkavan’ı etki altına al-
maya çalıştı. Trabzonspor yönetiminden 

yapılan açıklamada, “Merkez Hakem 
Kurulu, hafta sonu kendi sahamızda oy-
nayacağımız Atiker Konyaspor maçına 
Mete Kalkavan’ı atamıştır. Mete Kalka-
van’ın yönettiği Trabzonspor maçların-
daki yanlış kararları futbol kamuoyunun 
hafızalarından henüz silinmemiştir. En 
yakın örnek ise henüz bu sezonun üçün-
cü haftasında oynadığımız Ankaragücü 
maçıdır. Lehimize olan faulü aleyhimize 
çalarak puan kaybımızın başlıca mimarı 
olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda da maç 
skoruna doğrudan etki eden yanlış karar-
ları ile Trabzonsporumuzun saha başa-
rısını defalarca engelleyen Kalkavan’ın 
kendi sahamızdaki bir maça verilmesini 
anlamlandıramıyoruz. Beşiktaş müca-
delesi öncesi ligdeki gidişatımız için 
son derece kritik olan bu maçta görev-
lendirilen bu hakeme yönelik camiamız 
içinde beliren tepkinin son derece haklı 
dayanakları olduğu, söz konusu hakemin 
Trabzonspor karnesi incelendiğinde bariz 
bir şekilde ortaya çıkacaktır. Trabzonspor 
Kulübü olarak her maçta olduğu gibi bu 
maçta da hakemin, verdiği kararlar ile 
sahadaki mücadelenin önüne geçmediği 
bir maç yönetmesi en büyük beklentimiz 
olacaktır.” İfadeleri kullanıldı.
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Gözler Mete Kalkavan’da olacak

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor bugün 
deplasmanda Trabzonspor’a konuk oluyor. Çıkışını sürdürmeyi 
planlayan Anadolu Kartalı’nın zorlu maçı saat 16.00’da
başlayacak ve hakem Mete Kalkavan  tarafından yönetilecek

Spor Toto Süper Lig’’de 15. hafta he-
yecanı başladı. Zorlu haftanın kritik ma-
çında temsilcimiz Atiker Konyaspor dep-
lasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. 
Şenol Güneş Stadyumu’nda oynanacak 
karşılaşma saat 16.00’da oynanacak 
ve hakem Mete Kalkavan tarafından 
yönetilecek. Kalkavan’ın yardımcılıkla-
rını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar 
yaparken maçın dördüncü hakemi ise 
Tugay Kaan Numanoğlu.

ANADOLU KARTALI ZAFER İSTİYOR
Ankaragücü galibiyeti ile milli araya 

giren ve Aykut Kocaman’ın takımın ba-
şına gelmesi ile iyice morallenen Atiker 
Konyaspor, deplasmandan alınan Gala-
tasaray beraberliği ve Alanyaspor zaferi 
ile çıkışını perçinlemişti. 

Güzünü üst sıralara diken yeşil be-
yazlılar Trabzonspor’u devirip zirve yü-
rüyüşünü sürdürmek istiyor. 21 puanla 8 
sırada bulunan Konyaspor zorlu deplas-
mandan 3 puanla dönmesi halinde zir-
ve mücadelesinde kendini iyiden iyiye 
hissettirmeye başlayacak. Konyaspor 
gelecek hafta Kasımpaşa’yı evinde ağır-
layacak.

35. RANDEVU
Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, 

bugün Medical Park Stadı’nda yapa-

cakları maçla Spor Toto Süper Lig’de 
35. kez karşılaşacak. İki takım arasında 
geride kalan 34 lig maçında Karadeniz 
temsilcisinin galibiyetlerde 17-9 üstün-
lüğü bulunuyor, 8 müsabakada ise taraf-
lar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Konyaspor, söz konusu maçlarda 
37 kez rakip fileleri havalandırırken, 
kalesinde 49 gol gördü. Trabzonspor, 
sahasında oynadığı 17 maçın 11’inden 
galibiyetle ayrıldı. 5 karşılaşma konuk 
takımın üstünlüğüyle,1 maç ise bera-
berlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, sahasındaki maç-
larda 31 gol atarken kalesinde 19 gole 
engel olamadı.

TRAORE İÇİN İNTİKAM VAKTİ 
Atiker Konyaspor ile Trabzonspor 

arasında oynanacak zorlu maçta gözler 
Anadolu Kartalı’nın yıldız futbolcusu 
Traore’de olacak. Tecrübeli oyuncu ge-
çen sezonun ilk maçında Trabzonspor 
maçında Durica’nın sert müdahalesi ile 
ayağı kırılmış ve 1 yıl sahalardan uzak 
kalmıştı. Geçtiğimiz sezonlarda hemen 
hemen her maçta Trabzonspor’a gol 
atan Traore hem bu istatistiğini sürdür-
mek hem de geçen sezonun intikamını 
almak istiyor.
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Anadolu hükümdarı
Karadeniz seferinde!
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