
Türkiye’de bir ilk

Beyşehir belediyesi modern belediyecilik anlayışı ile Türkiye’de 
konsept açısından farklı olan ilk çocuk parkını yaparak bir ilke 

imza attı. Özel olarak dizayn edilen park, çocukların büyük 
ilgisini çekiyor. n SAYFA 5’TE

12 bin kişi ağırladık

20-30 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen “15. Konya Ulus-
lararası Mistik Müzik Festivali” ile ilgili İl Kültür Turizm Müdürü 

Abdüssettar Yarar, çoğunluğu yabancı misafirden oluşan 12 
binden fazla ziyaretçinin ağırlandığını söyledi. n SAYFA 10’DA

06 Vahşi cinayetin sır 
perdesi aralandı 10 KOMEK’liden 

büyük başarı 11 14 143 asker ve 1 polis 
gözaltına alındı

Şehit aileleri
Konya’yı gezdi

Gençliği imar etmek 
önceliğimiz olmalı

HEM ENFLASYONLA MÜCADELE
HEM DE BÜYÜK YATIRIMLAR

Çelikkayalar, Makro’yu satın aldı

‘Bu şehrin markası’ 
sloganıyla uzun 
süredir hizmet 
veren Çelikkayalar 
Alışveriş Merke-
zi, enflasyonla 
mücadele ederken yatırımlarına da hız kesmeden 
devam ediyor. Bu kapsamda uzun yıllardır Kon-
yalılar tarafından Afra olarak bilinen ve son olarak 
bir market zincirinin işlettiği alışveriş merkezini 
bünyesine katan Çelikkayalar, 18. şubesini buraya 
açmaya hazırlanıyor.

n HABERİ SAYFA 3’TE

Eğitime 73 
milyon lira

Yerinde tespit
yerinde çözüm

Ova Un’dan 
tam destek 

Su savaşları 
çıkabilir!

Selçuklu Bele-
diyesi tarafın-
dan Sarayköy 
Mahallesi’ne 
kazandırılan 
Sarayköy 
İlkokulu düzen-
lenen törenle 
açıldı.  Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, 2018 
yılı eğitim projelerinin bütçesi-
nin 73 milyon TL’ye ulaştığını 
söyledi. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, Ayanbey Mahalle-
si’nde halkla buluştu. Vatanda-
şın sorunlarını yerinde dinleyip 
dertlerini paylaştıklarını söyle-
yen Toru, “Millete ve sokağa 
dokunmayan hiçbir hareket 
ve görüş payidar olmamıştır” 
dedi. n HABERİ SAYFA 11’DE

Enflasyonla Topyekun Müca-
dele Programı’na Konya’nın 
önemli un üreticilerinden Ova 
Un’dan da destek geldi. Bu 
kapsamda Ova Un yaptığı açık-
lamada Enflasyonla Mücadele 
Kapsamında JOKER Ekmeklik 
Buğday Unu’nda kampanya 
yaptı. n HABERİ SAYFA 2’DE

Hikmet İlim ve 
Sanat Derne-
ği’nin bu haf-
taki Pazartesi 
Sohbetleri’nde, 
“Su Güvenliği, 
Türkiye’nin Su 
Potansiyeli ve 
İklim Değişikliğinin Etkileri” 
konuşuldu. Prof. Dr. M. Emin 
Aydın, Ortadoğu’da suyla ilgili 
bir savaşın çıkabileceğini söy-
ledi. n HABERİ SAYFA 4’TE
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Dolandırılmayın!
Sosyal medya 

üzerinden banka 
reklamıymış gibi 

paylaşımlar yapan 
dolandırıcılar, 

cezbedici 
mesajlarla dikkat 

toplayıp, vatandaşın 
banka bilgilerini 

alarak hesaplarını 
boşaltıyor

CEZBEDİCİ MESAJLARLA
AĞLARINA DÜŞÜRÜYORLAR

Farklı bankaların fotoğraflarını kul-
lanarak, bankanın ismine benzer 
bir alan adı ile “Bankamıza sosyal 
medyadan gelen herkese 500 TL 
hediye”, “Sosyal medyadan giriş 
yap, 2000 TL değerinde para puan 
kazan”, “Sosyalleştikçe kazanı-
yoruz. Sosyal medyadan gelen 
herkese I-phone hediye ediyoruz” 
gibi cezbedici sloganlar kullanan 
dolandırıcılar bu şekilde insanları 
ağlarına çekiyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALMA
SORUMLULUĞU BANKALARDA

Bilişim uzmanları, “Bankaların si-
tesine çok benzer siteler kurarak 
cezbedici mesajlar veren dolandı-
rıcılar, banka bilgilerinizi girdiğiniz 
anda size ait tüm hesaplara ulaşa-
bilir” diyor. Tüketiciler Birliği Kon-
ya Şube Başkanı Mustafa Dinç ise, 
“Bilindik bir yöntem ama sistem 
çok yeni. Yargıtay’ın bu konuyla il-
gili almış olduğu bir karar var. Gü-
venlik önlemlerini alma sorumlulu-
ğu bankalarda” dedi.  n SAYFA 3’TE

Enflasyonla mücadeleye KTB’den destek ‘Uyumlu çalışmayla başarıyı yakalıyoruz’
Konya Ticaret Borsası (KTB), 
Hükümetin başlattığı ‘Enflasyonla 
Topyekun Mücadele’ye tam destek 
verdi.  TOBB Borsalar Konsey 
Başkanı ve KTB Başkanı Hüseyin 
Çevik, “Enflasyonla mücadele-
de en az yüzde 10’luk indirim 
kampanyasına üye firmala-
rımızın gösterdiği ilgiden 
memnunuz. Kampanyaya 
en geniş şekilde katılım 
için üyelerimizle görüş-
melere başladık” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbra-

him Altay, tamamlanan 
ve yapımı devam eden 

Büyükşehir yatırımlarını 
incelemek için Karapınar 

ve Emirgazi ilçelerini ziyaret 
etti. Vatandaşlarla da biraraya 

gelen Altay, Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilçe belediyeleri 

ile uyumlu çalışması sonucunda 
büyük bir yatırım ve başarı ivmesi 

yakalandığını dile getirdi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Ev hayali gerçek oluyor
‘Ev sahibi olmayan kimse kalmasın’ hedefiyle çalışmalarını sürdüren Fuzul Ev, faizsiz, kredisiz, vade farksız, sistemiyle müşterilerinin 

yüzlerini güldürürken şube ağını her geçen gün genişletiyor. Fuzul Ev Konya’da üçüncü şubesini Şeyh Şamil Mahallesinde açtı. Konya’da 
üçüncü şubesini faaliyete alan Fuzul Ev Arena’ ev ve araç hayali kuran vatandaşlara hayallerin gerçekleşmesine katkı sağlıyor.  n SAYFA 2’DE

Mustafa Dinç
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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı 
kapsamında başlatılan indirim kampanyasına 
katılan firma sayısı hızla artıyor. Hazine ve Ma-
liye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde açık-
lanan program kapsamında ürün ve hizmetle-
rinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim 
yapmayı taahhüt eden firma sayısı 500’ü aştı. 
Aralarında perakende ticaretin önde gelen 
markalarının da bulunduğu çok sayıda firma, 
dernek, oda ve kurum açıklamalarıyla prog-
rama desteklerini ilan etti.  Bu kapsamda un 
sanayisinin önde gelen isimlerinde Ova Un 
yaptığı açıklamada Enflasyonla Mücadele Kap-
samında JOKER Ekmeklik Buğday Unu’nda 
kampanya yaptı. Ova Un’dan yapılan açıklama 
şu şekilde, “ Sayın Müşterilerimiz; Enflasyonla 
Topyekûn Mücadele kampanyası kapsamında 

2018 Ekim ve Kasım ayları içerisinde fabri-
kamızda “JOKER Ekmeklik Buğday Ununu” 
Konya fabrikamızda araç üstü teslim edilmek 
şartı ile bedeli önceden peşin alınarak 50 kg 
naylon ambalajlarda 85 TL + KDV’li olarak sa-
tışı yapılacaktır. Satış yapılacak miktar 20.000 
çuvalla sınırlıdır. Kampanya sadece Joker Ek-
meklik ürünümüz için geçerlidir. 85 TL’lik ek-
meklik buğday unu fabrika teslim peşin fiyatı-
dır. Adresine teslim isteyen fırınlar için nakliye 
fiyatı ayrıca faturaya ilave edilecektir. Adrese 
teslim siparişler kamyon bazında alınacaktır. 
Kampanya ön ödemelidir. Siparişler mal bedeli 
banka havalesi yapıldıktan sonra geçerli olup, 
10 gün içerisinde teslim edilecektir. Faturalar 
direk olarak fırınlara kesilecektir” ifadeleri kul-
lanıldı.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ova Un’dan enflasyonla
mücadeleye indirimli destek

“Ev sahibi olmayan kimse kalmasın’’ hedefiyle çalışmalarını sürdüren FuzulEv, faizsiz, kredisiz, vade farksız, sistemiyle müşterileri-
nin yüzlerini güldürürken şube ağını her geçen gün genişletiyor. FuzulEv Konya’da üçüncü şubesini Şeyh Şamil Mahallesinde açtı 

FuzulEv’den Konya’ya üçüncü şube!
’Ev sahibi olmayan kimse kal-

masın’’ hedefiyle çalışmalarını sür-
düren FuzulEv, faizsiz, kredisiz, vade 
farksız, sistemiyle müşterilerinin 
yüzlerini güldürürken şube ağını 
her geçen gün genişletiyor. Çeyrek 
asırlık tecrübesiyle gayrimenkul sek-
töründe adından sıklıkla söz ettiren 
FuzulEv, Türkiye’nin pek çok nokta-
sında açtığı yeni şubelerle insanların 
“ev hayalini” gerçeğe dönüştürmeye 
devam ediyor. Konya’da üçüncü şu-
besini faaliyete alan FuzulEv Arena’ 
ev ve araç hayali kuran vatandaşla-
ra hayallerin gerçekleşmesine katkı 
sağlıyor.
KONYA VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI 

SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ
Her geçen gün yepyeni lokas-

yonlarda müşterilerinden aldığı 
destekle, kendinden emin adımlarla 
ilerleyen FuzulEv, Konya halkının 
yoğun ilgisine daha iyi yanıt vere-
bilme hedefiyle bölgede üçüncü 
şubesini açtığını ifade eden FuzulEv 
Arena Şube Müdürü Mehmet Cemil 
Şimşek, “Fuzul Ev olarak 1992 yılın-
dan bu yana hizmet vermekteyiz. Şu 
anda Türkiye genelinde 53 şubemiz 
mevcuttur. Türkiye genelinde şu-
beleşmelerimiz hızla devam ediyor. 
Fuzul Ev olarak hedefimiz yıl sonuna 
kadar 60 şube.  Konyalıların Fuzul 
Ev’ göstermiş oldukları ilgi ve alaka 

sonucu Konyalılara daha iyi hizmet 
verebilmek adına 3. şubemizi Şeyh 
Şamil Mahallesinde FuzulEv Arena 
Şubemizi hizmete açtık. Konya ge-
nelinde bu şekilde 3 şubemiz oldu. 
Müşteri memnuniyeti odaklı çalış-
malarıyla sektörde ön plana çıkan 
FuzulEv, insanların ev hayalini ger-
çekleştirme hedefiyle Türkiye’nin 
her bölgesinde şube açmayı plan-
lıyoruz. Vatandaşların kolay konut 
sahibi olabilmeleri için çeyrek asırdır 
hizmet veren FuzulEv, bir yandan 
insanları ev sahibi yaparken bir yan-
dan da şubelerinde çalışan insanlara 
istihdam alanı sağlayarak bölge ve 
ülke ekonomisine katkı sağlamaya 
devam ediyoruz” ifadelerini kullan-

dı.
FUZULEV İLE EV SAHİBİ OLMAK 

HAYAL OLMAKTAN ÇIKIYOR 
Ev sahibi olmanın artık bir hayal 

olmadığına dikkat çeken  FuzulEv 
Arena Şube Müdürü Mehmet Cemil 
Şimşek , “FuzulEv olarak bugüne 
kadar on binlerce insanın ev hayalini 
gerçeğe dönüştürdük. FuzulEv siste-
miyle dar gelirli vatandaşlarımız kira 
öder gibi ev sahibi olabiliyor. Faizsiz, 
peşinatsız, vade farksız kolay ödeme 
seçenekleriyle artık ev sahibi olmak 
hayal olmaktan çıkıyor. Konya yeni 
şubemiz ve alanında uzman ekibi-
mizle bölge halkına en iyi şekilde 
hizmet vermeye devam edeceğiz. 
FuzulEv Arena Şubemiz haftanın her 

günü 09:00-19:00 arasında müşte-
rilerimize hizmet vermekteyiz. Her 
geçen gün yepyeni lokasyonlarda 
müşterilerinden aldığı destekle, ken-
dinden emin adımlarla ilerleyen Fu-
zulEv, Konya halkının yoğun ilgisine 
daha iyi yanıt verebilme hedefiyle 
bölgede üçüncü şubesini şubesini 
açtı. Tüm Konyalı hemşerilerimizi 
şubemize bekliyoruz” dedi.

ENFLASYON İLE TOPYEKÜN 
MÜCADELE EDİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak öncülüğünde “Türkiye 
kazanacak” sloganıyla açıklanan 
Enflasyonla Topyekun Mücadele 
Programı’na  FuzulEv olarak des-
tek verdiklerini ifade eden Şimşek, 
“Yüksek enflasyona inat, faizsiz eks-
tra yüzde 15’e varan indirimle kira-
cıları ev sahibi yapıyoruz. Enflasyon 
ile topyekün mücadele ediyoruz.  Bu 
kampanyamız Ekim ayı sonuna ka-
dar devam edecek. 

Bunun yanı sıra FuzulEv olarak 
kendi bünyemizde sunduğumuz 
tamamı faizsiz modeller ile herkese 
hitap ediyoruz. Zaman Tasarruflu 
Modellerimiz ile üyelerimize çok 
kısa sürede ev sahibi olabilecekleri 
şekilde avantajlar sunuyoruz.” ifa-
delerini kullandı. FuzulEv Sistemi 
hakkında da bilgi veren Şimşek, “Ev 
almak isteyen kişiler, 40, 60, 80, 

100, 120, 140, 160, 180, 240 kişilik 
gruplar halinde bir araya getiriliyor. 
Ev sahibi olacak kişi ise her ay noter 
huzurunda yapılan çekilişlerle be-
lirleniyor. FuzulEv’i tercih edenler, 
“Zaman Tasarruflu Model” “Sabit 
Teslim Modeli”, “Tüfe Endeksli Mo-

del”, “Çekilişsiz Model” gibi ödeme 
koşullarından yararlanabiliyor. Ev-
lerin tapulu olması şartı ile sisteme 
dahil olanlar Türkiye’nin herhangi 
bir şehrinde kolayca ev hayalini ger-
çeğe dönüştürüyor” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Fuzul Ev Arena Şube Müdürü Mehmet Cemil Şimşek

Kiradan kurtulmak, kendi evine taşınmak isteyenlere 26 yıllık Fuzul güvencesiyle 
Türkiye’nin her yerinden dilediği evi kolaylıkla alabileceği

 4 farklı ev alma sistemi sunuyor
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Vatandaşı dolandırmak için olmadık yöntemlere başvuran dolandırıcılar bu kez de sosyal medya üzerinden banka reklamıymış gibi 
paylaşımlar yapıp, cezbedici mesajlarla banka bilgilerini alma yoluna yöneldi. Bilişim uzmanları sosyal dolandırıcılara karşı uyarıyor

Sosyal dolandırıcılar iş başında
Günümüzün vazgeçilmez ileti-

şim kanallarından biri olan sosyal 
medya, iyi bir reklam alanı olarak 
da öne çıkıyor. Kişiler, firmalar 
ve kuruluşlar çeşitli sosyal med-
ya kanalları üzerinden yaptıkları 
reklamlarla öne çıkıp, kendilerini 
daha büyük kitlelere ulaştırabiliyor. 
Ancak sosyal medya iyi yönleriyle 
birlikte büyük riskleri de beraberin-
de getiriyor. Özellikle dolandırıcılar 
yaptıkları dikkat çekici paylaşım-
larla sosyal medyayı adeta masum 
insanları avlamak için bir araç gibi 
görüyorlar. 

Farklı bankaların fotoğrafla-
rını kullanarak, bankanın ismine 
benzer bir alan adı ile “Bankamıza 
sosyal medyadan gelen herkese 
500 TL hediye”, “Sosyal medyadan 
giriş yap, 2000 TL değerinde para 
puan kazan”, “Sosyalleştikçe ka-
zanıyoruz. Sosyal medyadan gelen 
herkese I-phone hediye ediyoruz” 
gibi cezbedici sloganlar kullanan 
dolandırıcılar bu şekilde insanları 
ağlarına çekiyor. 

BİLİŞİM UZMANLARI UYARIYOR: 
ALDANMAYIN!

Bankaların müşterileriyle ya da 
potansiyel müşterileriyle mail ve 
mesaj yoluyla iletişim kurabildikle-
rine dikkat çeken bilişim uzmanla-
rı, “Dolandırıcılar da aynı zamanda 
bizim gibi banka müşterisi olabili-
yor. Bize gelen bilgilendirme mail-
leri aynı şekilde onlara da gidiyor. 
Mailin içeriğini alıp kopyalıyorlar, 
benzer bir alan adıyla diğer kulla-
nıcılara mail atıyorlar. Ya da sosyal 
medyada sponsorlu olarak cezbedi-
ci bir şekilde paylaşımını yapıyorlar. 
Daha önceden hazırladıkları ve ilgili 
bankanın internet sitesinin şekil 
itibariyle çok benzeri olan inter-
net sitesine kullanıcıları bu yollarla 

yönlendiriyorlar. Siteye ilk girdiği-
nizde sizden kredi kartı numarası, 
banka kartı numarası ve şifre gibi 
banka bilgilerinizi istiyorlar. Bura-
ya kadar hiçbir sorun yaşanmıyor. 
Banka bilgilerinizi girdiğiniz anda 
ise bunları kendi veri tabanlarına 
kaydediyorlar. Sonrasında ise bir 
hata oluştuğunu ve daha sonra 
tekrar denemeniz gerektiğini söy-
lüyorlar. O arada bilgilerinizin hepsi 
dolandırıcılara geçmiş oluyor. Sizin 
haberiniz olmadan kredi kartınızla 
işlem de yapılabiliyor, banka hesa-
bınızdaki paralar da bir anda yok 
olabiliyor” diyor. 

HİÇBİR BANKA VEYA KURUM 

SOSYAL MEDYADAN BİLGİ İSTEMEZ!
Bu tür dolandırıcılık vakıaları-

nın sıklıkla yaşandığını dile getiren 
bilişim uzmanları, vatandaşı benzer 
sorunlarla karşı karşıya kalmama-
ları ve dolandırılmamaları için uya-
rıyor. Hiçbir bankanın ya da resmi 
kurumun sosyal medya üzerinden 
sponsorlu reklam verip kullanıcı 
bilgilerini istemeyeceğini kaydeden 
uzmanlar, “Bankalar reklam verir 
ama kullanıcı bilgilerinizi bu rek-
lam içerisinde kesinlikle istemez. 
Özellikle siteye giriş yaparken site-
nin linkine dikkat edin. Bankanın 
sitesiyle çok benzer bir site alan adı 
var olduğu için dikkatinizi çekmiyor 

olabilir. Ayrıca linke tıkladığınızda 
hemen kart bilgilerinizi istiyorsa 
yine oradan uzak durun. Kart bilgi-
lerinizi kesinlikle vermeyin. Banka, 
devlet dairesi, polis, jandarma ve 
benzeri hiçbir kurum ve kuruluş 
sizden özel bilgi istemez. Yaptıkları 
reklamlarda en fazla bilgilendirici 
mesajlar verirler” diyerek uyardı. 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALMA 
ZORUNLULUĞU BANKADA

Yöntemin aslında ortalama 
dolandırıcılık yöntemi olduğunu 
ancak kullanılan argümanların 
yeni olduğunu dile getiren Tüke-
ticiler Birliği Konya Şube Başkanı 
Mustafa Dinç, “Daha önce e-posta 

göndererek dolandırıcılık yapıyor-
lardı. Bilgilerini güncellemeniz ge-
rekiyor diyorlardı. Hızlı bir veri gi-
rişiyle bilgilerinizi alıp hesaplarınızı 
boşaltabiliyorlardı. Bununla ilgili 
gerekli güvenlik önlemlerini alma 
zorunluluğu bankalara aittir. Yar-
gıtay’ın da bununla ilgili bir kararı 
var. Bu konuda gerekli önlemleri 
bankaların alması gerekiyor. Biz, 
bu tuzağa düşülmemesi için uya-
rıyoruz. Netice itibariyle böylesi bir 
dolandırıcılıkla karşı karşıya kalan-
lar mahkeme yoluyla tüm haklarını 
geri alabiliyor. Ancak mahkemeyle 
uğraşmamak için dikkatli olmak 
lazım. Özellikle açılan sayfanın üst 

kısmındaki adres çubuğuna dikkat 
etmek gerekiyor. Doğrudan adres 
çubuğuna bankanın ismini yazarak 
girmek gerekiyor herhangi bir tu-
zağa düşmemek için. Bir de adres 
çubuğunun başında “http” yazar 
çoğunlukla. Bankalarda ise bu “ht-
tps” şeklindedir. “https” güvenlikli 
site anlamına gelir. Adres “https” 
şeklinde başlıyorsa bir problem ya-
şamazsınız. Diğer yandan mail ya 
da mesaj yoluyla doğrulama kodu 
gönderen siteler güvenlidir. Diğer 
sitelerde dolandırılma riski yüksek-
tir” ifadelerini kullanarak vatandaş-
ları uyardı. 
n METE ALİ MAVİŞ

Çelikkayalar AVM’den dev yatırım!

Çelikkayalar Genel Merkez’in-
de düzenlenen toplantıda basın 
mensupları ile bir araya gelen Çe-
likkayalar Genel Müdürü Ali Kaya, 
yeni yatırımları ve enflasyonla veri-
len mücadele hakkında bilgi verdi. 

‘Bu şehrin markası’ sloganıyla 
uzun süredir hizmet veren Çelikka-
yalar Alışveriş Merkezi, yatırımları-
na hız kesmeden devam ediyor. Bu 
kapsamda uzun yıllardır Konyalılar 
tarafından Afra olarak bilinen ve 
son olarak bir market zincirinin iş-
lettiği alışveriş merkezini bünyesi-
ne katan Çelikkayalar, 18. şubesini 
buraya açmaya hazırlanıyor. 

‘ÇELİKKAYALAR 18. ŞUBESİNİ 
AÇMAYA HAZIRLANIYOR’ 

Yeni dönemle birlikte yatırım-
lara hız kesmeden devam edecek-
lerini vurgulayan Çelikkayalar Ge-
nel Müdürü Ali Kaya, “Konya’nın 
markası olarak bu şehre, memle-
ketimize yatırım yapmayı fazlasıyla 
önemsiyoruz. Kısa zamanda ger-
çekleştirdiğimiz atılımlarla birlikte 
sizlerin de bildiği üzere 17 şubeye 
ulaşmıştık. İnşallah yeni yılla bir-
likte 18. Şubemizi açma mutluluğu 
yaşayacağız. Hepimiz tarafından 
Afra olarak bilinen ve marketini 
bir başka firmanın işlettiği alışveriş 

merkezini Çelikkayalar olarak kısa 
süre içerisinde faaliyete geçiriyo-
ruz. Nasip olursa bu mağazamız 
3000 metrekare olup başta gıda, 
temizlik, manav, şarküteri, kasap, 
zücaciye, unlu mamulleri ve balı 
reyonları ile A’dan Z’ye binlerce 
ürünün satışını gerçekleştirecek. 
Bu sayede yeni yerimizle birlikte 
istihdam içinde bir kaynak oluştu-
rarak 100 kişilik işçi alımı gerçek-
leştireceğiz.” Dedi.

Firma olarak gerek Konya ge-
rekse Türkiye ekonomisine de 
katkıda bulunduklarını ifade eden 
Ali Kaya, “Çelikkayalar’ın güven-

li hizmet anlayışını açtığımız her 
şubemize taşıyacağız. Kaliteden 
asla taviz vermeyeceğiz. Bu süreç 
zarfında elimizden geldiğince müş-
terilerimizin karşısına hesaplı fiyat-
larla çıkacağız. 

Bu sayede şube sayımız art-
tıkça, vatandaşımızın güvenini ka-
zandıkça yeni istihdam alanları da 
oluşturarak işçi alımlarına da katkı 
sağlayacağız. Çok şükür Konya’mız 
ile birlikte kocaman bir aile olduk. 
Konyalı üretici ve tedarikçi firma-
lara destek veren, aynı zamanda 
halkımıza en iyi hizmeti sunan Çe-
likkayalar, Konya’nın markasıdır” 

dedi. 
‘ENFLASYONLA TOPYEKÜN 
MÜCADELEDE BİZDE VARIZ’
Başkan Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın önderliğinde Hazine 
ve Maliye Bakanımız Sayın Be-
rat Albayrak tarafından açıklanan 
“Enflasyonla Topyekün Mücadele” 
programını çok anlamlı buldukları-
nı ifade eden Ali Kaya, “Çelikkaya-
lar ailesi olarak bu mücadeleye tam 
destek veriyoruz. Enflasyonla top-
lumun tüm kesimlerinin ortak so-
rumluluğu ve ortak fedakârlıklarıy-
la daha etkin mücadele edileceğine 
yürekten inanıyoruz. Bu bağlamda 

Çelikkayalar Marketler Zinciri Yö-
netim Kurulu olarak 12 Ekim 31 
Aralık 2018 tarihleri arasında önce 
bu ülkenin bir ferdi sonra işletme-
cisi olarak haftalık çeşitli gruplarda 
ve 60 üründe kampanya sonuna 
kadar 600 üründe yüzde 10 indirim 
uygulayacağız. Bizde varız ve her 
zaman devletimizin, milletimizin 
yanında olmaya devam edeceğiz. 
İnşallah bu güzel birlikteliklerin ar-
dından zorlu süreci atlatıp yeniden 
yüksek ve istikrarlı büyüme süreci-
ne geçeceğimize inanıyoruz” diye 
konuştu. 
n SAMİ KAYALAR

 Bankalar, müşterilerine gönderdiği mesajlarla uyarırken, tüketici dernekleri de sosyal medya üzerinden insanları aldatmaya çalışanlara itibar edilmemesi gerektiği yönünde uyarıyor.
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‘Ortadoğu’da su savaşları çıkabilir’ 
Hikmet İlim ve Sanat Derne-

ği’nin bu haftaki Pazartesi Sohbet-
leri’nde, “Su Güvenliği, Türkiye’nin 
Su Potansiyeli ve İklim Değişikliği-
nin Etkileri” konuşuldu.

NEÜ Rektör Yardımcısı ve Mü-
hendislik ve Mimarlık Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, 
su güvenliği tarifini “Bir toplumun 
hayatı, insan iyi yaşam şartlarını, 
sosyo-ekonomik gelişmeyi sürdü-
rebilmek, su kaynaklı kirliliklerden 
ve suyla ilişkili felaketlerden korun-
mayı sağlayabilmek, politik stabi-
lite ve barış içerisinde ekosistemi 
koruyabilmek için yeterli miktar ve 
kabul edilebilir kalitede suyu sağla-
ma kapasitesi” şeklinde yaptı. 

Meseleye “su güvenliği, su kıt-
lığı, iklim değişimi, MENA su kulla-
nımı, Türkiye ve Konya’nın su po-
tansiyeli ile iklim değişikliklerinin 
su kaynaklarına etkisi” başlıkları 
altında bakan Prof. Dr. M. Emin 
Aydın, “İklim değişikliği sebebiyle, 

özellikle 2050 yılından sonra altı 
santigrat dereceye kadar sıcaklık 
artışı olabileceği tahmin edilmek-
tedir. Konya havzasında 2050 yılın-
dan sonra yağışlarda %18’e varan 
azalma olacağı tahmin edilmekte-
dir” dedi. Su ve kuraklık yönetim 
sisteminin kurulmasını ve iyi bir 
şekilde yönetilmesi gerektiğini de 
ifade eden Aydın, şu görüş ve ifa-
delere yer verdi:

SU ZENGİNİ DEĞİL 
SU FAKİRİ ÜLKEYİZ

“Konya havzasına uygun zirai 
ürün deseni belirlenmeli ve uygu-
lanmalıdır. Meselâ Karapınar böl-
gesinde çok su isteyen mısır, pan-
car ve yonca yerine su yönünden 
kurak olan bu bölgede az su isteyen 
zirai ürünler tercih edilmelidir. Bu-
nun yanı sıra sulama yöntemleri 
geliştirilmeli ve bu iyi uygulanma-

lıdır. Ayrıca atıksuların arıtmadan 
sonra yeniden kullanımı endüstride 
ve ziraatte yaygınlaştırılmalıdır.”

Ne Türkiye’nin ne de Konya’nın 
su yönünden zengin olmadığını be-
lirten Aydın, Türkiye’nin yıllık orta-
lama su potansiyelinin 234 milyar 
m3 olduğunu ve kullanılabilir su 
miktarının da 112 milyar m3 oldu-
ğunu ifade ederek “Türkiye’de kişi 
başına yıllık su miktarı 1300 m3 

olduğunda su stresi aday ülkedir. 
Nüfusumuz 100 milyon olduğun-
da ise, kişi başına su miktarı 1100 
m3 olursa su stresi altında ülke 
oluyoruz” dedi. Aydın, Konya’nın 
yıllık ortalama su potansiyelinin 
6532 milyon m3, kullanılabilir su 
miktarının ise 4265 milyon m3 ol-
duğunu ifade ederek yeraltı suları-
nın çok kullanıldığını; 2260 milyon 
m3 olan yüzeysel su potansiyelinin 
ancak 1393 milyon m3’ünün kul-
lanıldığını söyledi.

SU SAVAŞLARI 
ORTADOĞU’DA ÇIKABİLİR

Ahmet Keleşoğlu Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen sunumlu 
sohbetinde, “Su güvenliği ve suyun 
paylaşımıyla ilgili gelecekte üçüncü 
dünya savaşı çıkabilir mi?” sorusu-
nun da cevaplandıran Aydın, “Suy-
la ilgili savaş çıkabilir. Sınırı aşan 
sularla ilgili problemler biraz siyasi 
ve politik sonuçları olan bir husus. 
Sınırı aşan sularla ilgili ülkeler veya 

bölgeler arası çatışmaların kayde-
dildiği, savaş seviyesinde olmasa 
bile anlaşmazlık seviyesinde çok sık 
karşılaşılan bir konu. Bu işe sert bir 
şekilde en çok maruz kalan ülke ise 
Mısır. Çünkü Nil 10 ülke tarafından 
paylaşılıyor. İsrail, menba tarafın-
daki ülkelere gidip “bu su sizin, 
baraj yapmanız lazım, bunun için 
size kredi verelim” diye onları zor-
larken hem para kazanmak hem de 
bir taşla birkaç kuş vurmak gibi… 
Ortadoğu’da suyla ilgili savaşın çık-
ması mümkün. Muhtemelen bir su 
savaşı çıkarsa bu da bizim bölgede 
çıkar. Türkiye’de değil de İsrail ve 
Ürdün tarafında çıkar diye düşünü-
yorum” dedi. 

Prof. Dr. M. Emin Aydın’a der-
neğin teşekkür plaketini HİSDER 
Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu, 
Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. 
Mustafa Güçlü ile birlikte takdim 
etti.
n HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi Akşehir 
İlçe Başkanlığı yeni yönetim kurulu, 
İlçe Başkanı Av. Salih Akça Başkan-
lığında ilk toplantısını düzenledi.

Toplantıda; mahalle statüsü ka-
zanan köy, kasaba ve ilçe merkezin-
de bulunan mahallelerin sorunları 
ile yakından ilgilenmek üzere Yöne-
tim Kurulu bünyesinde bir çalışma 
kurulu oluşturulduğu bildirildi. 

Konuyla ilgili olarak yapılan açık-
lamada; ‘’Oluşturulan çalışma kuru-
lu, şehir merkezinde ve taşra ma-
hallelerimizde halkımızla birlik ve 
beraberlik anlayışı içerisinde teşki-
latlanma çalışmaları yapacaktır. Ay-
rıca bu grup, şehrimizin sorunlarını 
halkımızla işbirliği içerisinde yerinde 
gözlemleyip raporlayarak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde dile geti-
rilmek üzere, MHP’nin bölge vekil-

leri ve Genel Merkezi’ne sunacaktır. 
Yönetim Kurulumuzdan bir üyemiz 
de, Akşehir Belediye Meclisi’nde 
bulunan parti grubumuzla işbirliği 
içerisinde grupla beraber çalışma-
lar yürütecektir. Yeni yönetimimiz; 

“Halka hizmet, Hak’ka hizmettir” 
anlayışı içerisinde gece gündüz de-
meden bölgemiz insanının emrin-
dedir. Akşehir’imiz her zaman her 
şeyin en iyisini ve en güzelini hak et-
miştir. Aziz şehrimize saygılarımızla 

sunarız.’’denildi.
Açıklamada belirtilen görev da-

ğılımı şöyle:
MHP Akşehir İlçe Başkanı: Av. 

Salih Akça,
İlçe Genel Sekreteri: Serdar Ay-

taç,
Muhasip: Cengiz Dağlı,
Merkez ve Taşra Mahalleleri 

Çalışma Kurulu: Metin Uysal, Fikri 
Kurt, Mehmet Dipi, Muzaffer Kör, 
Mesut Uyar, Bahri Duran, Halil Dil-
ber, Ehliman Yıldızhan, Mehmet 
Tarhan, Fikret Bayam,

Belediye Meclis Grubu Sorumlu-
su: Ünal Pancaroğlu,

Kadın Kolları Sorumlusu: Elif 
Ağca,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık So-
rumlusu: Vet. Hek. Numan Tuna.
n HABER MERKEZİ

Turkcell projeleriyle 
değer katıyor

KonyalıGeleceği Yazan Kadın-
laryeni teknolojiler için İstanbul’da 
buluştu

TOBB, Turkcell ve TOBB Ka-
dın Girişimciler Kurulu’nun hayata 
geçirdiği Geleceği Yazan Kadınlar 
Projesi kapsamında; girişimcilik ve 
test uzmanlığı süreçlerine katılıp, 
projedeki katılımcılar arasından 
seçilerek, Turkcell ürün ve servis-
lerini test eden 100 yazılımcı ka-
dın İstanbul’da buluştu. İki günlük 
eğitim kampı için biraraya gelen 
test uzmanları, hem yeni ürünler 
için güncel eğitimler aldı, hem de 
Turkcell ürün ve servislerindeki 
yeni vizyonunu ile gelecek plan-
larını değerlendirdi. Türkiye’den 
Konya’nın da dahil olduğu 21farklı 
şehrinden gelerek etkinliğe katılan 
test uzmanı kadınlar, eğitim son-
rası verilen sertifika ve ödüllerini 
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı 
Ayşem Ertopuz’un elinden aldı.

Turkcell’in TOBB ve TOBB Ka-
dın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle; 
kadınları yazılım konusunda eğit-
mek, mobil uygulamalar geliştir-
melerine destek olmak, kadınların 
bu alanlarda istihdam kapasitesi-
ni ve girişimciliğini artırmak için 
hayata geçirdiği“Geleceği Yazan 
Kadınlar Projesi” değer katmayı 
sürdürüyor. Proje içinden seçilen 
ve Turkcell tarafından ürün ve ser-
visleri test etmek için istihdam edi-
len 100 kadın yazılımcı İstanbul’da 
iki günlük bir kampta buluştu. 14-
15 Ekim tarihlerinde gerçekleşen 
etkinlikte, seçim ve eğitim süreç-
lerini başarıyla tamamlamış, ‘test 
uzmanı’ olma yetkinliğine ulaşmış-
100kadın, eğitimciler ve Turkcell 
yetkilileriyle bir araya geldi. Etkin-
likte verilen eğitimlerin yanı sıra,-
Turkcell’inürün ve servislerindeki 
yeni vizyonu ve gelecek planları 
ikigünboyunca yazılımcı kadınlarla 
ele alındı. 

YAZILIMCI KADINLARIN 
SERTİFİKALARI 

AYŞEM ERTOPUZ’DAN
Etkinliğin ikinci gününde, Ge-

leceği Yazan Kadınlar projesinin 
yaklaşıkbir yıl süren eğitim ve test 
sürecini başarıyla tamamlayan ya-
zılımcı kadınlara sertifika ve ödül-

leri TurkcellDijital Servisler ve Çö-
zümlerden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ayşem Ertopuz tara-
fından verildi. Törene video mesaj 
ile katılan Turkcell Genel Müdürü 
Kaan Terzioğlu da yazılım uzmanı 
testçi kadınlara seslendi. Terzioğ-
lu, “Biz Geleceği Yazan Kadınlar 
projemizin sürdürülebilir olması 
hedefiyle yola çıktık. Amacımız 
teknolojiyle ilgilenen kadınların ya-
zılım çağına dair en üst donanımla-
rı kazanmalarıydı. Başlangıcından 
bu yana daha bir yıl kadar geçmiş 
olmasına rağmen, kadınlarımızEn-
düstri 4.0 dönemine yaraşır bir 
eğitimi tamamladı, bilgileri somut 
projelerde kullanabilir hale geldi ve 
başarılı olan 100 kadınımız Turk-
cell için iş üretme aşamasındalar. 
Sertifikaları bu çalışkan kadınları-
mıza teslim etmekten büyük mut-
luluk duyuyoruz” dedi. 

DİJİTAL ZEKA DQ DA 
KADINLARA EMANET OLACAK
Bugüne kadar Turkcell’inBiP, 

fizy, TV+, Hesabım, Upcall, Yaani, 
Dergilik, Lifebox ve Goller Cepte 
gibi dünyayla yarışan ürün ve ser-
vislerini test eden Turkcell’in Ge-
leceği Yazan Kadınları’na şimdide 
de UNESCO, OECD ve WEF gibi 
dünyanın önde gelen otoritelerin-
ce global standart ilan edilen ve 
Turkcell tarafından Türkiye’ye ka-
zandırılan Dijital Zeka DQ emanet 
olacak. 8-12 yaş arasındaki çocuk-
larımızı dijital dünyaya hazırlamak 
için geliştirilen Dijital Zeka, Gele-
ceği Yazan Kadınlar tarafından test 
edildikten sonra hayata geçirilecek.

ADIM ADIM “GELECEĞİ 
YAZAN KADINLAR”

Türkiye’nin dört bir yanından 
büyük ilgi toplayan projeye 60 şe-
hirden 1359 kadın girişimci baş-
vurdu. 1836 saat sınıf içi ve 46 bin 
200saat online eğitimlerin ardın-
dan 2 bin başarı belgesi dağıtıldı. 
Proje boyunca 2,3 milyon satır kod 
yazıldı ve 170 bin kilometre yol 
katedildi. 203 proje fikri ile il seç-
meleri gerçekleştirilirken 70 iş da-
nışmanı ile 3 gün birebir görüşme, 
55 eğitmen ile 4 gün teknik danış-
manlık destekleri verildi.
n HABER MERKEZİ

Konya Ticaret Borsası, Enflasyonla Topyekûn Mücadelede “Biz de Varız” dedi. KTB Başkanı Hüseyin Çevik, 
“Enflasyonla mücadelede firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız” dedi 

‘Bu mücadelede 
biz de varız’

Konya Ticaret Borsası (KTB), 
Hükümetin başlattığı ‘Enflasyonla 
Topyekun Mücadele’ kapsamında 
en az yüzde 10 indirim kampanya-
sına tam destek verdi. 

“Enflasyonla mücadelede Tür-
kiye kazanacak” diyen TOBB Borsa-
lar Konsey Başkanı ve KTB Başkanı 
Hüseyin Çevik, “Enflasyonla müca-
delede en az yüzde 10’luk indirim 
kampanyasına üye firmalarımızın 
gösterdiği ilgiden memnunuz. Kam-
panyaya en geniş şekilde katılım için 
üyelerimizle görüşmelere başladık” 
dedi. 

KTB Başkanı Hüseyin Çevik, 
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından enflasyonla top-
yekûn mücadele kapsamında  ‘Va-
rız’  kampanyası başlatılmıştır.  Bu 
kapsamda KTB olarak, 10 meslek 
komitemiz ile enflasyonla topyekûn 
mücadelede, ‘Varız’ kampanyasına 
destek veriyoruz. Enflasyonla müca-
dele, hep birlikte yapılması gereken 
bir mücadeledir. Bir defa daha Dev-
let - Millet birlikteliğiyle topyekûn 
bir ekonomik mücadele başlatılmış-

tır. Sektörlerimiz bu kampanya ile 
devletimizle birlikte topyekûn bir 
duruş sergileyerek, elini taşın altına 
koyacaktır. Enflasyonla mücadelede 
firmalarımızın en geniş şekilde katı-
lımı için çalışacağız” dedi. 

“Kampanyayla ilgili gerekli gö-
rüşmeler ve duyurular borsamız ta-

rafından üyelerimize yapılmaktadır. 
Tüketici fiyat endeksinde yer alan 
ürün ve hizmetlere yönelik asgari 
3 ay süreyle en az yüzde 10 indi-
rim yapılması teşvik edilmektedir” 
diyen Çevik, şunları kaydetti: “Geç-
tiğimiz günlerde un sektörü ile yap-
mış olduğumuz toplantı ve istişare 

ile enflasyonla mücadele de indirime 
gitme kararı alınmıştır. Kararımızın 
ardından TOBB tarafından ülke ge-
neline yayılan indirim kampanyası 
tüm sektörlerimiz için teşvik edici 
olmuştur.  Un sektörünün ardından 
kuruyemiş, et, yumurta, süt, yem, 
bakliyat, sebze, meyve gibi sektör-
ler de ürünlerinde en az yüzde 10 
indirime gitmektedir. Konya tarım 
sanayisi ve ticareti topyekûn olarak 
enflasyonla mücadelede, ‘Varım’ 
demektedir.  Dövizdeki yükseliş,  ar-
tan girdi ve finansman maliyetleri-
mize rağmen, enflasyonla mücadele 
için üzerimize düşen sorumluluk 
gereği kampanyayı içten destekli-
yoruz.  Enflasyonla mücadeleyi ne 
tek başına kamu, ne de tek başına 
özel sektör yapabilir. Sorumluluk 
ve görev hepimizindir. Mücadele ile 
Türkiye kazanacaktır. Konya Ticaret 
Borsası olarak enflasyonla mücadele 
kampanyasını destekliyor, meslek 
komitelerimiz, meclis ve yönetim 
kurulumuz ile yoğun bir katılım için 
çalışacağımızı ifade ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ

MHP Akşehir’de görev dağılımı yapıldı

Prof. Dr. M. Emin Aydın

Hüseyin Çevik
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BEYSEHIR

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe 
buluşmaları kapsamında Beyşe-
hir’de yatırımları inceleyerek va-
tandaşlarla bir araya geldi.

İlçe buluşmaları kapsamın-
da Beyşehir’i ziyaret eden Altay, 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, AK Parti Konya İl Başkan-
vekilleri Ahmet Fatih Özboyacı, Ali 
Deresoy, İlçe Başkanı Mustafa Şe-
nol ve Teşkilat üyeleri ile birlikte ilk 
olarak Beyşehir halkıyla buluştu. 
Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Ya-
sası sonrası Büyükşehir Belediye-
si’nin Beyşehir’e 120 milyon liralık 
yatırım yaptığını belirterek, Büyük-
şehir belediyesi olarak Beyşehir’in 
turizme kazandırılmasını önemsen-
diğini dile getirdi. 

Uğur İbrahim Altay, Beyşehir 
ilçesinde, Medeniyet Okulu Projesi 
kapsamında hizmet veren Bilgeha-
ne Eğitim Merkezi, Çarşı merkezin-
deki esnaflarını ve Taş köprü aile 
çay bahçesini ziyaret etti. Ardından 
İçerişehir Mahallesinde bulunan 
bedestenin restorasyon çalışmala-
rını inceleyen Altay, Büyükşehir’e 

bağlı itfaiye ve fen işleri çalışanları 
ile bir araya geldi. 
 “BEYŞEHİR KONYA’NIN EN ÖNEMLİ 

TURİZM MERKEZİ OLACAK” 
Tarihi özellikleri, kültürel de-

ğerleri, gölü, ormanları ve çevre-
siyle birlikte Beyşehir’in Konya’nın 
önemli merkezlerinden olduğunu 
dile getiren Başkan Altay, “Büyük-
şehir Belediyesi olarak Beyşehir 
ilçeye katkı yapmaya çalıştıklarını 
söyledi.

Altay, “Beyşehir’de esas yap-
makta olduğumuz çalışmanın İçe-
rişehir’in tarihi dokusunun ortaya 
çıkarılması çalışması olduğunu 
düşünüyorum. Burada önemli res-
torasyon çalışmaları yapıyoruz ve 
yapmaya da devam edeceğiz. Ama-
cımız Beyşehir’i Konya’ya gelen tu-
ristler tarafından ziyaret edilmesini 
sağlamak. Çünkü Eşrefoğlu camisi 
Türkiye’de en önemli ahşap cami 
örneklerinden birisi ve bu bölgede-

ki restorasyon çalışmaları ile birlik-
te Beyşehir, Konya’ya gelen ziya-
retçiler ve Konyalılar içinde önemli 
bir turizm haline dönüşecek. Hede-
fimiz Konya’daki turizm alt yapısı-
nı tamamlayarak, çalıştaylarla ve 
yapılan çalışmalarla birlikte özel-
likle Beyşehir üzerinde Konya’ya 
gelenler için önemli bir ziyaret me-
kanı sağlamak. Bunun için bu güne 
kadar önemli çalışmalar yapılmış 
ama bundan sonrada yapılması ge-
rekenler mutlaka var. Büyükşehir 
belediyesi olarak Beyşehir’in turiz-
me kazandırılmasını önemsiyoruz. 
Bunun için sokak sağlıklaştırmaları 
ve cephe iyileştirmeleri yapmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

İlçe buluşmaları kapsamında 
yapılan ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Beyşehir Be-
lediye Başkanı Murat Özaltun, son 
4 yılda sergilenen birlik ve beraber-
lik içerisinde Beyşehir’e çok büyük 
yatırım ve hizmetlerin geldiğini 
vurgulayarak, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a 
ve emeği geçenlere teşekkür ede-
rim” dedi.

Beyşehir’de sıcak asfalt
çalışmaları hızlandı

Beyşehir’de yeni çevre yolunun 
kamulaştırma toplantısı yapıldı

Yeni adliye binası 
yakında hizmete açılacak

Beyşehir Belediyesi Prof. Dr. 
Yılmaz Muslu Caddesi’nde son 
etap sıcak asfalt çalışmalarına baş-
ladı. Büyük bir kısmı tamamlanan, 
altyapı faaliyetlerinden dolayı ara 
verilen halk arasında İzmir yolu ola-
rak bilinen Prof. Dr. Yılmaz Muslu 
Caddesi’ndeki , sıcak asfalt çalışma-
larını kısa sürede tamamlanacağını 
belirten Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, “Bu caddenin asfalt 
çalışması için bahar döneminden 
bu yana KOSKİ Bölge Müdürlü-
ğümüz tarafından güzergahta yü-
rütülen içme suyu hattı yenileme 
çalışmasının tamamlanmasını bek-
liyorduk. Çalışmanın sona ermesi-
nin hemen akabinde Belediye ekip-

lerimiz yağmur suyu drenaj hattını 
yeniledi. Ardından ise sıcak asfaltla 
kaplanması için çalışmalar başlamış 
durumda. Bu caddemizde altyapı 
bittikten sonra sıra üst yapıya gel-
miş durumda. Birkaç gün içerisin-
de sıcak asfalt serim çalışmalarının 
bitirilecek. Asfalt çalışmalarının 
ardından yol çizgileri de çizilecek 
ve şehir girişi olması nedeniyle çift 
şeritli caddemizin daha da güzelleş-
tirilmesine yönelik kaldırım bordür 
düzenleme çalışmaları da yürütü-
lecek. Bu kapsamda gecesini gün-
düzüne katarak ilçemiz genelindeki 
yol çalışmalarında emeği geçen, 
katkısı bulunan tüm ekiplerimize 
teşekkür ediyorum” dedi.

Beyşehir belediyesi modern belediyecilik anlayışı ile Türkiye’de konsept açısından farklı olan ilk ço-
cuk parkını yaparak bir ilke imza attı. Özel olarak dizayn edilen park, çocukların büyük ilgisini çekiyor

Beyşehir Belediyesi
bir ilke imza attı

Standart oyun parklarından 
çok farklı bir yapıya sahip olan, 
belediyenin proje biriminde özel 
olarak dizayn edilen çocuk oyun 
gurubunun ilk adımı vuslat park 
girişinde çocukların hizmetine 
açıldı.

İki etaptan oluşan oyun par-
kının ilk etabı olan kurulum 
aşamasının bitmesinin ardın-
dan, ikinci etapta ise güvenlik 
kamerası, aydınlatma ve oyun 
parkının üstünün kapatılması 
çalışmalarında da sona gelindi. 
Haftanın yedi günü özellikle haf-
ta sonları ziyaretçi akınına uğra-
yan çocuk parkı binlerce çocuğa 

ev sahipliği yaparken, vatandaş-
lardan da tam not aldı. İlçenin 
sadece bir parkta ne kadar bü-
yük bir yol katedildiğini söyleyen 
vatandaşlar, parkın yapımında 
emeği geçen Beyşehir belediye-
sine teşekkür etti.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun,  dünyada huzur 
ve barışın temininin çocukla-
rın olduğunu söyledi. Aydınlık 
Türkiye’nin mimarları olacak 
çocuklarımız, kültürel, sportif, 
sanatsal ve bilimsel yönden iyi 
yetiştirilmeleri ve onların hayal 
ettikleri bir dünya için çalıştıkla-
rını ifade eden Özaltun, “Yerelde 

hizmet veren bizler yavrularımı-
zın günümüz şartlarına yakışır 
bir şekilde yetişmeleri, yenilik-
lere açık bireyler olarak bu kon-
septe bir park inşa ettik. 

Çocukların hayal ettikleri 
bir park inşa eden belediyecilik 
anlayışıyla bölgemizde bu pro-
je standart oyun parklarından 
çok farklı olup, belediye proje 
birimimizde özel olarak dizayn 
edilmiştir ve Türkiye’de konsept 
olarak tektir. 

Parkta, teleferik oyun elema-
nı, tünel geçit, halat tepe ağı, 
halat ağ tırmanma, halat sallanır 
merdiven, halat duvar tırman-

ma, engel tırmanma, geniş krom 
kaydıraklar, dönme dolay dolap, 
kuş yuvası salıncak, terazi salın-
cak, fır döndü, yer trambolini, 
atletik oyun seti, döner tambur-
lar, sek sek, döner tahterevalli, 
döner kâse, ayakta tahterevalli, 
kauçuk kurbağa ve ayı, müzik 
oyun grupları yer almaktadır. 
park tamamen ahşap korkuluk-
larla çevrilmiş olup, oturma ve 
dinlenme alanları da mevcuttur 
ve parkın tüm alanı dumansız 
hava sahası olarak işaretlenmiş-
tir. Her şey mutlu ve geleceğe 
umutla bakan yavrularımız için” 
dedi.

Kamulaştırma İşleri Karayolları 
3. Bölge Müdürlüğünden gelen ka-
mulaştırma dairesi Baş Mühendis 
İsmail Oğuz, çevre yolunda parseli 
bulunan vatandaşlarla bir araya 
geldi. Beyşehir Kültür Merkezinde 
gerçekleştirilen bilgilendirme top-
lantısına Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, Karayolları 3. 
Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma 
Dairesinden Baş Mühendis İsmail 
Oğuz, Kontrol Şefi Mehmet Er-
kek ve Ağılönü Mahalle sakinleri 
katıldı. Toplantıda, kamulaştırma 
ve fiyatlandırma konusunda va-
tandaşlara bilgi verildi. Kamulaş-
tırma yapılırken yol güzergâhında 
parselleri bulunan vatandaşların 
mağduriyetinin söz konusu olma-
yacağını vurgulayan Beyşehir Be-
lediye Başkanı Murat Özaltun, 
Beyşehir’in geleceği için önemli bir 

proje olan yeni çevre yolunun en 
kısa sürede hizmete açılması ge-
rektiğini belirtti.

Özaltun, “Antalya caddesin-
den Seydişehir yoluna bağlanan ve 
Beyşehir merkezinin güneyinden 
geçen çevre yolumuzun Kamulaş-
tırma çalışmaları Kapsamında yol 
güzergahında parselleri bulunan 
vatandaşlarımızla bir araya geldik. 
İnşallah en kısa sürede hemşerile-
rimizi mağdur etmeden çevre yolu 
çalışmalarına başlayacağız. Bu 
yolun geçeği güzergahta arazileri 
olan vatandaşlarımızdan beklenti-
miz, karayollarının ödenekleri ha-
zır iken bu uzlaşmanın biran önce 
yapılması ve çevre yolunun yapı-
mına destek vermeleridir.  Biz çev-
re yolunun Ağılönü mahallemizin 
çevresinden geçmesini istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Şehit İbrahim Bey 
Caddesi üzerinde yapımında sona 
gelinen yeni adalet sarayı inşaat 
alanını gezdi. Özaltun, kendisine 
eşlik eden Beyşehir Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet Arif Turfand 
ile birlikte inşaat sahasında yet-
kili mühendis Gökhan Küçükas-
lan’dan çalışmalar hakkında bilgi 
aldı. 

Özaltun, “Yapılan hizmetler 
noktasında hemşehrilerimizden 
olumlu yönde dönüşler alıyoruz. 

Bununla birlikte emniyet ve adliye 
binamızın da çalışmaları başlamış-
tı ve emniyet binamızın hafriyatı 
yapıldı. Dolayısıyla bu kapsamda 
çalışmalar tüm hızıyla devam edi-
yor. İnşallah adliye binamızı da en 
yakın sürede vatandaşlarımızın 
hizmetine sunacağız. Müteahhidin 
çalışmalarının bitmesinin hemen 
ardından biz belediye olarak çev-
re düzenlemeleri ve açılacak yol-
lar hususunda bina çevresinde bu 
noktada incelemelerde bulunduk             
” diye konuştu.

Beyşehir’e 120 milyonluk yatırım yapıldı

Sosyal sorumluluk projesi kap-
samında Beyşehir Belediyesinin 
de destekleriyle ortaklaşa yapılan, 
Özel Altın Çocuk İlkokulu ve Ana-
okulu öğrencileri ‘Temiz çocuk, 
Temiz toplum, Temiz çevre’ slo-
ganıyla Türkiye’nin En büyük tatlı 
su gölü olan Beyşehir gölü kıyısın-
da çevre temizliği yaptı.

Minikler temizledi



Karaman’ın Ermenek İlçe-
sinde hasta taşıyan ambulansın 
çarptığı 3 keçi telef oldu. Kaza, Er-
menek- Mut karayolunun 45’inci 
kilometresinde meydana geldi. 
İddiaya göre hamile olan bir ka-
dını Ermenek Devlet Hastanesi’n-

den Karaman’a sevk eden am-
bulans, aniden önüne çıkan keçi 
sürüsüne çarptı. Çarpmanın etki-
siyle 3 keçi telef oldu. Ambulans-
ta hasar meydana gelirken, hami-
le hasta ise başka bir ambulansla 
Karaman’a sevk edildi. n DHA

Karaman’da yaşayan Eren 
Kayserilioğu (20), babasına ait 
av tüfeğini merak edip inceler-
ken tetiğe dokunması sonucu 
sağ bacağından yaralandı. Bu-
gün Karaman’ın Dağkonak Kö-
yü’nde meydana gelen olayda 
Kayserilioğlu, ailesiyle birlikte 
bahçeye çıktı. Burada babasına 

ait av tüfeğini inceleyen Kay-
seriloğlu, tetiğe dokunması so-
nucu tüfek ateş aldı. Tüfekten 
çıkan saçmaların sağ bacağına 
saplanması üzerine yaralanan 
Kayserilioğlu, çağrılan ambu-
lansla Karaman Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırıldı. 
n DHA
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Koruma altındaki kuşları
avlayan kişiye 7 bin 343 lira ceza 

İlk iş gününde çalıştığı inşaatın
13’üncü katından düşüp öldü 

Konya’da koruma altında bu-
lunan kuşları avladığı iddia edi-
len 1 kişiye 7 bin 343 liralık idari 
para cezası uygulandı. Edinilen 
bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesine 
bağlı Gölyazı Mahallesi’nde, Kon-
ya Doğa Koruma ve Milli Parklar 
8. Şube Müdürlüğü ile Gölyazı 
Jandarma Karakol Komutanlığı 
ekipleri tarafından gerçekleştiri-
len denetim ve kontrollerde, Şey-
tan Yaylası mevkisinde korunan 
hayvan türlerinden olan şahini 
avlamak istediği iddia edilen 1 
kişi yakalandı. Alanda yapılan in-
celemede, canlı olarak 2 atmaca, 
3 kumru, 1 karga ile 1 ölü fla-
mingo, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 el 
dürbünü, kuş gözlem maskeleri, 
muhtelif tuzak, ağ ve çeşitli mal-
zemeler ele geçirildi. Ele geçirilen 

malzemelere el konulurken, canlı 
olarak bulunan kuşlar ise tedavi-
lerinin ardından doğaya bırakıldı. 
Ekipler tarafından yakalanan av-
cıya ise bin 961 liralık idari para 

cezası uygulanırken, 5 bin 382 
liralık tazminatın da eklenmesiy-
le ceza miktarı 7 bin 343 liraya 
ulaştı.
n HABER MERKEZİ

Karaman’da inşaat işçisi 
Mehmet Emin Songün, ilk iş gü-
nünde, söktüğü malzeme asan-
sörünün tellerine ayağının ta-
kılması sonucu binanın 13’üncü 
katından düşerek, yaşamını yitir-
di. Songün’ün düşme anı, güven-
lik kamerasınca kaydedildi. Olay, 
saat 13.00 sıralarında, Urgan 
Mahallesi Çöplük mevkisinde 13 
katlı inşaatta meydana geldi. İşçi 
Mehmet Emin Songün, ilk iş gü-
nünde, inşaatın 13’üncü katında 
malzeme asansörünü sökmeye 
başladı. Bu sırada ayağı, asansö-
rü binaya bağlı tutan tellere ta-
kılan Songün, önce tuğla yığının 
üzerine ardından zemine düştü. 
Songün’ün düştüğünü fark eden 
arkadaşları, panik içinde yardı-
ma koştu. Songün’ün düşme 

anı, güvenlik kamerasınca kay-
dedildi. Arkadaşlarının çağırdığı 
sağlık görevlilerinin müdahale et-
tiği Songün, olay yerinde yaşamı-
nı kaybetti. Mehmet Emin Son-

gün’ün cansız bedeni, otopsi için 
Karaman Devlet Hastanesi’nin 
morguna kaldırıldı. Songün’ün 
ölümüyle ilgili soruşturma başla-
tıldı.   n DHA

Karapınar’da geçtiğimiz haftasonu işlenen vahşi cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Çiftlik 
sahibi ve Afgan uyruklu çiftçiyi öldüren kişinin, çiftlik sahibinin ağabeyi olduğu öğrenildi

Çiftlik sahibi ile Afgan
işçiyi, ağabey öldürmüş!

Karapınar’da öldürülmüş olarak 
bulunan çiftlik sahibi Necip Sayan 
(46) ile Afganistan uyruklu çalışa-
nı Muhammed Nebi Nasır’ın (18) 
katili, Sayan’ın ağabeyi Ali Sayan 
(51) olduğu ortaya çıktı.  Gözaltına 
alınan Ali Sayan’ın, ifadesinde kar-
deşiyle daha önce aralarında arazi 
anlaşmazlığı olduğunu belirterek, 
‘’Olay günü barışmak için gittim. 
Küfür edince öldürdüm ‘’ dedi. Ci-
nayetin ardından ilçe merkezinde 
kafede oturup, arkadaşlarıyla sohbet 
eden ve ardından evine gidip yatan 
Ali Sayan’ın, Afganlı Nasır’ı da ola-
yı gördüğü için öldürdüğü üzerinde 
duruluyor. 

Olay, geçen pazar  günü saat 
10.00 sıralarında kent merkezine 
yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bu-
lunan Karapınar ilçesindeki Topak 
Yaylası’nda meydana geldi. Çiftlik-
teki Necip Sayan ve yanında çalışan 
Afganistan uyruklu Muhammed 
Nebi Nasır’a ulaşamayan yakınları 
çiftliğe geldi. Her ikisini de çiftlikte 
göremeyince, çevrede arama ya-
pan yakınları, yaklaşık 400 metre 
ileride Muhammed Nebi Nasır’ın 
yerde kanlar içinde hareketsiz hal-
de olduğunu gördü. Bunun üzerine 
çevredeki arazide arama yapan ya-
kınları Necip Sayan’ı da yaklaşık 1 
kilometre ileride bir tarlada ayakları 
çıplak ve kanlar içinde yerde hare-
ketsiz buldu. Ardından polis ve sağ-
lık görevlilerine haber verildi. Olay 
yerine gelen ekipler, Nasır’ın başın-
dan, Sayan’ın da başı ve göğsünden 
tabancayla ateş edilerek öldürülmüş 
olduğunu belirledi. İki kişinin cesedi 
otopsi için  Karapınar Devlet Hasta-
nesi’nin morguna kaldırıldı.  

KATİL TANIDIK ÇIKTI
Konya Cinayet Büro Amirliği 

ve Karapınar ilçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri birlikte yaptığı çalış-
mada öldürülen Necip Sayan’ın hu-
sumetli olduğu kişileri araştırmaya 
başladı. Necip Sayan ile ağabeyi Ali 
Sayan’ın kısa zaman önce kavga et-
tikleri, birbirlerinin evine ateş açtık-
larını belirledi. Polis, şüphe üzerine 
Ali Sayan’ı, evinde gözaltına aldı.  
‘BARIŞMAYA GİTTİM KATİL OLDUM’

Gözaltına alınan Ali Sayan, ya-
pılan sorgulamasında kardeşini ve 
Afganlı işçiyi kendisinin öldürdü-
ğünü itiraf etti. Pazar günü sabah 
saatlerinde evden et ve yiyecek alıp 
kardeşi Necip Sayan’ın çiftliğine gel-
diğini belirten Ali Sayan, ifadesinde, 
‘’Ben onun ağabeyi olarak ayağına 
geldim. Bu yaptıklarından belki vaz-
geçer diye geldim. Kardeşim ile Af-
gan işçi yonca tarlasında çalışıyordu. 
Necip’e seslenip ‘Yemek getirdim 
beraber yiyelim’ dedim. O da ‘Se-
nin burada tarlan mı var da geldin?’ 
dedi. Birbirimize yaklaşmaya başla-

dık. Ben ona, ‘tarlası batsın birader, 
verdik işte daha gönlün olmadı mı?’ 
dedim ‘’diye konuştu.

‘EYVAH’ DEDİM
Kardeşi Necip Sayan’ın kendisi-

ne küfür ettiğini ileri süren Sayan, 
‘’Bu sırada bana küfür etmeye baş-
ladı. Afgan çalışanına ‘Git şu silahı 
al getir’ dedi. Ben de ‘Dur birader. 
Biz buraya birbirimizi vurmaya mı 
geldik ? Barışmaya geldim’ dedim. 
Bana küfür etmeye başladı. Afgan-
lı silah almaya giderken yanımda 
taşıdığım tabancayla bir el havaya 
ateş ettim. Bu sırada Necip’in ya-
nıma kadar geldiğini görünce bir el 
daha ateş ettim. Kanı görünce kor-
kup ‘eyvah’ dedim. Ben aslında onu 
öldürmek için sıkmadım. Üzerime 
gelmesin diye korkutacaktım” dedi. 

Ali Sayan, kanlar içinde kalan 
kardeşinin tarlaya doğru kaçma-
ya başladığını görünce arkasından 
birkaç kez ateş ettiğini, daha sonra 
kendisinin silah almak için çiftliğe 
giden Muhammed Nebi Nasır’ın 
peşinden gittiğini söyledi. Sayan, 

‘’Nasır’ı yolda durdurup, kardeşi-
min yaralandığını ve onu hastaneye 
götürelim deyip, kolundan çekmek 
isterken tabanca ateş aldı. Başından 
yaralanıp yere yığıldı’’ dedi.  
CİNAYETTEN SONRA KAFEYE GİTMİŞ

Ali Sayan, ifadesinde olayın ar-
dından  Karapınar ilçe merkezine 
gittiğini belirterek, ‘’Olaydan sonra 
Karapınar’a döndüm. İlçeye yakla-
şırken, kendi kendime ‘keşke dönüp 
hastaneye götürseydim’ dedim. Ka-
rapınar’a döndüğümde bir kafede 
arkadaşlarla buluştuk, bir şeyler iç-
tik. Sonra da eve gidip, yattım. Ba-
rışmaya gittim, katil oldum” dedi. 
MERMİ ÇEKİRDEĞİ TOPRAĞIN İÇİNDE 

BULUNDU 
Dün, Cumhuriyet Savcısı neza-

retinde, çelik yelek giydirilerek olay 
yerine götürülen Ali Sayan, cinayeti 
nasıl işlediğini anlattı. Olayı anla-
tırken ifadesinde tutarsızlar olduğu 
belirtilen Sayan’ı, kardeşinin başına 
ateş etmediğini söylemesine rağ-
men yapılan incelemede Necip Sa-
yan’ın cesedinin bulunduğu yerde 
başına gelen kısımda toprağın için-
de mermi çekirdeği bulundu. Bu-
nun üzerine polis, Ali Sayan’ın, ya-
ralı halde kaçıp gelen ve yere yığılan 
kardeşinin yanına gelip, başına bir 
el ateş ettiği, Afganlı Nasır’ı da olayı 
gördüğü için geride tanık bırakma-
mak amacıyla öldürdüğü üzerinde 
durdu. Polis, diğer mermi kovan-
larını bulabilmek içinde iki cesedin 
bulunduğu alanda geniş bir bölge-
de metal detektörle arama yaptı. 
Yapılan aramada  mermi kovanları 
bulundu.  Ali Sayan’ın yapılan sor-
gulamanın ardından bugün adliyeye 
sevk edilmesi bekleniyor.  n DHA

Tüfeği incelerken
bacağından yaralandı 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
17 Ekim 2018 Çarşamba  • Yıl: 11 • Sayı: 3468

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

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

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Rasim ATALAY

Ambulansın çarptığı 
3 keçi telef oldu
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Emekli polisi öldüren şahsa 15 yıl hapis

İçki içtiği derneğe ait lokalde, 
fazla gelen hesaba itiraz etmesi 
nedeniyle tartıştığı lokal çalışanı 
emekli polis memuru Hidayettin 
Kalaycı’yı (55) bıçakla öldüren tu-
tuklu sanık Erhan Tekin (58), ‘kas-
ten adam öldürme’ suçundan 15 yıl 
hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 25 Mayıs 2017 tarihin-
de saat 06.30 sıralarında, merkez 
Selçuklu ilçesine bağlı Ferhuniye 
Mahallesi Sultanşah Caddesi’nde-
ki İnşaat Çalışanları Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği’ne ait lokal-

de meydana geldi. Sabah saatleri-
ne kadar derneğe ait lokalde çalışan 
kadınla alkol alan, evli ve 3 çocuk 
babası seyyar satıcı Erhan Tekin, 
iddiaya göre, iş yerinin kapatılaca-
ğının bildirilmesi üzerine hesabı 
ödemek için kasaya gitti. Burada 
150 lira hesap çıkarılan Tekin, ka-
sada görevli, 3 çocuk babası, emekli 
polis memuru Hidayettin Kalaycı ile 
hesabın yüksek olduğunu öne süre-
rek, tartışmaya başladı. Tartışma-
nın büyümesi üzerine Erhan Tekin, 
montunun cebinden çıkardığı bıça-

ğı Kalaycı’nın kalbine sapladı. Kan-
lar içinde yere yığılan Kalaycı, çağrı-
lan sağlık görevlilerince ambulansla 
kaldırıldığı Konya Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi’nde ya-
pılan tüm müdahaleye rağmen 
yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar 
Emniyet Müdürlüğü’nden 2011 
yılında emekli olduğu öğrenilen 
Kalaycı’nın 1 çocuğunun üniversi-
tede eğitim gördüğü, 1 çocuğunun 
da engelli olduğu ve geçim sıkıntısı 
nedeniyle lokalde çalıştığı belirtildi. 
Olayın ardından kaçmak isterken, 

dernek çalışanları tarafından yaka-
lanıp, dövülerek, odaya kilitlenen 
Erhan Tekin, polislere teslim edildi.

‘BIÇAKLAMA OLAYINI 
HATIRLAMIYORUM’

Yapılan testte 2.11 promil al-
kollü olduğu saptanan Erhan Tekin, 
gözaltındaki işlemlerinin ardından 
sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. Tekin,  po-
listeki ifadesinde, olay günü lokale 
akşam saatlerinde geldiğini, bir 
süre alkol alıp, ayrıldığını sonra baş-
ka gazinoda alkol aldığını ve gece 

yarısı tekrar lokale döndüğünü söy-
ledi. Burada çalışan 2 kadınla içki iç-
tiğini kaydeden Tekin, ‘’Kavga niye 
çıktı, bilmiyorum. Herhalde onlar, 
benden fazla para mı aldılar? Tam 
idrak edemiyorum’’ dedi.

Hidayettin Kalaycı’yı da bıçak-
ladığını hatırlamadığını ileri süren 
Tekin, ‘’Ben bıçaklama olayını hatır-
lamıyorum. Ben sadece orada beni 
sürüklediklerini hatırlıyorum. Beni 
niye dövdüler, onu da hatırlamı-
yorum. Ben zaten onların parasını 
ödemiştim. Verdikleri alkolden mi, 

neden; ben hiçbir şey hatırlamıyo-
rum”’ diye konuştu.

SON SÖZÜ ‘PİŞMANIM’ OLDU
Konya 3’üncü Ağır Ceza Mah-

kemesi’nde görülen davanın son 
duruşmasına tutuklu sanık Erhan 
Tekin, Hidayettin Kalaycı’nın yakın-
ları ve taraf avukatları katıldı. Son 
sözü sorulan Tekin, ‘’Pişmanım’’ 
dedi. Mahkeme heyeti, yapılan 
savunmalarının ardından kararı-
nı açıkladı. Heyet, Tekin’i ‘kasten 
adam öldürme’ suçundan 15 yıl ha-
pis cezasına çarptırdı.  n DHA

Yükünü boşaltırken 
uçurumdan yuvarlandı

Yolda bulduğu cüzdanı
polise teslim etti

Motosiklet üzerinde 
tehlikeli akrobasi

Hüyük’te kasasındaki hafriya-
tı boşaltmak isteyen kamyonun 
uçurumdan yuvarlanması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün 
saat 15.30 sıralarında Hüyük il-
çesine bağlı İlmen Mahallesi’nde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, taş ocağında şoför olarak 
çalışan Şahin Selvi (47) idaresin-
deki 42 HVR 22 plakalı kamyon, 
sürücünün hafriyat boşaltmak için 
geri geri gittiği sırada uçurumdan 
yuvarlandı. Metrelerce yükseklik-

ten aşağıya yuvarlanan kamyonun 
şoförü Şahin Selvi olay yerinde ha-
yatını kaybetti. 

Jandarma ve savcının olay ye-
rindeki incelemelerinin ardından 
Selvi’nin cenazesi otopsi yapılmak 
üzere hastaneye kaldırıldı. Üç ço-
cuk babası olan Selvi’nin kamyon-
daki hafriyatı boşaltmak istediği sı-
rada kapağın açılmadığı bu sırada 
geri geri giderken uçuruma yuvar-
landığı öne sürüldü. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Konya’da özel harekat polisi ve drone destekli torbacı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Ön-
ceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde bulundu

Kapıdan polis girdi, 
havadan dron takip etti
Konya’da uyuşturucu satıcılarına 
yönelik özel harekat polisi ve 
drone destekli yapılan operas-
yonda aralarında kadınların da 
bulunduğu 16 şüpheli gözaltına 
alınırken operasyon sırasında 
polis, baskın yapılan evleri de 
havadan kontrol etti. 

Edinilen bilgiye göre, İl Emni-
yet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şubesi ekipleri kentte 
uyuşturucu madde ticareti yapan 
kişileri inceleme doğrultusun-
da tespit etti. Yapılan çalışmalar 
kapsamında şahısların adresle-
ri belirlendi. Sabah saatlerinde 
belirlenen adreslere Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel 
Harekat Polisi ve drone destek-
li şafak operasyonu düzenlendi. 
Düzenlenen operasyonda polis 
ekipleri baskın yapmadan önce 
drone havalanarak şüphelilerin 
kaçma ihtimaline karşı operas-
yon boyunca havadan takip etti. 
21 adrese yapılan eş zamanlı ya-
pılan operasyonda 16 zanlı gözal-
tına alındı. 

ARAMALAR SONUNDA ÇOK 
SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE 

BULUNDU 

Yapılan baskınlar sonrası 
Narkotik köpeği ‘Oscar’ da ope-
rasyona katılarak evlerde arama 
gerçekleştirdi. Evlerde yapılan 
aramalarda 67 parça 119,9 gram 
eroin, 29 parça 2 kilo 59,6 gram 
esrar, 859 hap, 2 parça 481 gram 
metamfetamin ve 1 adet ruhsat-

sız av tüfeği ele geçirildi. Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesin-
de sağlık kontrolünden geçirilen 
şüpheliler ifadeleri alınmak üzere 
emniyete götürülürken adresle-
rinde bulunamayan 5 şüpheliyle 
ilgili yakalama çalışması sürüyor. 

Öte yandan çalışmalar kap-

samında uyuşturucu madde ti-
careti yapmak suçunu işleyen 10 
şüphelinin de önceki tarihlerde 
yürütülen çalışmalarda tutuk-
landığı, 93 şahsa ise uyuşturucu 
madde kullanma suçundan işlem 
yapıldığı öğrenildi.
n İHA

Aksaray’da moto-
sikletin üzerine yatıp 
hızla ilerlediği karayo-
lunda tehlikeye rağ-
men akrobasi hare-
ketler yapan sürücü 
görenleri hayrete dü-
şürdü. Edinilen bilgiye 
göre, Aksaray-Konya 
karayolunun Sultanha-
nı mevkiinde hızlı ilerleyen moto-
siklet sürücüsü görenler hayrete 
düşürdü. Motosikletin üzerine 
yatarak karayolunda seyreden 
motosiklet sürücünün sergilediği 
akrobasi hareketleri dikkat çek-
ti. Motosiklet sürücünün tehlikeli 
hareketleri otomobilde bulunan 1 

kişi tarafından cep telefonuyla gö-
rüntülendi. Hızını 130 kilometreye 
kadar artıran otomobil sürücüsü-
nün bu hıza rağmen motosiklet 
sürücüsüne yetişmekte zorlandığı 
görüldü. Motosiklet sürücüsü bir 
ara ayaklarını havaya kaldırıp baş 
aşağı bir şekilde gitmesi de bu ka-
darına ‘pes’ dedirtti.  n İHA

Aksaray’da ortaokulu 6. sınıf 
öğrencisi yolda bulduğu cüzdanı 
polise teslim etti. Olay, Büyükböl-
cek Mahallesi Şehit Mehmet Ali 
Caddesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, cadde üzerinde 
bulunan yüzme havuzundan eve 
gitmek için yola çıkan Fatih Sultan 
Mehmet Ortaokulu 6. sınıf öğren-
cisi Zeynep Ede (11), kaldırımda 
yürürken yerdeki cüzdanı fark 

edince polise haber verdi. İhbar 
üzerine Zeynep Ede’nin yanına ge-
len ekipler, kontrol ettiği cüzdanın 
içerisinde bir miktar Türk Lirası 
ve 830 euro, kimlik ve kredi kart-
larının olduğunu tespit etti. Polis 
tutanak karşılığında cüzdanı öğ-
renciden teslim aldı. Öte yandan 
ekiplerin yaptığı araştırma sonucu 
cüzdanın sahibini bularak cüzdanı 
teslim ettiği öğrenildi.  n İHA
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 

Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

bölümüne 
25 - 35 yaş arası (evli)

vasıflı, vasıfsız 
10 personel alınacaktır.
MAAŞ: 1750 + AGİ + Servis + Yemek

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08
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ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

Firmamızda çalıştırmak üzere,

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

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 88 76

Ereğli Belediyesi Kültürel et-
kinlikler kapsamında tarihi ve do-
ğal zenginliklere sahip şehirlere 
gezilere devam ediyor. Bu kapsam-
da özellikle kırsal kesimde yaşayan 
vatandaşlar ve tüm Ereğlililer için 
Kapadokya Gezisi düzenleniyor. 

Tarihimizi ve kültürümüzü 
yaşatmak için çabalıyoruz diyen 
Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven: “Kültürel geziler kapsamında 
vatandaşlarımızı ülkemizin tarihi 
şehirleriyle buluşturmaya devam 
ediyoruz. Hanımlarımıza Kon-
ya’mızın ve Çanakkale’nin tarihi 
dokusuyla buluşturmanın yanı 

sıra Kapadokya gezilerimizle de 
hemşehrilerimize unutamayacak-
ları anlar yaşatıyoruz. Ülkemizin 
dört bir yanında tarihimizin, kül-
türümüzün izleri ve doğal güzel-
liklerimiz bulunmaktadır. Bizim 
amacımız da şanlı tarihimizi ve 
kültürümüzü yaşatarak gelecek 
nesillere aktarmaktır” ifadelerini 
kullandı.

Özgüven: “Kültürel Belediye-
cilik kapsamında düzenlediğimiz 
gezilerimizde özellikle kırsal böl-
gelerde yaşayan vatandaşlarımı-
za ve tüm hemşehrilerimize bu 
güzel şehirlerimizi görme imkanı 

sunuyoruz. Tarihini bilmeyen bir 
millet geleceğini tayin edemez ve 
yok olmaya mahkum olur. Bu bi-
linçle tarihimizi hemşehrilerimize, 
geleceğimizin teminatı olan çocuk-
larımıza çok iyi kavratmalı ve an-
latmalıyız. Belediye olarak olanak-
lar ölçüsünde bu yönde hizmetler 
yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu 
hizmetlerimizde hemşehrilerimi-
zin olumlu geri dönüşleri bizleri 
daha da mutlu ediyor. Gayretle, 
sevgiyle, samimiyetle daha değerli 
bir Ereğli için gece gündüz deme-
den çalışmaya devam ediyoruz, 
edeceğiz” dedi.   n HABER MERKEZİ

‘Hemşerilerimizi doğal 
zenginliklerle buluşturuyoruz’
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‘Amacımız iyi işler, iyi ürünler çıkarmak’
Konya Teknik Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, 
TEKNOFEST İSTANBUL Havacı-
lık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde, 
Yüksek ve Alçak İrtifa kategorile-
rinde, TÜBİTAK Uluslararası İHA 
yarışması Dört Kanatlı kategoride 
başarı elde eden takımlara plaket 
ve teşekkür belgesi verdi. Rektör 
Prof. Dr. Babür Özçelik, makamın-
da, Yüksek ve Alçak İrtifa kategori-
lerinde birincilik elde eden Konya 
Teknik Üniversitesi Uzay Tekno-
lojileri Topluluğu’na bağlı Selçuk 
Roket Takımı, TÜBİTAK Uluslara-
rası İHA yarışması Dört Kanatlı ka-
tegoride ikincilik başarısı gösteren 
S-Quad Takımı ve üçüncülük alan 
S-Air Takımı’nı ağırladı. 

Programa, Konya Teknik Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. H. Selçuk Halkacı, S-Quad Ta-

kım Danışmanı Doç. Dr. S. Sinan 
Gültekin ve S-Air Takım Danış-
manı Dr. Öğr. Üyesi Akif Durdu 
da katıldı. Rektör Prof. Dr. Babür 
Özçelik, yaptığı açıklamada, Rek-
törlük görevine atanmasının ilk 
haftalarında, üniversite olarak 
TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, 

Uzay ve Teknoloji Festivali’nden 
güzel haberler aldıklarını söyledi. 
Elde edilen başarının kendisine 
takdim edilen bir hediye niteliğin-
de olduğunu ifade eden Prof. Dr. 
Özçelik, “Güzel bir başlangıç oldu. 
Anadolu’da, Konya’da bir Mühen-
dislik Fakültesi’nde öğrencilerin 

bu başarıyı yakalaması çok önemli. 
Yeni bir üniversiteyiz ama 48 yıl-
lık bir geçmişe sahip Mühendislik 
Fakültemiz de birikimli, deneyimli 
hocaları, gelişmiş laboratuarlarıy-
la gelişime öncülük ediyor. Dola-
yısıyla bu başarılar da bir yerde 
kaçınılmaz. Başarılarınızın hem 

Türkiye’de hem de uluslararası 
alanda artarak devam edeceğine 
inanıyorum. Tabi Roketsan yet-
kililerinin roket takımımıza sahip 
çıkması gerekir. Kendilerinden, 
staj konusunda, isteğe bağlı, zo-
runlu staj gibi konularda roket ta-
kımımızın öğrencileriyle mutlaka 
bir iş birliğine girip onları kendi 
firmalarında istihdam edip kendi 
projelerinde çalıştırıp daha iyi işler 
yapmalarına yardımcı olacaklarına 
inanıyoruz.” diye konuştu. Prof. 
Dr. Özçelik, üniversite yönetimi 
olarak bu tür çalışma ve projelerin 
imkanlar ölçüsünde her zaman ya-
nında olduklarını belirterek, “Kon-
ya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 
olarak sizin her zaman yanınızda, 
arkanızda olacağız ama sadece bi-
zim arkanızda olmamız yetmiyor. 
Konya Sanayi Odası, Konya Tica-

ret Odası gibi kuruluşlarımızın, 
sanayicilerimizin de sizleri destek-
lemesi gerekiyor. Biz sadece Kon-
ya Teknik Üniversitesi olarak yola 
çıkmayacağız. Selçuk Üniversitesi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
Gebze Teknik Üniversitesi, İstan-
bul Teknik Üniversitesi gibi diğer 
üniversitelerle birlikte iş birliği 
yapma gayreti içerisinde de ola-
cağız. Çünkü iş birliklerinden elde 
edilecek çıktılar sadece Konya Tek-
nik Üniversitesi için değil, ürüne 
dönüşme noktasında ve ticarileş-
mesi anlamında hem Konya hem 
ülkemiz için kazanç olacak. Amacı-
mız iyi işler, iyi ürünler çıkartmak.” 
ifadelerini kullandı. Program, Prof. 
Dr. Özçelik ile Prof. Dr. Halkacı’nın 
takımlara plaket ve teşekkür bel-
gesi takdimiyle sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi Sarayköy’e ilkokul kazandırdı. Okulun açılışında konuşan Başkan Ahmet 
Pekyatırmacı, 2018 yılı eğitim projelerinin bütçesinin 73 milyon TL’ye ulaştığını söyledi 

Eğitime tam destek
Selçuklu Belediyesi tarafından 

Sarayköy Mahallesi’ne kazandırılan 
Sarayköy İlkokulu düzenlenen tö-
renle açıldı.  İlçede hizmete sunulan 
4 anaokulu sonrası Sarayköy Ma-
hallesinde düzenlenen ilkokul açılış 
törenine Ak Parti İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı 
Ömer Hilmi Yamlı, Konya Teknik 
Üniversitesi  Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hüseyin Selçuk  Halkacı, Konya 
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet 
Altuntaş, Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Turan Kayacılar, Konya 
Muhtarlar Derneği Başkanı Celal 
Duran, Selçuklu Muhtarlar Derneği 
Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Ak Parti 
İl ve İlçe Teşkilat Üyeleri, Belediye 
Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, 
Mahalle Muhtarları, Okul İdarecileri, 
Öğretmenler, öğrenciler ve aileleri 
katıldı. 

EĞİTİME DESTEK VERİLİYOR
Sarayköy İlkokulu’nun ilçeye 

kazandırılmasından dolayı Selçuk-
lu Belediyesi’ne teşekkür eden AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan An-
gı,”Eğitimin hayatımızın sonuna 
kadar devam eden çok önemli bir 
süreç. İlkokulda başlayıp, üniversite 
hayatımızla, sonraki iş hayatımızla, 
cemiyet hayatlarımızla her alanda 
pek çok gelişmeyi yakalamak okulla-
rımızda öğretmenlerimizden aldığı-
mız ilk derslerle başlayan bir süreç. 
Bu güzel yatırımın hizmete açılma-
sında Selçuklu Belediye Başkanı-
mız nezdinde tüm emeği geçenleri 
tebrik ediyorum.Bu kazandırılan 
güzel eser bundan sonra içerisinde 
eğitim alacak olan yavrularımıza 
ve öğretmenlerimize emanet ola-
cak. Her geçen gün kamu elindeki 
imkanları hizmete dönüştürmeye 
gayret ettiği gibi eğitimde pek çok 
hayır severimizde bu manada kat-
kıda bulunuyorlar. Bir taraftan da 

yerel yönetimlerimiz eğitim ve okul 
başlığı altında birçok projeyi sahiple-
niyorlar. Yatırımlarda rakamlardan 
ziyade verdiğimiz önceliğin ön plana 
çıkması.Ben tekrar bu okulumuzun 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Eğitim alacak çocuklarımıza da ba-
şarılar diliyorum.” dedi. 

 “EĞİTİM İÇİN FİZİKİ İMKANLARI 
İYİLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Selçuklu Belediyesi’nin eğitim 
hayatının her aşamasında önemli 
projeler ürettiğini ifade eden Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, “Ülkelerin gelişmişlik se-
viyesinin en önemli göstergelerden 
birisi eğitim kalitesi ve eğitim oranı-
dır. Selçuklu Belediyesi olarak gele-
ceğin teminatı çocuklarımızın en iyi 
eğitimi almaları için her türlü fiziki 
imkanı sağlamaya çalışıyoruz” dedi. 
Belediye olarak eğitimle ilgili sosyal 
ve fiziki anlamda çocuklarımıza kat-
kı sunacak faaliyetlere ağırlık veri-
yoruz diyerek sözlerine devam Baş-
kan Pekyatırmacı, “Yatırımlarımız 
devam ediyor. Bunlardan bazıları 
Mahmut Sami Ramazanoğlu Ana-

dolu İmam Hatip Lisesi ek binası ve 
spor tesisleri, 4 anaokulumuzu hiz-
mete sunduk, 3 okulumuzda yapım 
aşamasındadır. 2 tane kapalı spor 
salonumuz açılışa hazır hale geldi. 4 
spor salonumuzun da yatırım çalış-
maları sürüyor. 14 tane okulumuz-
da halı saha çalışmalarımız sürüyor, 
ihaleleri tamamlandı. SEDEP proto-
kolümüz Sayın Valimizin himaye-
sinde 7. Yılında devam ediyor. SE-
DEP kapsamında tasarım ve sanat 
atölyesi, doğa okulu projesi ve çocuk 
kütüphanesi de faaliyetlerini bu yıl 
itibariyle sürdürüyor. 2018 yılında 
devam eden projelerimiz bütçesi 73 
milyon Türk Lirasıdır. Bütçemizin 
içinde büyük bir yer tutuyor. Fakat 
biz bu yatırımları hiçbir zaman dü-
şürmeyi düşünmüyoruz. Daha da 
artırmayı hedefliyoruz. Yeni okulu-
muz hemşehrilerimiz için hayırlı ol-
sun” dedi.  Konuşmaların ardından 
Sarayköy İlkokulu’nun açılışı proto-
kol üyeleri tarafından açılışı yapıldı. 
Heyet daha sonra sınıfları gezerek 
öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
n HABER MEREKZİ

İşitme engelli KOMEK’liden büyük başarı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları bünye-
sine eğitim alan işitme engelli kur-
siyerlerden Ayşe Karataş, İslam’ı 
Anlatan Eller Derneği tarafından 
Kayseri’de düzenlenen Bizim Eller 
Kur’an Okuyor yarışmasında Türki-
ye birincisi oldu. Konya Büyükşehir 

Belediyesi Meslek Edindirme Kurs-
ları (KOMEK), eğitim verdiği kursi-
yerlerine ulusal çapta düzenlenen 
yarışmalarda başarılar kazandırıyor. 

Kayseri Dini Yüksek İhtisas 
Merkezi’nde İslam’ı Anlatan Eller 
Derneği tarafından organize edilen 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da 

destek verdiği Bizim Eller Kur’an 
Okuyor yarışması düzenlendi. Kız 
ve erkek olmak üzere toplam 14 
bölge birincisinin katıldığı yarışma 
sonunda KOMEK İşitme Engelliler 
Kur’an-ı Kerim kursiyeri Ayşe Ka-
rataş Konya ve bölge birinciliğinden 
sonra bayanlar bölümünde Türkiye 

birincisi olarak büyük bir başarıya 
imza attı.  Ödül törenine Diyanet İş-
leri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ra-
mazan Muslu ve Kayseri İl Müftüsü 
Şahin Güven’in katıldığı yarışma 
birincileri Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından umre ile ödüllendirildi.
n HABER MERKEZİ

Hayali, hedefi, id-
diası olmayanın umu-
du da yoktur. Milletler, 
tercihleri ile büyürler. 
Türkiyemiz, içeriden 
ve dışarıdan çekilen 
operasyonlara rağ-
men hedeflerine emin 
adımlarla ilerliyor.

Dün, İstanbul Yeni 
Havalimanı’nda idik. 
Turkuvaz Medya Gru-
bu olarak düzenlediğimiz “Türki-
ye 2023 Zirvesi”nde “Milli Enerji”, 
“İletişim ve Taşımacılık”, “Savun-
ma Sanayisi” başlıkları altında ufuk 
turu yaptık. Cumhurbaşkanı Tay-
yip Erdoğan’ın, Cumhuriyetimizin 
100. yılına ilişkin motivasyonunun 
farklı kesimleri, iş insanlarını, ka-
naat önderlerini dinamik kıldığını 
müşahede ettik.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın 
katılımı gerçekleşen panellerde 
ülkemizin vizyonunu, bulunduğu-
muz yeri ve yapmamız gerekenleri 
konuştuk.

Gördük ki güncel sorunların 
yarattığı karamsarlık bulutları ancak 
ve ancak “Büyük Türkiye” ideali ile 

dağılabiliyor. Örneğin, 
Yeni Havalimanı’nın 
etkileyici ölçeği bir 
yana, Türkiye’yi küre-
sel ligde taşıdığı seviye 
bile başlı başına gös-
terge.

Tabii sıcak konu-
lar, ekonomide yarın 
ne olacağı, tedbirlerin 
ne zaman sonuç vere-

ceği gibi hususlar hâlâ 
zihinleri meşgul ediyor.

Bakan Albayrak’ın yorumların-
dan edindiğimiz izlenim o ki kur 
ve faizde dengelenme başlamış 
durumda. Bakan’ın, “Enflasyon ve 
faiz prangasından kurtulacağız” 
sözünü ayrıca not etmek gerek. 
Biliyoruz ki enflasyon ekonomideki 
bütün kötülüklerin anasıdır. Ekim 
ayı ile birlikte enflasyonda düşüş 
trendinin başlaması beklentisi çok 
yüksek. Eylülde önden yüklemeli 
zamların yüksekliği, enflasyonla 
topyekûn mücadele kampanya-
sının yansıması ve iç talep ko-
şullarının sıkılığı nedeni ile bu ay 
enflasyonun hız kesmesi kuvvetle 
muhtemel. Bu noktada önemli 
olan fiyat istikrarının kalıcı kılınma-
sı ve bunun milli bir mesele olarak 
ele alınması..

2023 YOLU

Mevlâna’nın doğum yıldönü-
mü anısına bu yıl 20-30 Eylül 2018 
tarihleri arasında düzenlenen “15. 
Konya Uluslararası Mistik Müzik 
Festivali” ile ilgili İl Kültür Tu-
rizm Müdürü Abdüssettar Yarar, 
sonuç raporunu açıkladı. “Konya 
Uluslararası Mistik Müzik Festiva-
li dünyanın mistik ve geleneksel 
müzikler alanındaki en saygın fes-
tivalleri arasında gösterilmektedir” 
diyen Yarar, festival kapsamında 
Mevlâna’nın sınırsız aşkına, vec-
dine, bütün insanlığı kucaklayan 
tefekkürüne lâyık bir program dü-
zenlendiğini söyledi. “Konya Ulus-
lararası Mistik Müzik Festivali”nin 
dünyanın çeşitli yerlerinden mistik 
müziklerin buluşma noktası hâline 
geldiğini dile getiren Yarar, “Tüm 
dünyada izlenirliği her geçen gün 
artan mistik müzikleri tanıtmayı ve 
müziğin etkili gücü sayesinde top-
lumlararası etkileşimi artırmak için 
gayret gösteriyoruz. Bu yıl 15.si dü-
zenlenen Uluslararası Konya Mistik 
Müzik Festivali’ne şimdiye kadar 
47 ülkeden 133 grup ile 715 sanat-
çı katılmış, her biri festival icrasın-
dan sonra birer gönüllü kültür elçi-
si olarak uğurlanmışlardır. 11 gün 
süre ile gerçekleştirilen festivali ço-

ğunluğu yabancı misafirlerden olu-
şan 12.000 den fazla kişi izlemiştir. 
Festival münasebetiyle şehrimize 
ülkemizin farklı şehirlerinden ge-
len pek çok ziyaretçinin yanı sıra, 
yukarıda belirtilen İranlı misafirle-
rin dışında ABD, Kanada, Avrupa, 
Kuzey Afrika Ülkelerinden (Fas- 
Tunus), Lübnan, Basra Körfezi Ül-
kelerinden (Katar, Kuveyt, BAE)  
yüzlerce kişi iştirak etmişlerdir. 
Festival münasebetiyle şehrimizde 
otel konaklamalarında geçen yıla 
(Eylül 2017) göre,  yüzde 20 artış 
sağlanarak, otellerde doluluk oranı  
yüzde 90’nın üzerinde gerçekleşti-
rilmiştir” diye konuştu. 
n EMİNE ÖZDEMİR

12 binden fazla kişi festival
coşkusuna ortak oldu

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Ahmet Pekyatırmacı

Hasan Angı

Abdüssettar Yarar
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Millet olarak en büyük eksikli-
ğimiz her konuda bilgiye sahip olu-
ğumuzu zannetmemiz ve bu zanla 
da bildiğimizi zannettiğimiz konuları 
çevremizle de paylaşma, onlara dikte 
etme ihtiyacı içine girmemizdir.

Mesela, kulaktan kulağa duydu-
ğumuz falanca yerdeki lokman heki-
min, her türlü hastalığa nasıl da çare 
bulduğunu, elini değdiği her noktada 
insanı yeniden doğmuşa çevirdiği-
ni ballandıra ballandıra hatta yemin 
kasem ile anlatarak karşımızdakini 
buna inandırma gayretlerimiz dillere 
destandır. Maazallah, anlatılanlara 
karşı çıkan olsa onu da hemen kıs-
kançlıkla, bilgisizlikle suçlar, karşı 
çıktığına bin pişman ederiz, hem de 
bulunduğu toplum içinde, insanların 
gözü önünde hatta bir tıp doktorunun 
huzurunda bile yaparız bunu.

Yine, define meraklısı insanların 
bu konudaki anlatımlarına rast gel-
mişizdir hepimiz. Bir gün bir tanıdı-

ğımın dükkânında sohbet ederken 
iş define konusuna geldi dayandı. 
Tanıdığım kişi küçücük atölyesinde 
ekmeğini kazanma gayreti içinde 
olan birisiydi. Define merakı da vardı. 
Bana dönerek; “abi falanca dağın en 
zirve tepesini bilirsin, işte o zirvede 
bir büyük taş var... O taşın yaklaşık 
altı metre kadar alt kısmında ve yedi 
metre derinliğinde altından yapılı bir 
karasaban var. O saban, neredeyse 
Konya’yı satın alacak bir değer taşı-
yor. Yıllardır aklımın ucunda ama şu 
dükkânı bırakıp da bir türlü gidip el 
atamadım o işe” dedi. Ben de “işinin 
adı ne Kardeşim madem bu kadar 
kesin konuşuyorsun, nokta atışı ya-
pıyorsun, dükkânın adı mı olur bu 
kadar zenginliğin içinde? Haydi gidi-
yoruz, hatta dükkânı kapatmaya bile 
gerek yok, açık kalsın, yağmalasınlar 
istersen” deyince hemen o konudan 
daha önemli bir işi çıkıvermişti de 
yine gidememiştik, sabanı bulundu-

ğu yerden çıkarmaya…
Bulunduğumuz 

bir sohbet ortamında, 
örnek olarak, ortaya 
hukukla ilgili bir konu 
atılmış olsa, bu konuya 
en uzak olanımız sazı 
elimize alırız da, mem-
lekette ne bozlak bırakı-
rız ne uzun hava ne de 
Aydın Havası, çalma-
dık, söylemedik… Toplumda bu işin 
otoritesi konumundaki avukat beye, 
bir tek cümle kurmasına bile fırsat 
vermeyiz.

Yirmi beş yıl askerlik mesleğini 
icra ettikten sonra emekli olmuş bi-
rine askerlik anılarını anlatmaktan iki 
büklüm olan, ne döğmediği komu-
tan ne gözünden vurmadığı hedef bı-
rakmayanlara da sıkça rastlamışızdır 
farklı mekânlarda ve zamanlarda…

Devletimizi yöneten 
ya da yönetmeye talip 
olmuş ve yıllar yılı dev-
letin en mahrem konula-
rında bilgi sahibi olmuş 
ve olmaya devam eden 
siyasetçilerimizi, yöneti-
cilerimizi, sırf “kendi dü-
şüncemiz doğrultusun-
da iş yapmadılar” diye, 
“kendi menfaatlerimize  

uygun hareket etmediler, karar ver-
mediler” diye, bir tek icraatı sebebiyle 
bile yerin dibine sokmaktan asla geri 
bırakmayan alışkanlıklarımız vardır 
maalesef… 

Kendi evimizle, kendi işimizle ilgi-
li bir konuda bile verdiğimiz kararlar-
da kırk tane yanlışımız barınabiliyor. 
Ama gelin görün ki, yıllardır ülke 
meseleleriyle, uluslararası siyasetle 
iştigal etmiş ve bu konularla ilgili ic-

ra-i faaliyet yürütenlerin yaptıklarına 
daima burun kıvırmaktan ve kibir 
abidesi gibi davranmaktan kendimizi 
alamıyoruz.

Elbette eleştiri gözüyle bakmak, 
bildiklerimizi toplum ile paylaşmak, 
her kademede yönetimlere katkıda 
bulunmak, toplumsal meselelerle il-
gili kafa yormak ideal bir hal tarzıdır. 
Ancak, konunun uzmanları bile bil-
dikleri birçok konuda vara yoğa ko-
nuşmaktan imtina edip susmayı ter-
cih ederlerken, akşamlara sabahlara 
kadar sanki konunun otoritesiymişiz 
gibi, devletin bütün mahrem ve aleni 
konularını biliyormuşuz, o konularda 
ilim tahsil etmişiz gibi gerçek bilgi 
sahiplerinin yanında ahkâm kesme-
nin, haddimizi aşmak olduğunun da 
farkında olamıyoruz, kendimizi dur-
duramıyoruz.

Mevlana’ya sormuşlar ya hani? 
“O kadar okursun, o kadar yazarsın, 
ne bilirsin?” Mevlana da; “Haddimi 

bilirim” demiş. Ne yalan söyleyeyim, 
haddimizi aştığımız çok durumlar 
oluyor maalesef.

Özellikle uluslararası ilişkiler-
de, bir saniyenin bile ehemmiyetli 
olduğunu, durum ve şartlara göre 
politikalar belirlendiğini, dünün kan-
lı bıçaklı olan devletlerinin, bugün 
menfaatleri doğrultusunda nasıl da 
“can ciğer kuzu sarması” pozisyonu-
na girdiklerini göz ardı ederek siyasi 
yorumlar yapıyoruz. Liderin bir el işa-
retine bakıyoruz. Aklımızı bir kenara 
koyup, duyumlarla, zanlarla mukabe-
lede bulunuyoruz. Bilmediğimiz ko-
nulara çok giriyoruz ve istesek de bir 
daha çıkamıyoruz girdiğimiz yerden.

Halbuki hepimiz en iyi bildiğimiz 
işe yoğunlaşsak, topluma en faydalı 
olabileceğimiz konuları seçip ona 
göre davransak daha faydalı insanlar 
olacağız.

 Hulasa; “bilgi sahibi olmadan, 
fikir sahibi oluyoruz” vesselam… 

HERKES İŞİNİ YAPSA

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, vatandaşlarla buluştu. Her 
fırsatta gerçekleştirdiği ziyaretlerle, 
Meramlıların sorunlarını ve talep-
lerini yerinde inceleyip tespit etme 
ve vatandaşlarla hasbihal fırsatı 
bulduklarını söyleyen Toru, “Millete 
ve sokağa dokunamayan hiçbir ha-
reket ve görüş payidar olamamıştır. 
Bu nedenle her fırsatta vatandaş-
larımızı ve onların isteklerini dinli-
yor, sorunları yerinde tespit ediyor 
ve çözümü birlikte bulmaya gayret 
gösteriyoruz. Her buluşmamızda 
bu milletin feraset ve basiretine ye-
niden hayran kalıyoruz. Bu sebeple 
bu milletin bir ferdi olmaktan her 
zaman onur duyuyorum” diye ko-
nuştu. 

BAŞKAN TORU, VATANDAŞLARIN 
SORUNLARIYLA TEK TEK İLGİLENDİ 

Her fırsatta sokağın nabzını tu-
tan ve vatandaşlarla hasbihal eden 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, son olarakta Ak Parti Meram 

İlçe Kadın Kolları üyeleri ile birlikte 
yine vatandaşlarla buluştu. Başkan 
Fatma Toru’yu karşılarında gördük-
leri için mutlu olan mahallelilerin 
yanı sıra hasta, yakını vefat etmiş 
ve şehit ailelerinin ziyaretlerinde 
de duygusal anlar yaşandı. Başkan 
Toru, Ayanbey Mahallesinde ilk ola-
rak hasta ziyareti gerçekleştirirken 
daha sonra Ayanbey Mahalle Muh-
tarı Mehmet Faik Noraslı’ya taziye 
ziyaretinde bulundu. Taziye ziyare-
tinin yanı sıra mahallenin sorunları 
hakkında da bilgi alan Başkan Toru, 
mahallenin ihtiyaçları için de istişa-
relerde bulundu. 

“BU MİLLETİN FERASETİ 
VE BASİRETİNE HAYRAN 
OLMAMAK ELDE DEĞİL”  

Ziyaretlerde sıcak bir ilgi ile 
karşılanan Toru, vatandaşlarla ger-
çekleştirdiği Meram ve Türkiye 
çerçevesindeki istişareler hakkında; 
“Bu milletin basiretine ve ferasetine 
hayran olmamak elde değil. Okuma 

yazma bilmeyen annemizden, üni-
versitedeki hocasına kadar herkes 
Türkiye üzerinde oynanan oyunla-
rın ve gerçekleştirilen saldırıların 
farkında.Sonuna kadar devletinin 
ve milletinin yanında. Milletimizin 
bu feraseti, özverisi ve vatan-millet 
sevgisi var oldukça kimse bileğimizi 
bükemez. Girdiğimiz her mücade-
leden zaferle çıkacağımızdan hiçbir 
şüphemiz yok. Bu sebeple böyle 
yüce bir milletin bir ferdi olmaktan, 
onlara hizmet eden biri olmaktan 
ve onlarla Büyük Türkiye yürüyüşü 
yapmaktan onur duyuyorum” diye 
konuştu.  

TORU’NUN, TAZİYE, HASTA VE 
ŞEHİT AİLESİ ZİYARETLERİNDE 
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI 
Aynı zamanda sokakta bulu-

nan mahallelilerle de sohbet eden 
Başkan Fatma Toru iki ayrı evde 
mahalleli kadınların toplantısına da 
iştirak etti. Misafir olduğu evlerde 
kadınların ağzından mahalleyi, Me-

ram’ı ve Konya’yı dinleyen Toru, 
hanımların isteklerini de tek tek not 
aldı. Duygusal anların yaşandığı bir 
diğer ziyaret ise yatağa mahkum ya-
şayan bir çocuğu ve ailesini ziyareti 
esnasında yaşandı. Aileye teselli ve-
ren ve manevi olarak destek olmak 
amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik-
lerini söyleyen Toru, uzun süre mi-
nik çocuğun başından ayrılamadı. 
Kendisinin de bir anne olarak aile-
nin yaşadıklarını çok iyi anlayabil-
diğini kaydeden Toru, “Bir annenin 
ve bir babanın yaşayabileceği en 
ağır imtihanlardan biri ile sınanıyor-
sunuz. Allah sabrınızı ve gücünüzü 
artırsın” sözleriyle anneyi teselli etti. 
Fatma Toru’nunziyaretlerinin son 
durağında bir şehit ailesi vardı. Bu 
vatanı ve bugünümüzü şehitleri-
mize borçlu olduğumuzu söyleyen 
Toru, şehitlerin geride bıraktıkları 
emanetlerine sahip çıkmanın da 
kendilerinin bir görevi olduğunu 
belirtti.    n HABER MERKEZİ

Ilgın Kapalı Pazar Yeri
kendi elektriğini üretecek

Konya’da 3 asker ve 
1 polis gözaltına alındı

Traktör devrildi,
sürücüsü yaralandı

Ilgın Belediyesi, kapalı sebze 
pazarının elektrik ihtiyacını, ku-
rulacak güneş enerjisi santraliyle 
karşılayacak. Ilgın Belediye Başka-
nı Mehmet Karahan, yaptığı yazılı 
açıklamada, belediyenin giderlerini 
asgariye indirmek için hazırlanan 
Güneş Enerjisi Santrali (GES) Pro-
jesi’nin onaydan geçtiğini belirtti. 
Halka daha fazla hizmet götüre-
bilmek için çalışmalarının devam 
ettiğini ifade eden Karahan, şun-
ları kaydetti: “Kapalı Sebze Pazarı-

mızın elektrik ihtiyacını artık kendi 
enerjimizi üreterek karşılayacağız. 
Güneş Enerjisi Santrali Projemiz 
onaylandı. En kısa zamanda pa-
nellerin kurulumuna başlayacağız. 
Amacımız tasarruflarımızı hizmete 
dönüştürmek. Enerji maliyetlerini 
düşürerek belediyemizin ekonomi-
sine katkı sağlamak ve halkımıza 
daha fazla hizmet götürmek. Pro-
jemiz en kısa zamanda hayata ge-
çecek, hepimiz için hayırlı olsun.”
n AA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tamamlanan ve yapımı süren Büyükşehir 
yatırımlarını incelemek, vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla Karapınar ve Emirgazi’yi ziyaret etti

‘Uyumlu çalışıyoruz,
başarıyı yakalıyoruz’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziya-
retlerini Karapınar ve Emirgazi’de 
yatırımları inceleyip vatandaşlarla 
bir araya gelerek sürdürdü. Başkan 
Uğur İbrahim Altay, ilk olarak Emir-
gazi ilçesine geçerek burada esnafları 
ziyaret etti.  Esnaf ziyaretinin yanı 
sıra ilçe halkıyla da bir araya gelerek 
istişarelerde bulunan Başkan Altay, 
Yeni Büyükşehir Yasası sonrası il-
çelerde önemli yatırımların hayata 
geçirildiğini hatırlatarak, birlik ve be-
raberlik içinde Konya’nın bütün ilçe-
lerinin gelişimi için çalışmaya devam 
edeceklerini ifade etti. 

KARAPINAR’DA YATIRIMLAR 
İNCELENDİ 

Daha sonra Karapınar’a geçerek 

Büyükşehir Belediyesi Aile Sanat 
ve Eğitim Merkezini (ASEM) ziya-
ret eden Başkan Altay, esnafları 
ziyaret ederek ilçe halkıyla buluş-
tu. İlçe ziyaretleriyle yapımı devam 
eden yatırımları incelediklerini, 
yeni yatırımlar için istişare ettikle-
rini belirten Başkan Altay, “Altyapı 
konusunda çok uzun yıllar yapıla-
mayan birçok hizmet yapıldı. Şunu 
hepimiz gördük ki Büyükşehir Be-
lediyemiz ve ilçe belediyelerimiz 
koordine olduğunda sorunlar doğru 
tespit ediliyor ve o sorunların gide-
rilmesi için gece gündüz demeden 
çalışılıyor. İnşallah çözülmedik iş 
kalmayacak. Bugüne kadar Karapı-
nar’a Büyükşehir Belediyesi olarak 
66 milyon liralık yatırım gerçekleş-

tirildi ve hala yatırımlar yapılmaya 
devam ediliyor” şeklinde konuştu. 
“BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYESİ 
ARASINDAKİ UYUM ÇOK ÖNEMLİ” 

İtfaiye teşkilatının Karapınar’da 
en iyi bir şekilde hizmet etmesi için 
araçları yenilediklerini ve ilçeye 
yeni bir itfaiye merkezi kazandır-
mak için inşaatın sürdüğünü kay-
deden Başkan Altay, “KOSKİ de 
ilçede çok önemli altyapı hizmetleri 
yaptı. Karapınar Belediyemizle de 
uyum içindeyiz ve tüm hizmetleri 
koordineli bir şekilde yürütüyoruz” 
dedi. 

Karapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka ise, Büyükşehir Bele-
diyesi ile birlikte birçok önemli ça-
lışmaya imza attıklarını belirterek, 

“Son yıllarda gerek altyapı gerekse 
diğer yatırımlar anlamında en faz-
la yatırım alan ilçeler arasındayız. 
Tüm bu destekler ve yatırımları için 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Uğur İbrahim Altay’a teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
16 DERSLİKLİ HOTAMIŞ İMAM HATİP 

LİSESİNDE İNCELEME 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ka-
rapınar programı kapsamında Ho-
tamış Mahallesi’ne geçerek altyapı 
çalışmaları ile Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yapımı tamamlanan 
16 derslikli Hotamış İmam Hatip 
Lisesinde de incelemelerde bulun-
du.
n HABER MERKEZİ

Konya’da FETÖ/PDY’ye yöne-
lik operasyonda, 3 muvazzaf asker 
ile bir eski polis gözaltına alındı. 
Ankara, Kırıkkale ve Elazığ’da 
yürütülen FETÖ soruşturmaları 
kapsamında, Konya’da bulunan 
5 asker ile bir eski polis hakkında 
yakalama kararı çıkartıldı. Şüphe-
lilerden 3 muvazzaf asker ile daha 
önce meslekten ihraç edilen bir po-

lis, Terörle Mücadele Şubesi ekip-
lerince düzenlenen baskınlarda 
gözaltına alındı. Şüpheliler, Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
sağlık kontrolünden geçirildikten 
sonra soruşturmaların yürütüldü-
ğü illere gönderildi. Adreslerinde 
bulunamayan iki askerin yakalan-
ması için başlatılan çalışmalar sü-
rüyor.  n AA

Ilgın’da traktörün devrilmesi 
sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bil-
giye göre, Fatih Soy’un kullandığı 
42 P 2316 plakalı traktör, Avdan 
Mahallesi Körkuyu Yaylası’nda 

devrildi. Kazada sürücü Fatih Soy 
yaralandı. Yaralı sürücü, Dr. Vefa 
Tanır Ilgın Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı.
n AA

Meram’da vatandaşın istekleri tek tek dinleniyor

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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Teşekkür

YALÇIN AİLESİ

Şehit düşen Polis Memuru İsmail Yalçın’ın tedavisi için var gücüyle mücadele eden
Konya Numune Hastanesi Acil Servisi doktor ve personeline,

Beyin Cerrahi Servisi doktor ve personeline,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinikleri doktor ve personeline,

Selçuk Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerine,
Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyelerine göstermiş oldukları üstün gayret ve fedakarlıklarından ötürü;

Ayrıca
Şehit Polis Memuru İsmail Yalçın’ın şehadetinin ardından cenazemize katılan, taziye ziyaretinde bulunan, 

telgraf gönderen ve telefonla arayan
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya
Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a
Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir’e, 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca’ya, 
Konya Valisi Sayın Yakup Canbolat’a,

AK Parti Konya Milletvekilleri Abdullah Ağralı ve Selman Özboyacı’ya, 
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’e, 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, 
3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel’e,

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin’e,
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’a

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya,

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya,
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’ye, 

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’a
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı’ya, 

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş’a,
İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’a,

tüm emniyet teşkilatımıza
ve dualarını eksik etmeyen tüm hemşerilerimize şükranlarımızı sunarız. 
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Türkmenkarahüyük’te hizmetleri inceledi Yatılı Kız Kur’an Kursu için imzalar atıldı
Çumra Belediyesi büyükşehir 

yasasından sonra 12 mahalleden 
53 mahalleye yükselmişti. Çumra 
Belediyesi 53 mahallede de çalış-
malarına aralıksız olarak devam 
ediyor. Çumra Belediye Başkanı 
Dr.Mehmet Oğuz Mahalle ziya-
retleri kapsamında yeni durağı 
Çumra’nın Türkmenkarahüyük 
mahallesi oldu. Mahallede yapı-
lan çalışmaları inceleyen Başkan 
Oğuz’a Çumra Muhtarlar derneği 
başkanı Ramazan Kılınç da eş-
lik etti.  Çumra Belediye Başkanı 
Dr.Mehmet Oğuz; “2014 mahalli 
idareler seçimleri ve büyükşehir 
yasasıyla beraber 53 mahallemiz-
den biri olan Türkmenkarahüyük 
mahallemizdeyiz. Büyükşehir 
yasasıyla beraber buralara kadar 
hizmet gelir mi deniliyordu ama 
Allah’a Hamd olsun elimizin değ-
mediği mahallemiz kalmadı ve 
hizmetin en güzeli geldi. Çum-

ra-Üçhüyük-Türkmenkarahü-
yük-Büyükaşlama arası 28 Km 
yolumuz genişletilerek asfaltla 
kaplandı, bugün itibariyle de ma-
hallemizin iç yollarının asfaltı için 
altyapı çalışmalarımız başladı. He-
men yanı başımızda ise belediye 
bütçemizden mahalle konağımızın 
inşaatı devam ediyor. Bizler tüm 
personelimizle, meclis üyeleri-

mizle, İlçe teşkilatımız, mahalle 
başkanlarımız ve muhtarlarımızla 
çalışmaya devam ediyoruz. Mahal-
lemizin mutluluğu bizlere gurur 
ve onur veriyor” dedi.  Türkmen-
karahüyük Mahalle Muhtarı İrfan 
Buğday ise mahalleye yapılan hiz-
metlerden dolayı belediye başkanı 
Dr.Mehmet Oğuz’a teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

Çumra’nın Bağlar Mahallesin-
de Çumra Belediyesi, Çumra Müf-
tülüğü, Diyanet Vakfı ve vatan-
daşların desteğiyle kazandırılacak 
olan 160 kişilik Yatılı Hafızlık Kız 
Kur’an Kursu için Çumra Beledi-
yesi ve Çumra Müftülüğü arasında 
yardımlaşma protokolü düzenle-
nen programla imzalandı.  Çumra 
İlçe Müftüsü Bekir Yücel; “İlçemi-
ze kazandırılacak olan 160 kişilik 
Yatılı Kız Hafızlık Kur’an Kursu 
için yaklaşık bir ay önce Allah razı 
olsun kendisinden Belediye Baş-
kanımız Dr.Mehmet Oğuz’un des-
tekleri ve teşvikleriyle yola çıktık. 
Allah’a hamd  olsun halkımızın da 
desteğiyle çalışmalarımız hızlı bir 
şekilde devam ediyor. 

Bugün burada bize bu eğitim 
yuvası için büyük destek veren 
başkanımız şuana kadar yapılan 
masrafların dışında yine büyük 
bir destek vererek nakdi yardımda 

bulunuyor ve bunun protokolü-
nü imzalıyoruz Allah hizmetlerini 
daim eylesin” dedi.  Çumra Bele-
diye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz; 
“Belediye meclisimizden almış 
olduğumuz bir karar vardı tüm 
Çumra’nın amel defteri açık kalsın 
diye yapılacak hayırlara ortak ede-
lim Çumra’da yapılacak olan tüm 
cami ve kurslarımızın yapımına 

destek olalım temelini biz yapa-
lım diye burada bu çalışmamızı 
yaptık ama yaptığımız çalışmalar 
masrafların dışında da 250 bin TL 
nakdi bir yardım dada bulunarak 
bu eğitim yuvamızın biran önce 
yapılmasına destek olalım öncülük 
edelim istedik tabi desteğimiz de-
vam edecek” dedi. 
n HABER MERKEZİ

NEÜ’lü Göktürk takımı 
yarışmada birinci oldu

13-14 Ekim tarihlerinde ODTÜ 
tarafından Şehit Gürcan Ulucan 
Askeri Havalanında düzenlenen 
2. Uluslararası Dikine İniş Kalkış 
Yapabilen Hava Aracı (VTOL) ya-
rışmasında Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Fakültesini temsilen 
yarışmaya katılan Göktürk takımı 
21 takım arasından birinci oldu.

Göktürk takımını temsilen öğ-
renciler ve hocaları, NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i maka-
mında ziyaret ettiler.

Rektör Şeker, takımlarda yer 
alan gençleri ayrı ayrı tebrik ede-
rek, öğrencilere destek veren ho-
calarına da teşekkür etti. Şeker; 
“Böyle bir yarışmaya katılma ça-
bası ve özgüveni gösteren gençleri 
kutlarım. Allah başarılarını daim 
etsin.” dedi.

Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meh-
met Karalı da, yapılan çalışmalar-
da uygulamayı önemsediklerini 
söyleyerek şöyle devam etti: “Uy-
gulamalı laboratuvarlar, gençle-
rin projelerini geliştirebilecekleri 
inovasyon ağırlıklı çalışmalar 
yapabilecekleri ve parlak fikirleri 
tetikleyici projelerin yapılabileceği 
alt yapılar kuruyoruz. Bu altyapı-
lar meyve vermeye başladı. Hem 
mekatronik, bilgisayar, harita, 
elektrik-elektronik mühendisli-
ğinden, hem de Havacılık Fakül-
tesinden farklı alanlardaki öğren-
cilerimizi topluluklar altında bir 
araya getirdik. Altyapı, finansman 
ve organizasyon destekleri sağla-
yarak gençlerin ortaya ürün çıkar-

malarını sağladık. Gençlerimiz bu 
yıl 2. Uluslararası Dikine İniş Kal-
kış Yapabilen Hava Aracı (VTOL) 
yarışmasından birincilik aldılar. 
Gençlerimizin bu uygulamalı ve 
sonuç odaklı çalışmalarına destek 
olmaya çalışıyoruz.” 

Öğrencilerini kutlayan Kara-
lı, bundan sonraki süreçte ulus-
lararası düzeyde ürünler ortaya 
çıkarabileceklerini, bu bağlamda 
lisansüstü öğrencilerinin akademik 
anlamda desteklemenin de önemli 
olduğunu sözlerine ekledi.

NEÜ Mekatronik Mühendisliği 
4. sınıf öğrencisi Furkan Ateş ise, 
geçen sene düzenlenen ODTÜ 
VTOL yarışmasında ikinci bu 
sene ise birinci olmanın gururunu 
yaşadıklarını söyledi. Ürettikleri 
İHA’nın 2 metre kanat uzunlu-
ğuna sahip olduğunu ifade eden 
Ateş, “Üstünde bir tane bilgisayar 
bulunuyor. Bu bilgisayar, hem 
görüntüleme hem de otonomi iş-
lemini yürütüyor. Gövde yapısı 
karbon fiber ve köpükten oluşuyor. 
Karbon fiber üretimini biz atölyede 
kendimiz yaptık. Toplam sistem 
ağırlığı 4 kilogram. Uçuş süresi 
olarak biz 15 dakika gerçek ortam 
testi yaptık. İlerleyen zamanlarda 
bunu geliştirebileceğimizi umuyo-
ruz.” diye konuştu.

Rektör Şeker’in kendilerini 
ağırlamasından memnun oldukla-
rını söyleyen Ateş, bu durumun ta-
kımlarını da şevklendirdiğini, başta 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ol-
mak üzere destek olan tüm hoca-
larına teşekkür ettiklerini ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Bozkır’da ‘Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Odyoloji Bölümleri’ni açtı. SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
“Buraya dev bir lojistik üst kuracağız. Arama kurtarmayla ilgili Konya ve İç Anadolu coğrafyasının merkez üssünü kuracağız” dedi

‘Arama kurtarmada 
merkez üs olacağız’

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi bünyesinde Bozkır’da 
açılan ‘Acil Yardım ve Afet Yöneti-
mi ile Odyoloji Bölümleri’nin açılışı 
düzenlenen törenle gerçekleşti. Boz-
kır’da öğrenim gören Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi ve meslek yüksekokulu 
öğrencilerine yönelik açılış dersini 
ise ‘İnsanoğlunun Yeryüzündeki Bil-
gi Kaynakları’ konulu sunumuyla 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin verdi.  Selçuk 
Üniversitesi Bozkır Meslek Yükseko-
kulu’nde gerçekleşen törene Bozkır 
Kaymakamı Fahri Onay, AK Parti 
Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr, Mustafa Şahin, Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün, Bozkır Cum-
huriyet Savcısı Emre Güneş, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. 
Dr. Hasan Hüseyin Dönmez,  Bozkır 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Osman Tugay, Tarım ve Orman 
Bakanlığı 8. Bölge Müdürü Mustafa 
Tuğrul Şahin, dekanlar, dekan yar-
dımcıları, öğretim üyeleri ve öğren-
ciler katıldı. 

Yeni eğitim öğretim yılının ha-
yırlı olmasını dileyen AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Yeni 
açılan bu bölüme sizlerin teveccü-
hünden dolayı mutlu olduğumuzu 
söyleyebilirim. Geleceğe umutlu 
bakabilecek, ülkenin geleceği için 
bilgiyle, ilimle, irfanla çalışabilecek 
bir üniversitenin öğrencisi olmanın 
gururuyla başlamanız bizleri son 
derece mutlu ediyor. Yeni bölümle-
rin açılışında Rektörümüz Mustafa 
Şahin Hocamız inanın gece gün-
düz çalıştı. Gün içinde zaman za-
man defaatle konuşmalarımız oldu. 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Baş-
kanımız Prof. Dr. M.A.Yekta Saraç 
Bey görüşmeler yaparak bu bölü-
mün açılmasını hep beraber temin 
ettik. Sizin kendi emeklerinizle bö-
lümünüzde başarılı olmamanız için 
hiçbir sebep göremiyorum. Bizler; 
ülkemize ve milletimize kendi 
alanlarınızda en yetkin, bilgili, oto-
rite kişiler olmanız adına elimizden 
geleni yapmaya çalışacağız. Selçuk 
Üniversitesi; Türkiye’de yeri olan, 
bilinen, yaptıklarıyla öne çıkan kü-
resel anlamda da bir dünya üniver-
sitesi olma yolunda emin adımlarla 
yol alan, ne yaptığını bilen, çağdaş, 
sonuç odaklı, öğrencileri ve öğre-

tim kadrosuyla birlikte Rektörümüz 
Mustafa Şahin’in ortaya koyduğu 
yönetim anlayışıyla, üniversiteyi 
hep beraber yöneten bir anlayış 
içerisindeler. Bu başlı başına bir 
değerdir. Herkesin katkısını alan ve 
hep beraber üniversiteyi daha iyi 
yerlere taşıma misyonu ve gayre-
tiyle hareket eden bir yönetim an-
layışı bu anlamda üniversitemize, 
ülkemize ve küresel yarışta önde 
koşma gayretinden dolayı Rektö-
rümüze teşekkür ediyorum. Allah 
gayretlerinizi daim etsin” dedi.

Selçuk Üniversitesi’nin 17 farklı 
ilçede 22 meslek yüksekokulu ve 
77 bin öğrencisiyle Türkiye’nin en 
kalabalık üniversitesi arasında yer 
aldığını söyleyen Selçuk Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
“Görev yaptığımız 2,5 yıllık süreçte 
eğitim fakültesi, eczacılık fakültesi, 
İslami ilimleri fakültemizi eğitime 
açtık. Hemşirelik fakültesi kuruldu 
ve daha önceden açılan Sivil Hava-

cılık Okulumuz var. Diğer alanlarda 
da eksikleri gidermeye çalıştığımız 
gerçek manada kompakt birbirini 
tamamlayan bir üniversite yapısına 
dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu çer-
çevede Milletvekilimiz Ziya Altun-
yaldız’a teşekkür ediyoruz. Güzel 
bir çalışma ortaya koyduk koymaya 
da devam ediyoruz. Bu vatanın her 
karış toprağı bizimdir. Bozkır ya da 
Konya diye ayırım yapamayacağız. 
Şundan; emin olun buraya dev bir 
lojistik üst kuracağız. Arama kur-
tarmayla ilgili Konya ve İç Anadolu 
coğrafyasının merkez üssünü ku-
racağız. Kar, kara ve hava araçları 
olacak, tırmanma duvarları olacak. 
Arama kurtarmayla ilgili her türlü 
altyapı olacak. Buranın ilk öğren-
cileri olarak da bu üstte iş bulma 
şansı da sizin olacak bundan emin 
ve müsterih olunuz. Alanınızda en 
iyi olmanız için elimizden gelen her 
türlü desteği sağlayacağız” ifadele-
rini kullandı.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NE 
BOZKIR’DA İKİ YENİ BÖLÜM 

Sağlık Bilimleri Fakültesi De-
kan Vekili Prof. Dr. Hasan Hüseyin 
Dönmez, “Amacımız, bu bölümlerin 
sıralamalarını üstü sıraya taşımak 
ve en üstte tutmak olacaktır” ifade-
lerini kullandı. Bozkır Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Prof. Dr. Osman 
Tugay ise, “Değerli öğretim eleman-
larımız; yetişecek öğrencilerimizin 
en büyük mimarı sizler olacaksınız. 
Üniversitemize, geldikleri günden 
mezuniyetine kadar işleyeceğiniz 
öğrencilerimizi iş ve sosyal hayat-
larından başarılara imza atacak 
bireyler olarak yetiştirmek ve yön-
lendirmek sizlerin görevidir. Onlara 
sadece mesleki yetkinlik ve bilgileri 
değil aynı zamanda bir birey olarak 
topluma karşı görev ve sorumlu-
lukları bilincinde kazandırmalısınız. 
Siz kıymetli öğrencilerimiz; inanıyo-
ruz ki buradan alacağınız eğitim ve 
tecrübelerle kariyerinize önemli bir 
yön vererek elde edeceğiniz başarı-
lar hepimizi onurlandıracaktır” diye 
konuştu.  

Açılış konuşmalarının ardından 
Rektör Şahin, “İnsanoğlunun Yer-
yüzündeki Bilgi Kaynakları” konulu 
açılış dersi bitiminde plaket ve he-
diye takdimi, dönem birincisi olan 
öğrencilere yüksek onur belgeleri 
verildi.  Daha sonra Prof. Dr. Osman 
Tugay’ın “Bozkır’ın Çiçekleri” adlı 
fotoğraf sergisi ve “Afrin Şehitleri 
Fidanlığı” açılışı yapıldı.  Program 
spor salonu ziyaret ve Bozkır Kaşık 
ekibinin gösterisi ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Mustafa Şahin Ziya Altunyaldız
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Un sanayicilerinden merhum 
Hanefi Çınar’ın

 

 eşi

Suna Çınar’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına Sabr-ı 
Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya’nın merhum un sanayi-
cilerinden Hanefi Çınar’ın eşi, Vejdi 
Çınar, Aysun ve Dr. Mehdi Çınar’ın 
anneleri Suna Çınar 83 yaşında vefat 
etti. Merhume Suna Çınar’ın cena-
zesi dün öğlen namazına müteakip 
Hacıveyis Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Üçler Mezarlı-
ğında toprağa verildi. Çınar ailesini 
acı günlerinden AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, AK Parti eski 
Konya Milletvekili Muhammet Uğur 
Kaleli ile Çınar ailesinin yakınları ve 
sevenleri katıldı. Yenigün Gazetesi 
olarak merhume Suna Çınar’a Al-
lahtan rahmet yakınlarına ve seven-
lerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Aksaray’daki şehit aileleri 
ve gaziler Konya’yı gezdi

Aksaray Belediye Başkanı Ha-
luk Şahin Yazgı, Şehit ve Gazi Ai-
leleri Koordinasyon Merkezi organi-
zasyonunda şehit aileleri ve gazileri 
Konya gezisine gönderdi. 

Konya gezisine Şehit ve Gazi 
Aileleri Koordinasyon Merkezi Baş-
kanı Yunus Gümüşsoy ile şehit ai-
leleri ve Aksaray Gaziler Derneği 
Başkanı Mustafa Dağ, gaziler ve ai-
leleri katıldı. Aksaraylı şehit aileleri 
ve gaziler, program kapsamında ilk 
olarak Ecdat parkını gezdi. Ardın-
dan Kelebekler Vadisi ve İstiklal 
Şehitler Abidesi ziyaret edildi. Şehit 
aileleri ve gaziler, müzeyi gezdikten 
sonra şehitler için dua etti. Daha 
sonra Mevlana Müzesi ve Şems-i 
Tebriz’i Türbesini ziyaret eden 
gaziler ve şehit aileleri, 80 Günde 
Devri Alem Parkı’na da giderek 
Konya’nın tarihi ve kültürel mekan-
larını ziyaret etmiş oldu. 

Şehit ve Gazi Aileleri Koordi-

nasyon Merkezi Başkanı Yunus 
Gümüşsoy, “Öncelikle Belediye 
Başkanımıza Konya gezisi için te-
şekkür ediyoruz. Şehit ve gazi ai-
lelerimiz hiç olmazsa bir nefes al-
dılar. Başkanımızın şehit aileleri ve 
gaziler için yaptığı işleri saymakla 
bitiremeyiz. Bu tür aktiviteler bize 
çok büyük memnuniyet veriyor. Biz 
Başkanımızdan çok memnunuz Al-
lah ondan razı olsun. Bundan son-
rada inşallah şehit ailelerimizi ve 
gazilerimizi rahatlatacak aktiviteler 
ve geziler düzenlenir” şeklinde ko-
nuştu. 

Aksaray Gaziler Derneği Baş-
kanı Mustafa Dağ ise, “Şehit aileleri 
ve gazilerimiz ile sahsım adına be-
lediye başkanımıza teşekkür ediyo-
rum. Başkanımız verdiği sözlerde 
duruyor. Genç, dinamik ve enerjik 
bir başkandır. Bizler için düzenledi-
ği Kültür gezilerine devam etmesini 
diliyoruz” dedi.   n İHA

“Şehir ve Gençlik Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayın açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Geleceği imar edebiliriz ancak gençliği imar etmek bizim önceliğimiz olmalıdır” dedi

‘Gençliği imar etmek 
önceliğimiz olmalı’

 Konya Büyükşehir Belediyesi, 
bugünün ve geleceğin şehirlerinin 
oluşumunda gençlerin etkisi, katkı-
sı ve rolünün ele alındığı “Şehir ve 
Gençlik Çalıştayı” gerçekleştirdi. 

Selçuklu Kongre Merkezi’n-
de yapılan çalıştay, Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın konuşması ile 
başladı. Başkan Altay, Büyükşehir 
Belediyesi olarak Konya’da yaşayan 
her yaştan genç için yeni ve farklı 
projeler üretmeyi hedeflediklerini 
belirterek, genç nüfus bakımından 
Türkiye ortalamasının üzerinde bir 
şehir olan Konya’da hem üniversi-
te öğrencilerine, hem de ortaöğre-
timde okuyan öğrencilere ayrı ayrı 
projeler yaptıklarını aktardı. Altay, 
“Bugün burada düzenlediğimiz bu 
toplantı gençlerle ilgili uzun vade-
li, kalıcı olarak neler yapabilirizin 
ilk adımıdır. Çocuklara ve gençlere 
yönelik şehrimizde uygulanan çok 
iyi projeler var. Bu projelerde eme-
ği geçenlere teşekkür ediyorum. 
Bizler, bu projeleri tek çatı altında 
toplayıp daha verimli bir hale getir-
me düşüncesiyle hareket ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.  Başkan Altay, 
Medeniyet Okulu ve Selçuklu De-
ğerler Eğitimi Projeleri gibi çocuk-
ların gelenek-görenek ve geçmişe 
bağlı olarak yetişmelerini hedef-
leyen, onların bilgi ve birikimini 
artıran projeleri Konya genelinde 
yaygınlaştırmayı amaçladıklarını 
kaydederek, “Elbette tüm hizmet-
ler önemli ama içinde çocuk ve 
genç olan hizmetler bizim için ayrı-
ca önemlidir. Geleceği imar edebi-
liriz ancak gençliği imar etmek bi-
zim önceliğimiz olmalıdır. Şahsım 
olarak bu konuyu dert edindiğimi 
ve bu konuyu bizzat takip ettiğimi 
ifade etmek isterim” dedi.  Başkan 

Altay’ın konuşmasının ardından 
Milli Eğitim ve Kültür-Turizm Eski 
Bakanı AK Parti Eskişehir Millet-
vekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Milli Sa-
vunma Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Erhan Afyoncu, Yeşilay Genel 
Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk 
ve Sanatçı-Bestekâr Özhan Eren’in 
konuşmacı olarak katıldığı çalışta-

ya geçildi. 
ÇAĞIN GEREKLERİNİ YERİNE 

GETİRMELİYİZ 
Prof. Dr. Nabi Avcı da insan-

ların şehirleri imar ettiğini ama 
şehirlerin insanları biçimlendirip 
etkilediğini kaydettiği konuşmasın-
da çalıştayı düzenleyen Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti. Nabi 

Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Milli Eğitim Bakanları unutulur 
ama öğretmenler asla unutulmaz-
lar. Sadece ilkokul öğretmenleri 
değil; ortaokuldaki, lisedeki tüm 
öğretmenlerimizi hatırlıyoruz. Bu 
ne demek? Çocuklarımızın eğiti-
minde, terbiyesinde ve yetişme-
sinde öğretmenler herkesten daha 
fazla etkili olurlar. Dolayısıyla bu da 
öğretmenlerin çok büyük sorumlu-
luğu var demektir. Evet, öğretmen-
ler unutulmazlar ama bu çok da 
büyük bir sorumluluktur. Bakanlık-
tan ayrılmadan önce bir araştırma 
vardı. Araştırmaya göre dünyada 
öğretmenlere en büyük toplum-
sal saygınlığı veren ülke Kore’ydi. 
İkinci ülke Türkiye, üçüncü sırada 
da Yunanistan vardı. Saygınlık ko-
nusunda sorun yok ama artık yeni 
teknolojilerle okul ve öğretmen tek 
bilgi kaynağı değil. Onun için de 
buna göre hareket etmeliyiz.”
n HABER MERKEZİ

Konya’nın un sanayicilerinden merhum Hanefi Çınar’ın eşi, 
Suna Çınar vefat etti. Merhume Suna Çınar dualarla defnedildi

Çınar ailesinin acı günü

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

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Atiker Konyaspor’un okullarda 
yaptığı seçmeler sona erdi

Kaptan Ali Turan ameliyat oldu

Atiker Konyaspor Futbol Gelişim 
Akademisi iki hafta içinde Konya 
merkezde 110 ilkokul ile 100 orta-
okulda yaptığı seçmeler sona erdi.  
Konyaspor futbol okullarının tanıtı-
mının da gerçekleştirildiği seçmeler 
sonucunda 500’e yakın sporcu tespit 
edildi. 

Görevli antrenörler tarafından 

belirlenen öğrenciler gruplar halinde 
Konyaspor altyapı tesislerine davet 
edilecek. Burada yeniden “Elit Seç-
me” adı altında yetenekli sporcular 
öncelikle Atiker Konyaspor’a ve Ana-
dolu Selçukspor’a kazandırılacak.  Di-
ğer öğrenciler ise belirlenen amatör 
küme takımlarda değerlendirilecek. 
Konyaspor Futbol Akademisi’nden 

konu hakkında yapılan açıklamada, 
“Başkanımız Hilmi Kulluk’un seçim 
sürecinde amatör takımları pilot 
takım olarak göreceğiz ve birlikte 
hareket edeceğiz. Amatör branşlara 
önem vereceğiz sözünün ardından bu 
doğrultuda çalışmalarımızı artırarak 
devam ettireceğiz” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’da Pazartesi ak-
şamı karın ağrısı ile hastaneye giden 
Kaptan Ali Turan, apadisit ameliyatı 
oldu. Konuyla ilgili Konyaspor’dan 
yapılan açıklamada, “Akşam saat-
lerinde karın ağrısı şikayetiyle sağlık 
sponsorumuz Medicana Hastane-

si’ne giden kaptanımız Ali Turan 
apandisit teşhisi sonrası ameliyata 
alındı. Ameliyat sonrası ikinci baş-
kanımız Selçuk Aksoy, as başkanımız 
Osman Koçak, teknik direktörümüz 
Rıza Çalımbay, futbolcularımız Selim 
Ay, Volkan Fındıklı, doktorumuz Ga-

lip Bilen Kürklü ve kulüp menajerimiz 
Seçkin Özdil hastanede kaptanımız 
Ali Turan’ı ziyaret etti. Kaptanımıza 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor 
bir an önce iyileşmesini ve antren-
manlara katılmasını ümit ediyoruz” 
denildi. n SPOR SERVİSİ

Konya’da eskrim il 
şampiyonları belli oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve 

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzen-
lenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri 8–14 Ekim 2018 ta-
rihleri arasında yapılan müsabakalar ile sona erdi. Spor 
ve Kongre Merkezi Eskrim Salonunda yapılan Amatör 
Spor Haftası Eskrim müsabakaları sonucunda dereceye 
giren isimler şu şekilde oluştu; U10 Bayan1.Zülal Can, 
2.Leyla Elis Çolakoğlu, 3.Defne Metin, 3.Ada Karaçor, 
U14 Bayan 1.Buse Gül Zengin, 2.Defne Horasanlı, 3.Cey-
lin Samur, 3.Gülsüm Dülger, U12 Bayan 1.Ceylin Samur, 
2.Dila Naz Eken, 3.Defne Umay Horasanlı, 3.Zülal Can. 
U10 Erkek 1.Doruk Erdoğan, 2.Tardu Karaçor, 3.Ayberk 
Yalçın, 3.Ertuğrul Zengin, U12 Erkek 1.Hilmi Doruk, 
2.Kerem Bilgin, 3.Alp Tardu Karaçor, 3.Arman Şolpan, 
U14 Erkek 1.Ege Erdem Erdoğan, 2.Arman Solpan, 3.Ke-
rem Bilgin. 
n SPOR SERVİSİ

Motodrag sezonu 
Konya’da tamamlanacak

Türkiye Motodrag Şampiyonası’nda sezonun son 
ayak yarışları, 20-21 Ekim tarihlerinde Konya’daki Sa-
raçoğlu Spor Tesisleri Drag Pisti’nde gerçekleştirile-
cek. Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan 
açıklamaya göre, 402 metrelik pistte düzenlenecek se-
zon finalinde, 2018 yılının şampiyonları belirlenecek. Or-
ganizasyon, 20 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek 
serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. Ya-
rışmacılar son gün ise zamana karşı mücadele edecek. 
Konya’daki yarışlar, Pro300, Standart 1 (600-750 cc), 
Standart 2 (1000-1300 cc), Street 600 cc, Street 750 cc, 
Street 2 (1000-1300 cc), Süper Street (1000-1300 cc) ve 
Pro Street (1000-1300 cc) kategorilerinde düzenlenecek.
n AA

Ünal Karaman, mimar gibi çalışıyor
Spor Toto Süper Lig’de oynadığı fut-

bol ve son haftalarda aldığı sonuçlarla göz 
dolduran Trabzonspor’da bahar havası 
yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig’de geride 
kalan 8 haftayı 13 puanla 5. sırada ta-
mamlayan Trabzonspor’da hedef zirve ya-
rışını sürdürmek. Futbolculuk döneminde 
olduğu gibi teknik direktörlük görevinde 
de bordo-mavili takıma önemli bir ivme 
kazandıran Ünal Karaman, bir mimar gibi 
çalışmalarını sürdürüyor. Kulüpte yeni bir 
dönem başlatan yönetim ise sürecin en 
önemli ayağını oluşturuyor. 

TAKIMIN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ 
Geçtiğimiz sezon hem arzuladığı fut-

bolu oynayamayan hem de ligi hedefledi-
ği sırada bitiremeyen Trabzonspor, sezon 
başında başta yönetim ve Teknik Direktör 
Ünal Karaman’ın büyük gayretleri sonra-
sı takımın çehresini değişti. Transferde 
ekonomik olarak yapılan devrimle birlik-
te mevcut kadroya yapılan takviyelerle 
takım olma yolunda önemli adımlar atan 
bordo-mavililer, son iki haftada hem içe-
ride hem de dışarıda kazanarak büyük bir 
moral depoladı. 

KARAMAN, MİMAR GİBİ ÇALIŞIYOR 
Ünal Karaman, Trabzonspor’da fut-

bolcu ve teknik adam olarak görev yaptığı 

dönemlerin yanı sıra bu sezon başında 
teknik direktör olarak çalıştırdığı takıma 
geçmişte olduğu gibi önemli bir ivme 
kazandırdı. Sezon başında beri titiz bir 
çalışma yürüten ve teknolojiyi de kurmay-
larıyla birlikte çok iyi kullanan genç teknik 
adam takımdan ayrılması gündemde olan 
isimleri kazanarak katkı vermelerini sağ-
ladı. Tecrübeli ve genç isimlerle birlikte 
iyi bir kurgu ortaya çıkartan Karaman, 
sorun çıkartan değil, sorunların üstesinde 
gelebilecek karaktere sahip oyuncular ta-
kıma katılmasına özen gösterdi. 

KOLEJ HAVASI 
Trabzonspor’da yakalanan ortamın en 

önemli unsurların başında takım içindeki 
bağların güçlenmesi oldu. Futbolcuların 
arasında ağabey-kardeş ve yakın arkadaş 
ilişkileri bulunuyor. Özellikle aynı ülkeden 
ve coğrafyadan olan yabancı oyuncular, 
Trabzon’da yakaladıkları aile ortamıyla 
birlikte şehre uyum sağlamalarıyla sıcak 
bir dostluk ortamı kurdular. Yerli ve ya-
bancı oyuncuların aile gezintileri, futbolcu 
çocuklarının kaynaşması, yönetimin ve 
Ünal Karaman’ın oluşturmak istediği kolej 
takımı planlamasının önemli bir ayağını 
oluşturuyor. 
n İHA

Yavru Kartal 
telafi istiyor!

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 8.hafta maçında Etimesgut Belediyespor’a konuk 
olacak. Bugün Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma 14.30’da başlayacak 
ve Hasan Kaçar tarafından yönetilecek. Yeşil beyazlılar bu maçtan 3 puan ile dönerek çıkışa geçmek istiyor

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında şok bir mağlubiyet alan 
yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, telafi ma-
çına çıkıyor. 8.hafta karşılaşmasına çıkacak olan Yavru Kartal, 
Etimesgut Belediyespor’a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Şan-
lıurfaspor ile berabere kalan Ankara ekibini yenerek yeniden 
çıkışa geçmek isteyen Anadolu Selçukspor’un maçı Etimesgut 
Belediyesi Atatürk Stadyumu’nda oynanacak ve 14.30’da baş-
layacak. Mücadeleyi Hasan Kaçar yönetirken, yardımcılıklarını 
Adem Şahan, Abdulkadir Döner ve Yaşar Can Temizel yapacak.

BUGSAŞ MAÇINI TELAFİ ETMEK İSTİYOR
Pilot takım Konya Anadolu Selçukspor, ligin 7.hafta maçın-

da geçtiğimiz Cumartesi günü kendi sahasında Bugsaş Spor’a 
2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen 
bu üstünlüğünü koruyamayan yeşil beyazlılar, kendi evindeki 
ilk yenilgisini aldı. Yavru Kartal, bugün oynayacağı Etimesgut 
Belediyespor maçı ile bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. 3 puan 
parolası ile maçı çıkacak olan temsilcimiz, 7 hafta sonunda 7 
puan topladı ve 12.sırada yer alıyor.

TÜRKMEN TAKIMINDAN UMUTLU
Yavru Kartal’da Teknik Direktör Tayfun Türkmen, geçtiğimiz 

hafta maçın bazı bölümlerinde oynadıkları oyun ile ilerisi için gü-
zel bir görüntü verdiklerini ifade etmişti. Türkmen, takımından 
umutlu olduğunu dile getirerek, “Bugsaş Spor maçında özellikle 
ilk yarıda oynadığımız oyun ile ilerisi için güzel bir görüntü ver-
dik. Sonuç istediğimiz gibi değil. Kendi sahamızda yenilmeme-
liyiz. Şimdi üç gün sonra Çarşamba günü deplasmanda bir kar-
şılaşma oynayacağız. Buradaki kayıplarımızın telafisini inşallah 
orada yapmaya çalışacağız” diyerek görüşlerini dile getirmişti.

ETİMESGUT DÜŞME POTASINDA
Konya Anadolu Selçukspor’un bugün deplasmanda karşıla-

şacağı Ankara ekibi Etimesgut Belediyespor, ligde henüz 1 gali-
biyet aldı. Geçtiğimiz hafta ligin güçlü ekiplerinden Şanlıurfaspor 
ile berabere kalan Etimesgut, toplamda 5 puana ulaştı. Düşme 
hattından bir an önce kurtulmak isteyen Yavru Kartal’ın rakibi, 
bugünkü maçtan puan ve puanlarla ayrılmak için çabalayacak.
n SPOR SERVİSİ
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TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor, ligin 8.hafta maçında Eti-
mesgut Belediyespor’a konuk olacak. 
Bugün oynanacak olan karşılaşma 
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyu-
mu’nda saat 14.30’da başlayacak. 
Yavru Kartal, bu maçı kazanarak ligde 
kaybettiği puanları telafi etmek istiyor.

Yavru Kartal çıkış arıyor!

Ziraat Türkiye Kupası’dan 4. Tur kuraları 
çekildi. 3. Tur maçında Yeni Amasyaspor’u 
eleyen Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 
4. turunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerin-
den Kahramanmaraşspor ile eşleşti. Kupadaki 
bu karşılaşma deplasmanda oynanacak. 4. 
Tur maçları, 30-31 Ekim ve 01 Kasım tarih-
lerinden oynanacak. Atike Konyaspor, Yeni 
Amasyaspor’u 5-2 ile geçerken, bu maçta 
kırmızı kart gören Adis Jahovic, iki maça ceza 
alarak takımını önemli karşılaşmalarda yalnız 
bırakmıştı. Ziraat Türkiye Kupası’na bu turda 
Spor Toto Süper Lig’den Aytemiz Alanyaspor, 
Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni 
Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., 
Kayserispor ve Trabzonspor A.Ş. kulüpleri da-
hil oldu. ZTK 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 
48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme 
Turu’nda mücadele edecek.   n SPOR SERVİSİ

TERCİH ZAMANI!
Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak zirve iddiası için gereken adımı atacağı 
maçlarda beklenen etkiyi oluşturamayan Atiker Konyaspor, bu hafta tercih 

yapacak. Rize deplasmanına gidecek olan Anadolu Kartalı, kazanması duru-
munda üst gruptan kopmazken, olası kayıpta orta sıra kimliğine geri dönecek

Spor Toto Süper Lig’de 9. hafta heyecanı yak-
laşıyor. Temsilcimiz Atiker Konyaspor Pazar günü 
deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Saat 
13.30’da başlayacak karşılaşma Rize Çaykur Didi 
Stadı’nda oynanacak. Atiker Konyaspor bu zorlu kar-
şılaşmada gelecek adına öneli bir tercih yapacak. 12 
puanı bulunan Anadolu Kartalı zorlu maçı kazanırsa 
üst grupta yer almayı sürdürürken olası kayıp yeşil 
beyazlıları orta sıra kimliğine geri sürükleyecek.

BEKLENEN HAMLE BİR TÜRLÜ GELMEDİ
Sezona iyi bir başlangıç yapan Atiker Konyaspor 

önemli galibiyetler almasına rağmen bu başarıyı pe-
kiştirecek hamleleri bir türlü yapamadı. Erzurumspor 
galibiyeti ile lige başlayan Anadolu Kartalı, Antalya 
ve Bursa beraberlikleri ile duraklarken, deplasman-
daki Yeni Malatya zaferi ile yeniden vites yükseltti. 
Fenerbahçe maçını kazanması durumunda üst grup-
ta iddialı konuma gelecek olan yeşil beyazlılar bu 
maçı kaybederek beklenen hamleyi yine gerçekleş-
tiremedi. Ardından gelen Kayseri galibiyeti ile tekrar 
hareketlenen Konyaspor, Göztepe mağlubiyeti ve 
Beşiktaş beraberliği ile çıkışını heba etmiş oldu.

RİZE İLE YENİ HAMLE
12 puanla 7. sırada yer alan Atiker Konyaspor, 

Çaykur Rizespor galibiyeti ile yeni bir çıkış hamle-
si yapmak istiyor. Rize deplasmanından alınacak 
3 puan Konyaspor’u üst grup içinde tutarken, olası 
bir mağlubiyet ise orta sıra kimliğine sürükleyecek. 
Anadolu Kartalı Çaykur Rizespor maçının ardından 
evinde İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak. Rize’den 
alınacak galibiyet ise İstanbul Başakşehir maçını zir-
ve yarışı haline getirecek. 

SÜPER LİG’DE ZORLU MAÇLAR
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftası zorlu maçlara 

sahne olacak. Temsilcimizin Rizespor’a konuk olaca-
ğı hafta Galatasaray-Bursaspor maçı ile başlayacak. 
Cumartesi günü ise ligde 3 maç oynanacak. Kasım-
paşa evinde Akhisar’ı ağırlarken, Başakşehir ise 
Kayserispor’u konuk edecek. Günün son maçında ise 
lige kötü başlangıç yapan Fenerbahçe, Sivasspor ile 
deplasmanda karşılaşacak. 

Pazar günü de Ankaragücü-Yeni Malatya, Alan-
ya-Antalya ve Göztepe-Beşiktaş karşılaşmaları oyna-
nırken, haftanın son maçına ise Trabzonspor evinde 
Erzurumspor’u konuk edecek.
n SPOR SERVİSİ 

Konyaspor’un rakibi 
Kahramanmaraşspor
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