
TÜBİTAK’ın birincileri
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi 
(NEÜ) öğrencileri 
TÜBİTAK’ta önemli 
bir başarının 
altına imza attı. 
NEÜ’lü iki öğrenci 
uzun uğraşlar 
sonucunda 
hazırladıkları 
projeleriyle 
alanlarında Türkiye 
birincisi oldu. 
n SAYFA 10’DA

Türkiye’de tedavisi olmayan Musküler Distrofi ismi verilen kas 
hastası olan 2 kız kardeşten 1’i olan Merve Bekmezci (26), Hindis-
tan’da kök hücre tedavisi için destek beklerken, ablası gibi cihaza 

mahkum olmak istemiyor. n SAYFA 9’DA

06 Milletvekilinin amcası 
evinde ölü bulundu 11 Türkiye’nin geleceği 

için buluşacaklar 12 Akıllı pompa çiftçinin
maliyeti düşürecek

BİN 900 PERSANEL, 400
ARAÇLA TEYAKKUZDA

‘HAZIRLIKSIZ OLSAK DA
KAR SEVİNCİ YAŞADIK’

GENÇLİĞİN EN GÜZEL
REHBERİ EFENDİMİZ

Büyükşehir’den kar tedbirleri

Alacabel yine geçit vermedi

Tema, ‘Efendimiz ve Gençlik’

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde ve 
ilçelerde kar yağışı ve buzlanmadan dolayı vatan-
daşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi 
için 24 saat tuzlama, solüsyon ve kar kürüme çalış-
ması yapıyor.

Konya şehir merkezine önceki gün akşam saat-
lerinde düşen yılın ilk karı mutlulukla karşılandı. 
Vatandaşlar kar sevincini fotoğraflayarak yaşadı. 
Konya ile Antalya arasındaki bağlantıyı sağlayan 
Alacabel’de kar kalınlığı 15 santimetreyi geçince 
yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Yağışların devam 
edeceği tahmin ediliyor.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Diyanet İşleri 
Başkanlığınca 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası kap-
samında şehirde yapılacak olan programların be-
lirlendiğini, bu yılki temanın ise “Peygamberimiz ve 
Gençlik” olduğunu söyledi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

Milli birlik ve 
beraberlik vurgusu 

Mülki amirlerin
özlük hakkı verilsin

Her ürünün 
5 TL’si SOBE’ye

‘Zaman önemli 
bir kaynaktır’

Cuma Buluşmaları kapsamında 
İhsaniye Mahallesi’nde vatan-
daşlarla namaz çıkışı biraraya 
gelen Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, va-
tandaşın talep ve şikayetlerini 
dinledi. Başkan Pekyatırmacı, 
milli birlik ve beraberliğe vurgu 
yaptı.  n HABERİ SAYFA 5’TE

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, polislerin, mülki idare 
amirlerinin, belediye meclisi 
üyelerinin ve muhtarların 
sorunlarını gündeme taşıdı. Ka-
laycı, “Mülki idare amirlerimi-
zin, yargı mensuplarının özlük 
hakları esas alınarak gerekli 
özlük haklarına kavuşturulması-
nı bekliyoruz” dedi.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

Arçelik ve Beko bayileri Kon-
ya’da başlattıkları kampanyayla 
Kasım ve Aralık ayı boyunca 
bayilerden alınacak beyaz 
eşya, TV, klima ve ankastre 
ürünlerden her bir adet için 
vakfa Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Vakfı (SOBE)’ye  5 TL 
maddi yardımda bulunacak.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

Meram Belediyesi persone-
line ‘Etkili zaman yönetimi ve 
etkili iletişim’ semineri verildi. 
Rehberlik ve Araştırma Merke-
zi Uzmanı Psikolog Mehmet 
Aslan, zamanın en önemli 
kaynak olduğunu söyledi.  
n HABERİ SAYFA 11’DE
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Çökmeden yıkılacak!
Önceki gün Beyşehir Çevreyolu Caddesi’nde bulunan yaya üstgeçidinin merdivenlerinin bir bölümünün kendiliğinden 

yıkılması üzerine Büyükşehir Belediyesi, aynı dönemlerde yapılan 2 yaya üstgeçidini daha yıkıp yenisini yapma kararı aldı
YAYA ÜSTGEÇİTLERİ YENİLENECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Çevreyolu 
Caddesi üzerinde bulunan yaya üstgeçidinin merdi-
ven kısmında meydana gelen göçüğün ardından aynı 
dönemlerde yapılan ve yaklaşık 25-30 yıldır kullanılan 
Eski Sanayi girişinde bulunan Eski Sanayi Üstgeçidi 
ile Aydınlıkevler Mahallesi girişinde bulunan Gaze-
teci Orhan Samur Üstgeçidi’ni hızlı bir şekilde yıkıp, 
yerlerine yenilerini yapacak.

BİR YOL KAPANDI, TRAFİK TIKANDI
Öte yandan merdiven kısmında meydana gelen gö-
çük nedeniyle üstgeçidin yıkımı için Beyşehir Çevre-
yolu’nun bir süre trafiğe kapatılmasının ardından tra-
fik adeta felç oldu. Beyşehir Çevreyolu ile bağlantılı 
bütün yollarda büyük yoğunluk yaşandı. Merdiveni 
yıkılan üstgeçit gece saatlerinde belediye ekiplerinin 
hummalı çalışması neticesinde tamamen yıkılarak ka-
patılan yol yeniden trafiğe açıldı. n HABERİ SAYFA 2’DE

Tarıma ışık
tutuyorlar

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü,  görev 
alanları içerisinde yer alan tahıllar, endüstri bitkileri, yemeklik tane 
baklagiller, tıbbi aromatik bitkiler, çayır-mera ve yem bitkileri, 
meyvecilik, sebzecilik, biyolojik çeşitlilik, genetik kaynaklar 
ve hayvancılık olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bahri Dağdaş 
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih 
Özdemir, “Konya’mız ve tüm Türkiye’nin tarımsal yapısı ve tarımsal 
ekonomisini değerlendiriyor, bu alanlarda yapılacak stratejik 
çalışmalara veri sağlıyor ve ışık tutuyoruz” dedi.  n SAYFA 13’TE

Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 
5.hafta maçında İsveç ile bugün karşı karşıya gelecek. 
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki mücadele 
saat 20.00’de başlayacak. Daha önceki maçlarında 
istediği sonuçları alamayan milli takımımızın bu 
müsabaka öncesinde herhangi bir iddiası bulunmuyor.
A Milli Takımımızın İsveç ile oynayacağı 
karşılaşmada Konya, yapacağı ev sahipliği ile yine 
Türkiye’ye örnek olacak. Daha önce Konya’da 
oynanan maçlarda Konyalı futbolseverlerin 
desteğini alarak Avrupa Şampiyonası’na giden 
milliler, burada oynadığı son maçta Ukrayna 
ile 2-2 berabere kalmıştı. 
n HABERİ SPOR’DA

Konya’da milli heyecan

Tek çareleri Hindistan!

İki üstgeçit kontrollü yıkılarak yenisi yapılacak

Fatih Özdemir

Merdivenleri çöken üstgeçit 
tamamen kaldırıldı
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Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, gençliğin en güzel rehberinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 
(SAV) olduğuna dikkat çekerek, gençlik nimetinin kıymetli değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı

En güzel rehberimiz
Peygamber Efendimiz

Konya İl Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu, Diyanet İşleri Başkanlığın-
ca 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında şehirde yapılacak olan 
programların belirlendiğini, bu yıl-
ki temanın ise “Peygamberimiz ve 
Gençlik” olduğunu söyledi. Kon-
ya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, 
“Gençlik, insana bahşedilen çok 
kıymetli bir nimettir. Gençlik, ha-
yallerin, tutkuların ve idealizmin 
yeşerip geliştiği bir çağdır. Yeniliğe 
ve ileriye doğru atılımların yapıldı-
ğı; hayatın gerçek anlamının peşine 
düşüldüğü; kimliğini arayıp bulma 
çabalarının yoğunlaştığı; güç ve 
heyecanın zirvede olduğu; arzu, is-
tek, gurur ve şiddet gibi duyguların 
yoğun bir biçimde yaşandığı heye-
canlı ve bir o kadar da çalkantılı bir 
dönemdir” dedi .
GENÇLİK, İNSANA BAHŞEDİLEN ÇOK 

KIYMETLİ BİR NİMETTİR
“Gençlik, insana bahşedilen 

çok kıymetli bir nimettir. Gençlik, 
hayallerin, tutkuların ve idealizmin 
yeşerip geliştiği bir çağdır” diyen 
İl Müftüsü Poçanoğlu ,“Mevlid-i 
Nebi Haftasında Peygamberimi-
zin dünyayı teşriflerini anarken, 
başta İslâm dünyası olmak üzere 
topyekûn insanlık âleminin dûçar 
olduğu manevî problemlerin çö-
züme kavuşturulması konusunda 
Efendimizin risaletine başvurma 
ve onun rehberliğinde ilerleme ko-
nusunda ciddî ve kayda değer bir 
ihmalkârlıkla karşı karşıya olduğu-
muzu söylemek isterim. Gençlik, 
insana bahşedilen çok kıymetli bir 
nimettir. Gençlik, hayallerin, tutku-
ların ve idealizmin yeşerip geliştiği 
bir çağdır. Yeniliğe ve ileriye doğru 
atılımların yapıldığı; hayatın ger-
çek anlamının peşine düşüldüğü; 
kimliğini arayıp bulma çabalarının 

yoğunlaştığı; güç ve heyecanın zir-
vede olduğu; arzu, istek, gurur ve 
şiddet gibi duyguların yoğun bir 
biçimde yaşandığı heyecanlı ve bir 
o kadar da çalkantılı bir dönemdir. 
Ömrün nevbaharı olan gençlik iyi 
değerlendirildiğinde kişiye dünya 
ve ahiret saadeti kazandırmakta, 
güzel değerlendirilemediğinde ise 
bir daha ele geçmeyecek kaybolan 
yıllara dönüşmektedir. Modern za-
manlarda bilgi, ulaşım ve iletişim 
teknolojisinde yaşanan baş dön-
dürücü değişimler, gençliğin işini 
daha da zorlaştırmaktadır. Zira ter-
temiz bir fıtratla çocukluk devresini 
tamamlayan evlatlarımız çoğu kere 
hazırlıksız olarak bu riskli döneme 
adım atmaktadır” dedi.

‘PEYGAMBERİMİZ EN GÜZEL 
REHBERİMİZ’

Hayatının her alanında bizlere 
örnek olan Peygamber Efendimiz 
(s.a.s.) genç nesilleri anlama ve on-
ları geleceğe hazırlama konusunda 
da en güzel rehberimizdir diyen 
Poçanoğlu, “Hayatının her alanın-
da bizlere örnek olan Peygamber 
Efendimiz (s.a.s.) genç nesilleri 
anlama ve onları geleceğe hazır-
lama konusunda da en güzel reh-

berimizdir. Peygamberimiz (s.a.s.), 
İslam’a davet görevini alıp, tebliğe 
koyulduğunda kendisine ilk iman 
edenlerin büyük çoğunluğunu 
gençler oluşturuyordu. İslam genç 
sahabelerin omuzlarında yükseli-
yor, onların gayret ve hizmetleriyle 
Mekke’den Medine’ye, Medine’den 
de dünyanın dört bir yanına ya-
yılıyordu. Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s.)’in dünyasında gençlerin her 
zaman özel bir yeri olmuştur. Efen-
dimiz (s.a.s.) gençlere yönelik sa-
mimiyet, güven, şefkat, merhamet 
ve zarafet temelli bir iletişim dili 
geliştirmiş ve onların yetişmeleriy-
le özel olarak ilgilenmiştir. Gerek 
Mekke’de gerek Medine’de onun 
rahle-i tedrisinden geçen gençler, 
insanlığı aydınlatan birer kandil 
olmuştur.  Peygamber Efendimiz 
(s.a.s.) gençlere daima inanmış ve 
onlara duyduğu güveni her vesile 
ile göstermiştir. Onlara, idarecilik-
ten komutanlığa; öğretmenlikten 
ticarete kadar geniş bir yelpazede 
sorumluluklar yüklemiştir. Allah 
Resulü (s.a.s.)’in genç Musab’ı 
Medine’ye öğretmen, genç Muaz’ı 
Yemen’e kadı ve muallim olarak 
göndermesi ve genç Üsâme’yi ordu 

komutanı yapması; gençlere so-
rumluluk vermemiz, güvenmemiz 
ve onları yarınlara hazırlamamız 
konusunda bizlere ışık tutan örnek-
lerden sadece bir kaçıdır” ifadeleri-
ni kullandı. 
TEMA PEYGAMBERİMİZ VE GENÇLİK

2018 yılı teması “Peygamberi-
miz ve Gençlik” olarak belirlendiği-
ne dikkat çeken, “ Hz. Peygamber 
sevgisi etrafında toplumumuza bir-
lik ve beraberlik mesajları sunmak 
amacıyla Başkanlığımız ve Türkiye 
Diyanet Vakfı işbirliği ile ülkemizde 
ve yurt dışında 1989 yılından bu 
yana önceki yıllarda Kutlu Doğum 
ismiyle olmak üzere 2017 yılın-
dan itibaren Mevlid-i Nebi Haftası 
programları düzenlenmektedir. Bu 
çerçevede, artık ülkemizde önemli 
bir dini, sosyal ve kültürel gelenek 
haline gelmiş olan ve kamuoyu ta-
rafından üst düzey ilgi gösterilen 
Mevlid-i Nebi Haftası’nın 2018 yılı 
teması “Peygamberimiz ve Genç-
lik” olarak belirlenmiştir. Söz konu-
su tema, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in 
ortaya koyduğu örneklik çerçeve-
sinde hafta boyunca gerçekleştiri-
lecek etkinliklerde ele alınacaktır” 
dedi.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Müftü Poçanoğlu’ndan
Vali Toprak’a gül takdimi

BBP Konya’dan Vali
Toprak’a ziyaret

17-23 Kasım tarihleri arasında 
kutlanacak olan Mevlid-i Nebi Haf-
tası etkinlikleri kapsamında Konya 
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, İl 
Müftü Yardımcısı Muharrem Bi-
çer, Karatay İlçe Müftüsü Mehmet 
Akpınar ve Selçuklu İlçe Müftüsü 
Nusret Karabiber, Vali Cüneyit 
Orhan Toprak’ı makamında ziya-

ret etti. İl Müftüsü Poçanoğlu, Vali 
Orhan’a bu hafta kapsamında ya-
pılacak olan çalışmalar hakkında 
kısa bilgi verdi. Kutlanacak hafta 
münasebetiyle gerçekleşecek açılış 
programına davette bulunan Poça-
noğlu, Vali Toprak’a hafta müna-
sebeti ile gül takdiminde bulundu.  
n HABER MERKEZİ

Büyük Birlik Partisi Konya İl 
Başkanı Osman Seçgin ve bera-
berindeki heyet, son Valiler Ka-
rarnamesiyle Hakkâri Valiliğinden 
Konya Valiliğine atanan Vali Cü-
neyt Orhan Toprak’ı makamında 
ziyaret etti. Makamda gerçekleşen 
ziyarette Vali Meral, Cumhurbaş-
kanlığının 2018/202 sayılı Karar-
namesiyle Hakkari Valiliğinden 

Konya Valiliğine atanan Vali Top-
rak’a hayırlı olsun temennisinde 
bulunarak yeni görevinde başarılar 
diledi. Vali Cüneyt Orhan  Toprak, 
Büyük Birlik Partisi Konya İl Başka-
nı Osman Seçgin ve Yönetim Ku-
rulu Üyelerine ziyaretinden duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek 
teşekkür etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beyşehir Çevreyolu’nda bulunan ve 25 yılı aşkın bir süredir hizmet veren yaya üstgeçidinin kendiliğinden yıkılmasının ardından 
şehirde bulunan ve aynı dönemlerde yapılan diğer yaya üstgeçitlerinin de yıkılıp yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı

Eskilerin hepsi yenilenecek!

Önceki gün akşam saatlerinde 
Selçuklu ilçesi Çevreyolu Caddesi üze-
rinde yaya üstgeçidinin merdiveninin 
bir bölümü kendiliğinden yıkıldı. Bu sı-
rada merdivenden aşağı indiği öğreni-
len bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs, am-
bulansla Konya Numune Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis 
ekipleri ise caddeyi çift yönlü olarak 
trafiğe kapatıp, üstgeçidin çevresine 
emniyet şeridi çekti. Beyşehir Çevre-
yolu Caddesi’nin trafiğe her iki yönde 
de kapalı olması nedeniyle sürücüler 
bağlantılı ve yan yolları kullanmaya 
çalıştı. Trafikte akşam saatlerinde bü-
yük bir yoğunluk oluştu. 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 

ÜSTGEÇİT AÇIKLAMASI
Aynı saatlerde Konya Büyükşehir 

Belediyesi ekipleri olay mahalline 
gelerek inceleme başlattı. Olaya hız-
lı bir şekilde müdahale eden Konya 
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri açık-
lama yaparak, “Akşam saatlerinde 
Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan 25 
yıllık yaya üst geçidinin merdiveninin 
bir bölümü yıkılmıştır. Olay üzerine 
hemen harekete geçen ekiplerimiz 
yolu trafiğe kapatarak müdahale et-
miştir. Şehrimize yürüyen merdivenli 
ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri ka-
zandıran belediyemiz, şehir merkezin-
de bulunan 3 eski yaya üst geçidinin 

yıkılarak yerlerine yenilerinin yapıl-
ması için bir çalışma yürütmekteydi. 
Bu olay sonrası yenileme çalışmala-
rımıza hız vereceğiz. Olayın yaşandığı 
yaya üst geçidi, can ve mal kaybına 
mahal vermemek için en kısa zaman-
da gerekli önlemler alınarak yıkılacak, 
yol trafiğe açılacak ve yeni bir yaya üst 
geçidi yapılması için hemen ihaleye 

çıkılacaktır. Yıkım tamamlanıncaya 
kadar Beyşehir Çevre Yolu Teknik Lise 
yolunu kullanan sürücülerimizin alter-
natif yolları tercih etmeleri gerekmek-
tedir” denildi.

OLASI BİR FACİANIN
 ÖNÜNE GEÇİLDİ

Aynı akşam Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na 

bağlı ekipler merdivenlerinin bir bölü-
mü yıkılan yaya üstgeçidini tamamen 
yıkıp, enkazını kaldırmak için yoğun 
bir şekilde çalıştı. Akşam 21:30 sıra-
larında yaya üstgeçidi iş makineleri 
aracılığıyla tamamen yıkıldı. Yıkım 
esnasında iş makinelerinin fazla efor 
harcamaması ve küçük darbelerle 
köprünün hemen yıkılması, olası bir 

facianın önüne geçildiğini de gözler 
önüne serdi. 

GECE, ÜSTGEÇİT TAMAMEN 
YIKILDI, CADDE TRAFİĞE AÇILDI

Üst geçidin tamamen yıkılmasının 
ardından enkaz kaldırma çalışmaları 
başlatıldı. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi ekipleri, yıkılan yaya üstgeçidinin 
enkazını kaldırmak için gece geç saat-

lere kadar çalıştı. Büyükşehir Beledi-
yesi yetkilileri, tehlike oluşturan yaya 
üstgeçidini tamamen yıkıp, sabaha 
kalmadan yolu tekrar trafiğe açmayı 
başardı. Çalışmalar gece 04:00 sıra-
larında tamamen bitirilmiş oldu. Gü-
venlik nedeniyle kapatılan yol, trafiğe 
yeniden açıldı. 

ESKİ ÜSTGEÇİTLERİN
 HEPSİ YENİLENİYOR!

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
açıklamasında bahsi geçen ve 25-30 
yıldır hizmet veren 3 yaya üstgeçidini 
yıkıp yerine yenilerini yapmak için 
çalışmaların hız kazandığı öğrenildi. 
Eski Sanayi girişinde bulunan Eski Sa-
nayi Yaya Üstgeçidi ve Aydınlıkevler 
Mahallesi girişinde bulunan Gazeteci 
Orhan Samur Yaya Üstgeçidi de er-
gonomik ömrünü tamamlamış olan 
diğer üstgeçitlerdi. 

Her ne kadar şimdilerde bu yaya 
üstgeçitleri herhangi bir tehdit oluştur-
masa da, bahsi geçen üstgeçitlerin de 
yıkılıp yerine yenisinin yapılacağı öğ-
renildi. Daha önce Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu üstgeçitleri yenil-
mek için çalışma başlattığı, projele-
rinin hazır olduğu, ihalesinin hızlı bir 
şekilde yapılacağı ve en kısa sürede 
3 üstgeçidin yıkılıp yerine yenilerinin 
yapılacağı öğrenildi. 
n RASİM ATALAY

Önceki gün akşam saatlerinde Beyşehir Çevreyolu üzerinde bulunan yaya 
üstgeçidinin merdivenlerinden bir kısmı kendiliğinden yıkılmıştı.

Üstgeçidin bulunduğu cadde trafiğe  tamamen kapatılarak, üstgeçidin 
tamamı Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı ve cadde trafiğe açıldı.

Yaklaşık 25-30 yıldır hizmet veren Eski Sanayi Yaya Üstgeçidi’nin de 
yıkılıp, yerine yenisinin yapılacağı öğrenildi.

Ergonomik ömrünü tamamlayan bir diğer yaya üstgeçidi olan Aydınlıkevler girişindeki Gazeteci Orhan Samur Yaya Üstgeçidi de yıkılıp yenilenecek. 
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Büyükşehir kar ve buzlanmaya karşı 24 saat görev başında

Konya Büyükşehir Belediye-
si, kış aylarında Konya genelinde 
kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 
vatandaşların günlük yaşamının 
olumsuz etkilenmemesi için 24 
saat çalışıyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, kışa hazırlık için ekip ve 
araç filolarını daha da güçlendir-
diklerini belirterek, Konya gene-
lindeki sorumluluk alanlarında 
kar ve buzlanmaya karşı tüm gö-
rev başında olduğunu kaydetti. 

7/24 VATANDAŞIMIZIN 
HİZMETİNDEYİZ 

Konya merkezdeki hazırlık-
lar kapsamında şehrin 25 farklı 
noktasında kar ve buzlanmaya 
karşı ekiplerin görev yaptığını 
kaydeden Altay, “Fen İşleri Dai-
resi Başkanlığımız şehir merke-
zinde 25 noktada Acil Müdahale 
Ekiplerini hazır bekletiyor. Yine 6 
bin ton tuz ve bin ton buz çözü-
cü-önleyici solüsyonumuz hazır. 
Personelimiz kar yağışı esnasında 
şehir içi ana arterler, şehirlerarası 
bağlantı yolları, eğitim, sağlık ku-
ruluşları ile diğer önem arz eden 
yollar başta olmak üzere şehir 

genelinde gece gündüz çalışarak 
yollarımızın açık kalmasını sağlı-
yor” dedi. 
BİN 900 PERSONELLE SAHADAYIZ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir 
merkezinin yanı sıra Konya’nın 
31 ilçesinde de Konya Valiliği, İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
ve ilçe belediyelerinin yanı sıra 
muhtarlarla koordineli bir şekil-
de çalışmaya devam edecekleri-
ni aktararak, “Merkezin yanı sıra 
28 ilçemize hizmet veren 7 böl-
ge şefliğimizde personelimiz ve 

ekipmanlarımızla vatandaşımızın 
hizmetindeyiz. Yoğun kar yağışı 
esnasında herhangi bir olumsuz-
luğun oluşması ihtimaline karşı 
mahalleye dönüşen 45 köyümü-
ze traktörlere takılmak üzere kar 
bıçakları verdik. Bu kapsamda 
verilen kar bıçağını takarak kar 
temizlemede ilk müdahaleyi ya-
parak çalışacak traktörlerin yev-
miyeleri belediyemiz tarafından 
karşılanacak. Kış çalışmalarında 
merkez ve ilçelerde 1. 900 perso-
nel ve 400 araçla hizmet veriyo-
ruz” ifadelerini kullandı. Başkan 

Altay, Park ve Bahçeler Dairesi 
Başkanlığı’na bağlı ekiplerin de 
ana arterlerdeki kaldırımlarda, 
şehir meydanlarında, parklarda, 
hastane, okul ve cami gibi kamu 
tesislerinde, yaya üst ve altge-
çitler ile yürüyüş yollarında kar 
temizliği ve tuzlama çalışmaları 
yapacağını dile getirdi. 

KIŞ ACİL ÇAĞRI MERKEZİ 
444 55 42 Yoğun kar yağışı 

esnasında vatandaşların her han-
gi bir olumsuzlukla karşılaşmaları 
halinde Büyükşehir Belediye-
si’nin Acil Çağrı Merkezi’ne 444 

55 42 nolu numaradan ulaşma-
larını isteyen Altay, “Vatandaş-
larımız Acil Çağrı Merkezimizi 
arayarak bizlere her an ulaşabilir 
ve yardım talep edebilirler. Hem-
şehrilerimizin talepleri kayda alı-
narak anında dönüş yapılacak ve 
gereken yapılacak. Ancak zaman 
zaman asılsız ihbarlar da oluyor. 
Yardıma ihtiyacı olan hemşehri-
lerimiz de bu sebeple mağduriyet 
yaşayabiliyorlar. Bu konuda rica-
mız, vatandaşlarımız bu konuya 
biraz daha hassasiyet göstersin-
ler” dedi.  n HABER MERKEZİ

Konya il merkezine
yılın ilk karı düştü

Konya’da yağışlı
hava devam edecek

Konya’da il merkezinde gece 
saatlerinde mevsimin ilk karı yağ-
dı. Akşam başlayan ve gece saatle-
rine kadar yağan kar yağışıyla bir-
likte şehirdeki bazı bölgeler beyaza 
büründü. 

Türkiye’yi etkisi altına alan so-
ğuk ve yağışlı hava Konya’da da 
kendisini gösterdi. Şehir merkezin-
de akşam saatlerinde karla karışık 
yağmur şeklinde başlayan yağış, 
yüksek kesimlerde kar olarak etki-
sini gösterdi. Yağış gece saatlerin-
de kara dönüştü. Aralıklarla yağan 

kar bir süre sonra etkisini kaybetti. 
Kar yağışıyla birlikte şehir mer-
kezinde ağaçlar ve park halindeki 
araçların üzeri beyaza büründü. 
Kar yağışıyla birlikte dışarıda olan 
vatandaşlar da kar yağışı altında 
eğlendi. Aylardan sonra bekledik-
leri kar yağışının geldiğini ifade 
eden vatandaşlar, “Kışın güzelliği 
bir başka oluyor, çıktık ilk karı gör-
dük. Arkadaşlarla Mevlana Mey-
danı’na geldik. Bizim için çok güzel 
bir aktivite oldu” diye konuştu.
n İHAAlacabel yine 

geçit vermedi

Kar yağışı ve buzlanma Kon-
ya Antalya Karayolunda sürücü-
lere zor anlar yaşatırken, çekici 
türü araçlar ile zincir ve kar las-
tiği bulunmayan araçların ge-
çişine izin verilmedi. Özellikle 
Seydişehir’den sonra 10. kilo-
metreden itibaren etkili olan kar 
yağışı nedeniyle yüzlerce araç 
yolda kalırken, 1825 rakımlı Ala-
cabel Mevkisinde kar kalınlığı 15 
santimetreye ulaştı. Karayolları 
ekipleri yolu trafiğe açık tutabil-
mek için sürekli kürüme ve tuz-
lama çalışması yaptı. Yolda ka-
lan araçları iten vatandaşlara ise 
Bölge Trafik ekipleri de yardım 
ederken, bir çok sürücü ise yol-
larına zincir takarak devam ede-

bildi. Öte yandan, Marangozlar 
Kavşağında yapılan uygulama 
ile çekici türü araçlar ile zincir ve 
kar lastiği bulunmayan araçların 
geçişine izin verilmedi.

YARPUZ’DAN SONRASINA 
YOL VERİLMEDİ

Aynı şekilde Antalya’dan 
Konya istikametinde yola çıkan 
sürücüler de Akseki Mevkii’nde-

ki yoğun kar yağışı ve buzlanma 
nedeniyle zor anlar yaşadı. Akse-
ki’nin Yarpuz Mahallesi’nden iti-
baren etkili olan kar yağışı nede-
niyle onlarca araç yollarda kaldı. 
Karayolları ekipleri, çalışmalarını 
yoğun şekilde sürdürüyor. Yolda 
tuzlama çalışmaları yaptı. Yoğun 
kar yağışı nedeni ile otomobil ve 
kamyonun çarpışması sonucu 
meydana gelen maddi hasarlı 
trafik kazası nedeni ile de yolda 
ulaşım yaklaşık bir saat aksama 
meydana geldi. Bölge Trafik ve 
Jandarma ekipleri yolda kalan 
araçlara yardım etti. Uzun araç-
ların geçişine ise müsaade edil-
medi. Kar kalınlığı ise yaklaşık 
15 santimi buldu.  n İHA

Türkiye’yi etkisi altına alan 
soğuk ve yağışlı hava Konya’da 
da kendisini gösterdi. Şehir mer-
kezinde akşam saatlerinde karla 
karışık yağmur şeklinde başlayan 
yağış, yüksek kesimlerde kar ola-
rak etkisini gösterdi. Yağış gece 
saatlerinde kara dönüştü. Aralık-
larla yağan kar bir süre sonra et-
kisini kaybetti.  Şehir merkezinde 
meydana gelen kar yağışı vatan-
daşları sevindirdi. Birçok vatandaş 
gecenin ilerleyen saatlerine ve 
soğuk havaya aldırış etmeksizin 
sokağa çıkıp fotoğraf çekerek öz-
lemini duyduğu karın tadını çıkar-
maya çalıştı. Kar yağışı çiftçileri de 
sevindirdi. Dağlık ilçelerde kar ka-
lındığı 15 santimetreyi, Konya’nın 
kuzey ve doğusunda bulunan ilçe-
lerde kar kalınlığı 5 santimetreyi 
buldu. Bu durum, ekim dönemini 

yeni bitirmiş olan çiftçileri de se-
vindirdi. 

Meteoroloji Konya Bölge Mü-
dürlüğü, hava tahmin raporlarına 
dayanarak, önümüzdeki günlerde 
yağışlı havanın devam etmesi-
nin muhtemel olduğunu bildirdi. 
Meteoroloji Konya Bölge Müdür-
lüğü verilerine göre Konya’da 
önümüzdeki 5 gün boyunca hava 
sıcaklığı mevsim normallerinde 
seyredecek. Özellikle geceleyin sı-
caklığın 0’ın altına düşmesi bekle-
niyor. Yağışlı havanın Konya’daki 
etkisini de sürdüreceği yönünde 
tahminlerde bulunan Meteoroloji 
yetkilileri, yağışların il merkezle-
rinde yağmur, gece saatlerinde 
karla karışık yağmur, yüksek ke-
simlerde ise kar şeklinde düşme-
sinin tahmin edildiğini bildirdi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Seydişehir’de akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ve buzlanma Konya 
Antalya Karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Alacabel, uzun süre trafiğe kapalı kaldı
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‘Polislerin ek göstergesi 3600’e yükseltilmeli!’
Milliyetçi Hareket Partisi 

(MHP) Genel Başkan Yardımcı-
sı ve Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı,  Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe 
Komisyonunda İçişleri Bakan-
lığı Bütçe görüşmeleri esnasın-
da yaptığı konuşmada “polisler, 
mülki idare amirleri, belediye 
meclis üyeleri ve muhtarların so-
runlarını” gündeme getirdi. 

Mülki idare amirlerinin hiç bir 
fedakarlıktan kaçınmadan, hiçbir 
karşılık beklemeden hizmet et-
tiklerini dile getiren Kalaycı, bu 
durumun göz ardı edilmemesi 
gerektiğini söyledi. “Mülki idare 
amirlerinin özlük haklarında bir 
gerileme söz konusudur” diyen 
Kalaycı, buna ek olarak mülki 
idare amirlerinin yanında, bera-
ber çalıştığı kişilerden daha az 
maaş almasının söz konusu oldu-
ğuna dikkat çekti. Bu durumun 
emekliliklerine de yansıdığını ak-
taran Kalaycı, “Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak, mülki idare amirle-
rimizin, yargı mensuplarının öz-
lük hakları esas alınarak gerekli 
özlük haklarına kavuşturulmasını 
istiyoruz, bekliyoruz” dedi.
POLİSLERİMİZİN EK GÖSTERGESİ 

3600’E YÜKSELTİLMELİ
Konuşmasında polislerin so-

runlarına da değinen Kalaycı, 
polislerin Türk milletinin birliği 
ve dirliği için önemli görev yü-
rüttüklerini dile getirdi. Kalaycı, 
“Polislerimiz emekli olunca ma-

aşı yarı yarıya düştüğünden yaş 
haddine kadar çalışmak zorunda 
kalmaktadır. Emekli olunca da 
şiddetli geçim sıkıntısı çekmekte, 
yeniden iş bulabilmek, gelir elde 
edebilmek için çabalamaktadır. 
Emniyet hizmetleri sınıfında ça-
lışan yönetici personelin ek gös-
tergeleri iyileştirilmeli, tazminat-
ları artırılmalı, üniversite veya 
yüksekokul mezunu emniyet 
mensuplarının, polislerimizin ek 
göstergesi 3600’e yükseltilmeli-
dir” diye konuştu. 

BELEDİYE BAŞKANLARI
 ARASINDA EŞİTSİZLİK VAR!
Belediye Başkanlarının özlük 

haklarında eşitsizliklerin oldu-

ğuna değinen Kalaycı, emekli 
belediye başkanlarının tazminat-
larına ilişkin farlı uygulamaların 
olduğunu söyledi. Bu durumun 
kabul edilemez olduğuna dikkat 
çeken Kalaycı sözlerine şöyle 
devam etti, “Geçmişte “Emekli 
Sandığı iştirakçiliği yok.” diye bu 
tazminatlardan yararlanamayan 
görev yapmış birçok belediye 
başkanımız bulunmakta. Uzun 
süre belediye başkanlığı yapıp 
atamayla geldiği için bu tazmina-
tı alamayan belediye başkanları-
mız var.

2008 yılında çıkan Sosyal Gü-
venlik Yasası’yla bu tarihten son-
ra,  2009-2014 yılında ilk defa 

belediye başkanı seçilen belediye 
başkanlarımız da eğer geçmişte 
Emekli Sandığı iştirakçiliği yoksa 
yine tazminat alamamakta, ama 
ilginçtir, memuriyet olmamakla 
birlikte, askerliğini yedek subay 
yaptıysa Emekli Sandığı iştirakçi-
liği kurulduğu için bu tür hak et-
miş kişiler tazminat alabilmekte. 
Bu belediye başkanlarının emekli 
aylıklarındaki farklılıkların gide-
rilmesi lazım. O görevi yaptığın-
dan dolayı verilen tazminatların 
hepsine aynı tutarda verilmesi 
lazım.”

MUHTARLARIN YASAL 
YETKİLERİ DE ARTIRILMALI
Muhtarların görev, sorumlu-

luk ve haklarını yasada belirleyen 
kanunların günün şartlarına uy-
gun hale getirmek gerektiğinin 
altını çizen Kalaycı, “Muhtarları-
mız doksan dört yıllık 442 sayılı 
Kanun, yetmiş dört yıllık 4541 
sayılı Kanun’la görev yapmakta. 
Bu kanunlar günün koşulları-
na göre yeniden düzenlenmeli, 
muhtarların görev tanımları ye-
niden yapılmalı, sorumluluğu ka-
dar yasal yetkileri de artırılmalı.  
Köy odası ve mahalle muhtarlık-
ları hizmet odalarının ilgili il özel 
idareleri ve belediyeler tarafın-
dan yaptırılması ve zaruri gider-
lerinin karşılanması, muhtarların 
belediye toplu taşıma araçların-

dan ücretsiz yararlanmaları, ay-
rıca, muhtar derneklerinin ülke 
yararına bütünleşmesi amacıyla 
“muhtarlar birliği”nin kurulması 
ve muhtarların il genel ve beledi-
ye meclislerinde temsil edilebil-
meleri için gerekli düzenlemeler 
yapılmalı” değerlendirmesi yaptı. 
İl Genel Meclisi Üyeleri ve Bele-
diye Meclisi Üyeleri’nin sorunla-
rına da değinen Kalaycı, “Sadece 
toplantı başına huzur hakkı ala-
biliyorlar. 

Ödenen huzur hakkı da ye-
tersiz. Bu konuda da iyileştirme 
yapılması gerektiğini düşünüyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

MEVKA’da yönetim 
kurulu toplantısı yapıldı

 Mevlana Kalkınma Ajansı, 
her ay mutat olarak gerçekleştir-
diği Yönetim Kurulu Toplantısını 
bu ay “Milli Teknoloji, Güçlü Sa-
nayi Hamlesi Yolunda Sanayimi-
zin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri” gündem maddesiyle 
genişletilmiş olarak gerçekleştirdi.

Toplantıya, Mevlana Kal-
kınma Ajansı Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Karaman Valisi Fahri 
Meral, Mevlana Kalkınma Ajan-
sı Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
ve Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Karaman İl Genel Meclis Başka-
nı Adem Kapar, Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk, Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Karaman Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa 
Gökhan Alkan, Mevlana Kalkın-
ma Ajansı Genel Sekreter Vekili 
Savaş Ülger, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker, Konya Teknik Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik, Karamanoğlu Mehmet 
Bey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül, KTO Karatay Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade, Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Cum-
hur Çökmüş, Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ah-
met Kağan Karabulut ile konuyla 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları-

nın müdürleri, sivil toplum kuru-
luşları temsilcileri ve iş dünyası 
temsilcileri katılım sağladı.

Mevlana Kalkınma Ajansı 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Ka-
raman Valisi Fahri Meral başkan-
lığında gerçekleştirilen ve sanayi 
ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı 
bir ekonomik dönüşümün temel-
lerini oluşturmak suretiyle, illerde 
karar alma düzeyinde yer alan 
yönetim kurulu üyeleriyle birlik-
te ilgili paydaşların sanayimizin 
sorun, talep ve beklentilerini de-
ğerlendirmeleri ve Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’nın önümüzdeki 
dönem çalışmalarına ışık tutacak 
katkıların alınmasının amaçlandı-
ğı toplantıda “Finansmana Erişim 
(İşletme ve Yatırım Sermayesi), 
Beşeri Sermaye, Kurumsal Ya-
pılanma, Fiziki Altyapı, Ulusal ve 
Uluslararası Pazara Erişim ve Tu-
tunma, Üretim Maliyetleri, Devlet 
Destekleri, Kalite ve Markalaşma, 
Profesyonel Danışmanlık Gerek-
sinimi, Mevzuata Dair Sorunlar, 
Ekonomik Belirsizlik” gibi konular 
ayrıntılı olarak ele alındı.

Toplantı, katılımcıların tek tek 
söz alarak kendi kurum ve kuru-
luşlarının konuyla ilgili yürüttüğü 
çalışmaları, yaşadıkları sorunları, 
çözüm önerilerini ve beklentile-
rini dile getirmelerinin ardından 
sona erdi.   
n HABER MERKEZİ

Arçelik ve Beko bayileri Konya’da başlattıkları kampanyayla Selçuklu Otizmli Bireyler EğitimVakfı (SOBE) ‘na 
destek oluyor. SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, bu desteğin otizm farkındalığına katkı sağlayacağını söyledi

SOBE’ye destek her 
geçen gün artıyor

Konya’da faaliyet gösteren Arçe-
lik ve Beko bayileri, otizmli çocuklara 
ve ailelerine umut ışığı olan Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim(SOBE) Vak-
fı’na destek için kampanya başlattı.
SOBE Vakfı tesislerinde düzenlenen 
etkinlikle kamuoyuna duyurulan 
kampanya kapsamında; Kasım ve 
Aralık ayları boyunca bayilerden alı-
nacak beyaz eşya, TV, klima ve  an-
kastre ürünlerden her bir adet için 
vakfa 5 TL maddi yardımda bulunu-
lacak. 

Arçelik ve Beko bayileri gerçek-
leştirdikleri bu çalışma ile otizmli bi-
reylerin daha yoğun eğitim almaları 
ve ailelerine destek olmanın yanı sıra 
tüm dünyada her geçen yıl görülme 
sıklığı artan otizm konusunda far-
kındalık da oluşturmayı amaçladı-
lar. Etkinlikte ayrıca SOBE Vakfı’nda 
eğitim gören çocuklara milli takım 
formaları ve aileleriyle birlikte 17 
Kasım’da oynanacak Türkiye-İsviçre 
maçını izleyebilmeleri için bilet hedi-
ye edildi. 

Programa Selçuklu Otizmli Bi-
reyler Eğitim Vakfı Başkanı Musta-
fa Ak, Selçuklu Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya, Ar-
çelik A.Ş Yöneticisi Kayhan Cevher, 
Konya’da faaliyet gösteren Arçelik 
ve Beko Bayileri’nin yanı sıra Otizmli 
çocuklar ve aileleri katıldı. 

SOBE VAKFI BAŞKANI 
AK, “DESTEĞİNİZ OTİZM 
FARKINDALIĞINA KATKI 

SAĞLAYACAK” 
SOBE’nin tanınırlığı ile ilgili ola-

rak gerçekleştirilen faaliyetlere de-
ğinen  SOBE Vakfı Başkanı Mustafa 
Ak: “ Konyaspor Fenerbahçe maçı-
nın gelirinin SOBE’ye bağışlanma-
sının ardından Fenerbahçe Başkanı 
Sayın Ali Koç Bey’i davet ettik. Ken-
disi hemen kabul etti ve bir buçuk 
saat boyunca tesisimizi inceledi. Bir 

dahaki gelişlerinde daha çok vakit 
ayıracağını ifade etti ve o gün SOBE 
için bir dönüm noktası oldu. Kon-
yaspor’un bu işe dahil olmasıyla baş-
layıp Ali Koç’un ziyaretiyle devam 
eden süreç katlanarak hızlı bir şekil-
de gidiyor. Bugün Arçelik’in burada 
olmasıyla da SOBE’nin tabana ne 
kadar yayıldığını da görmüş oluyo-
ruz. BEKO ve  Arçelik her eve girmiş 
bir marka ve artık gönüllerimize de 

giriyor. Destek rakam olarak küçük 
ama yaygın olması ve yine ailelere 
otizmin tanıtılıyor olması bizim için 
oldukça önemli. 

Onun için sizlerin şahsında Ar-
çelik ailesine çok teşekkür ediyorum. 
Bu hareketin ulusal basında da yer 
alması bizim için yine eşik atlama 
anlamına geliyor. Ailelerimize de 
toplantımıza katılmalarından dolayı 
teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki 

Arçelik ile olan bu çalışmamız daha 
uzun bir zamana yayılacaktır” dedi.

CEVHER; “TÜKETİCİLERİMİZİN
OTİZM KONUSUNU 

SAHİPLENMESİNİ İSTİYORUZ”  
Arçelik ve Beko bayileri olarak 

otizmli bireyler ve ailelerine yönelik 
anlamlı bir etkinliğe destek olmak-
tan büyük bir mutluluk duydukları-
nı ifade eden  Arçelik A.Ş Yöneticisi  
Kayhan Cevher; “Konya Koç grubu 
için gerçekten önemli bir il. Yetki-
li satıcılarımız Kasım ve Aralık ayı 
boyunca mağazalarda alınacak an-
kastre ürün, klima ve TV için 5 TL 
SOBE’ye katkı sağlayacaklar. Otizmli 
çocuklarımız için çok önemsediğimiz 
bu bağış kampanyamızı Konyalı tü-
keticilerimizin sahiplenmesi için de 
mağazalarımızda duyurmaya çalışa-
cağız. Toplumun önemli bir kısmını 
etkileyen otizm konusunda yaptık-
ları çalışmalar ve bu eseri ortaya 
çıkarmalarından dolayı Büyükşehir 
ve Selçuklu Belediyesine ile eğitim 
konusunda verdiği destekten dolayı 
Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne 
teşekkür ediyor, bu anlamlı kampan-
yaya destek veren yetkili satıcılarımı-
zı kutluyorum” şeklinde konuştu.  

SOBE TÜRKİYE’YE ÖRNEK 
Otizm tanısı alan çocuklar ve 

ailelerinin eğitim, rehabilitasyon ve 
terapi konusundaki gereksinimle-
rini dünya standartlarında karşıla-
mayı amaçlayan SOBE Vakfı, şu an 
otizm alanında çalışan Türkiye’nin 
en kapsamlı merkezi olma özelliğine 
sahip. Selçuklu Belediyesinin sosyal 
sorumluluk projesi olarak inşa etti-
ği bu merkeze Necmettin Erbakan 
Üniversitesi de akademik ve bilim-
sel destek sağlıyor. Belediye, vakıf 
ve üniversite ortak çalışmasıyla yü-
rütülmesi de SOBE’yi önemli kılan 
özellikler arasında yer alıyor. 
n HABER MERKEZİ 

Mustafa Kalaycı

Mustafa Ak

Kayhan Cevher
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İki elin nesi var? Üçüncü elin 
beğenisi (like) var.

Yaşadığımız ve yaşayacağımız 
dünyadan hariç başka bir âlemin daha 
kıskaçlarına takıldık, kurtulamıyoruz. 
Bedenen yokuz fakat düşünce ve harf 
olarak aktif olarak yaşıyoruz. Herkes 
birbirine ahkâm kesiyor ve popüler 
olma yolunda eylemler gerçekleştiri-
yor.

Eskilerin tabiri ile bu gâvur icadını 
pek çok sevdik. Bunu kullanırken hiç 
ayıplamadık birbirimizi, kınamadık. 
Üstüne üstlük kullanmayana en süslü 
ve abartılı cümleler ile tavsiye ettik.

İnsanlar gerçekte yaşadığı ha-
yattan memnun olmamaya başladık-
larından beri popüler olmaya ya da 
yaşamak istedikleri hayatın görünen 
hayali ile oyalanmaya başladı. İçimi en 
çok acıtan kısmı ise, edebiyatımızın da 
bu alanlarda sergilenmesi (yergilen-
mesi)… Edebiyat adı altında bir takım 

menfaatlerin esir aldığı yazıların ortaya 
çıkması…

Geçtiğimiz hafta sonu Yazarlar 
Birliğinde düzenlenen “Popüler Kül-
türün Doğal Yazmaya Etkisi” konulu 
konferansta konuşmacı olan yazar 
Ayşe Ünüvar konuşması arasında şöy-
le bir cümle söyledi: “Beni üzen nokta, 
okumayı seven yazarların da o tarafa 
yönelmeye, popüler kültürün etkisin-
de kalarak çok satan eserler tarzında 
kitap yazmaya başlamalarıdır.”

Hakkıyla yazmaya çalışan ve bu 
yolda alın teri döken insanlar için en 
üzücü nokta da bu oluyor. Ve yazan, 
okuyan insanlar;  diğerleri için örnek 
birey, onun okuduğu kitap okunmalı 
olarak görülüyor. Hayatın bir kısmında 
örnek alınan kişilerin “ki bu kişisel geli-
şim olarak önem teşkil eden bir nokta” 
bu tür ortamlarda bulunması, popüler 
kültürün kollarına sarılması hiç hoş 
değil. 

Ayşe Ünüvar yine 
konuşmasının içinde 
şöyle kısa bir anısını 
anlattı; “Bir gün elime 
Cengiz Aytmatov’un 
kitabını aldım, oku-
yorum. Kısa bir süre 
sonra birkaç öğrenci-
min elinde de Cengiz 
Aytmatov’un kitaplarını 
gördüm. ‘Bu kitapla-
rı neden okuyorsunuz 
çocuklar?’ dedim. ‘Hocam siz oku-
yorsanız demek ki bu kitaplarda bir 
şeyler var.’ dediler. İçim cız etti. 
Türklerin, Müslümanların ne kadar 
acı çektiğini biz onlara öğretmemi-
şiz. Demek ki onlara en çok okunan, 
en çok satan ve onlara zarar veren 
kitapları önermişiz. Nereye savrul-

duğumuzu bilemeyecek 
bir noktaya gelmeden 
bir yerlerden başlama-
lıyız.”

Bu anlatımı bana 
okuduğum kısa bir bilgi-
yi hatırlattı. Bir zamanlar 
1958 yılına kadar, bugün-
kü medeni dediğimiz, her 
icadını bir numaralı araç 
olarak benimsediğimiz 
Avrupa ve Amerika’da, 

Afrika’dan getirilen siyahi kardeşleri-
mizi çırılçıplak, anadan üryan, hayvan 
kafesi gibi kafeslerde sergiliyorlarmış. 
Bunun adı da İnsanat Bahçesi imiş. 

Şimdilerde ise bu İnsanat Bahçe-
leri; insanların saf, temiz düşüncelerini 
sosyal medyaya hapsederek bizlerin 
gözleri önünde sergileniyor. Kimileri-

nin mutluluğu, üzüntüsü, öfkesi yazı 
ile kelimelerin gücünü kullanarak 
hikâyelerle, öykülerle ya da yaşanmak 
istenen hayat hikâyelerinin yayın-
lanması ile ortaya çıkıyor. Bir bakıma 
kültürümüzü hapsediyor demir par-
maklıklar ardına… Gençliğimizin ha-
yallerini o yönde kurmasına ve en acısı 
ise popüler olma yolunda ilerlemek 
için çabalamalarına sebep oluyor.

Ne uğruna peki? Çok tıklanmak, 
beğenilmek, like almak için!..

Ve yine Ayşe Ünüvar’ın 
konuşmasındaki bir sözü beni çok 
etkiledi; “Ne kadar az tıklanırsa tık-
lansın kendi kültürümüzden, edebi-
yatımızdan, dinimizden taviz verme-
den kalemimi oynatmak istiyorum. 
Bundan sonra da bu yolda devam 
edeceğim. Biz yazarlar bir başka 
yazarı okurken dua ediyoruz, ölmüş-
se arkasından Fatiha okuyoruz. Ben 
arkamdan Fatiha okunan bir yazar 

olmak istiyorum. Popüler kültür bizi 
kıskançları arasına alıp tüketmesin.” 
dedi. 

O anda bu yolda daha yeni yeni 
emeklemeye çalışan bir kalem talebe-
si olarak, bu sözünü benimsedim ve 
bu yolda ilerlemenin en doğru olduğu 
kanaatine vardım. Ayşe Ünüvar’ın öğ-
retmen olması münasebeti ve yaşımın 
küçük olmasından dolayı kendime 
epey ders çıkardım bu konferanstan.

Umarım şimdilerin İnsanat Bah-
çesine kelimelerimi, cümlelerimi hap-
setmeden, popüler kültürün kıskaçla-
rına takılmadan, beğeni alma uğruna 
anadan üryan düşüncelerimi kurban 
etmeden yoluma devam ederim.

Benim için bu ders niteliğinde olan 
konuşmasından, seçtiği konunun mu-
azzamlığı ve sunduğu düşünceleri ile 
gönlüme hitap ettiğinden dolayı Ayşe 
Ünüvar’a çok teşekkür ederim.

Selam ve dua ile…

İNSANAT BAHÇESİ

Ereğli Belediyesi ve İŞKUR 
işbirliği ile düzenlenen KOSGEB 
Destekli Uygulamalı Girişimcilik 
Kursu’nu başarı ile tamamlayan 
kursiyerlere Belediye Meclis Salo-
nu’nda gerçekleştirilen program 
ile sertifikaları dağıtıldı. Sertifika 
programına Ereğli Kaymakamı 
Hayrettin Çiftçi, AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
AK Parti İlçe Başkan Vekili Zübe-
yir Dursun, AK Parti İlçe Başkan 
Yardımcısı Yıldırım Kardaş, AK 
Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı 
Güler Kal, Ereğli İŞKUR Müdü-
rü Sait Eker, Ereğli Ticaret Odası 
Başkanı Mahmut Özkoç, Ereğli 
Ticaret Borsası Başkanı Zekeriya 
Ünlü, Ereğli Ziraat Odası Başkanı 
Abdullah Çelik, Belediye Başkan 
Yardımcıları, STK Temsilcileri, 
Birim Müdürleri ve kursiyerler 
katıldı.  Açılış konuşmasını yapan 
İŞKUR Müdürü Sait Eker: “KOS-
GEB destekli Belediye ve İŞKUR 
işbirliği ile düzenlenen girişimci-
lik kursunu tamamladık. Kursi-
yerlerimize sertifikalarını verece-
ğiz. Biz bir yıl içerisinde yaklaşık 
146 kişiye girişimcilik eğitimi ser-
tifikası verdik, bundan sonra da 
vermeye devam edeceğiz inşal-
lah. Bu kurslarda bize destek olan 
Belediye Başkanımıza ve emeği 

geçen herkese teşekkür ediyor, 
kursiyerlerimize hayırlı uğurlu ol-
masını diliyorum” ifadelerini kul-
landı. Daha sonra duygularını dile 
getiren Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Belediyemiz ve İŞKUR 
işbirliği ile düzenlenen kursumu-
zun başarı ile sona erdi ve kursi-
yerlerimize sertifikalarını vermek 
için toplandık. Bu anlamda hükü-
metimiz, devletimizi girişimcilik 
ruhunu hareketlendirmeye yö-
nelik çalışmalarını sürdürüyoruz. 
1. TOKİ’de hanımlarımız için bir 
lokal yapma arzusuyla inceleme-
ler yaparken küçük bir pastaneye 
rast geldik. İçeriye girdiğimizde 
hal hatır ederken Saadet Hanım 
bizim verdiğimiz kurslar aracılı-
ğıyla KOSGEB’den destek alarak 
iş yerini açtığını söyledi ve çok 
mutlu olduk.  Kursiyerlerimize 
örnek teşkil etmesi amacıyla onu 
da programımızda misafir etmek 
istedik. İnşallah sizlerde onun 
gibi bu projelerden yararlanarak 
girişimcilik anlamında aile eko-
nominize ve ülke ekonomisine 
katkıda bulunursunuz. Bundan 
sonraki aşamalarda da Belediye 
olarak her zaman sizin yanınızda-
yız. Bu düşüncelerle bu kursların 
düzenlenmesinde İŞKUR Müdü-
rümüz başta olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür ediyor, 

hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” 
şeklinde konuştu.  İşletmeci Sa-
adet Kaplan ise: “2016 yılının 
ikinci ayında girişimcilik kursuna 
katıldım. Daha sonra dördüncü 
ayda kendi işletmemi kurdum. 
Kimsenin başaramazsın dediği bir 
şeyi başardım, TOKİ gibi küçük 
bir yerde bir işletme kurdum. Be-
lediye Başkanımız da sağ olsun zi-
yaretleriyle bizi onurlandırdı. Da-
vetleri ve destekleri için Belediye 
Başkanımıza çok teşekkür ediyo-
rum” dedi. AK Parti Konya Millet-
vekili Halil Etyemez: “Belediye ve 
İŞKUR’un ortaklaşa düzenlediği 
bizim için de çok değerli olan bir 
faaliyetin sertifika töreninde bu-
lunmaktan dolayı çok mutluyum. 
Çünkü bu kurslar vatandaşlarımı-
za balığı vermek değil balığı tut-
mayı öğretmek amacıyla yapılan 
faaliyetlerdir. Girişimcilerimizin, 
üreticilerimizin, yatırımcılarımı-
zın ülkemiz, ekonomimiz ve ge-
leceğimiz açısından önemi çok 
büyüktür. Kalkınmanın, büyü-
menin, gelişmenin ve ekonomide 
meydana gelecek her türlü çal-
kantıya karşı mücadele etmenin 
temeli hem beceri hem de üre-
timden geçer. Üreten bir ülkede 
dünyada hangi kriz yaşanırsa ya-
şansın onun altından kalkar. Bu 
düşüncelerle Belediye Başkanı-

mız ve İŞKUR Müdürümüz başta 
olmak üzere bu kurslarda emeği 
olan herkese teşekkür eder, kur-
siyerlerimiz için hayırlı olmasını 
temenni ederim” diyerek duygu-
larını dile getirdi. 

            Ereğli Kaymakamı Hay-
retti Çiftçi: “Ekonomide bir tabir 
vardır; kaynaklar kıttır, ihtiyaçlar 
sınırsızdır. Bunun için üreten ve 
verimliliği yüksek bir ekonomi-
ye sahip olmamız lazım. Katma 
değeri yüksek ürünler, teknoloji 
ürünleri üreterek ihraç etmemiz 
gerekmektedir. Sanayilerimizin 
ihtiyaç duyduğu elamanları yetiş-
tirmemiz gerekir. Bu kapsamda 
Belediye ve İŞKUR ortaklığında 
gerçekleşen bu kurslar önem arz 
etmektedir. Kadınlarımızın da 
ekonomik hayatta yer alması ül-
kemizin geleceği için ciddi katkı-
sı olacaktır. Bu kurslarda emeği 
olan Belediye ve İŞKUR’u tebrik 
ediyor, başarılı olan ve sertifika 
almaya hak kazanan kursiyerleri-
mizi tebrik ediyorum. Umarım bu 
belgeler raflarda kalmaz ve des-
teklerden yararlanarak kendi iş-
letmelerini kurmalarına yardımcı 
olur” dedi.

            Program protokolün 
kursiyerlere sertifikalarını takdim 
etmeleriyle son buldu.
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Taşkent gençlerinden 
Filistin’e tam destek

NEÜ Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi Mescidi açıldı

İsrail’in Filistin’de yürüttüğü 
işgalci politikasına ve Suudi Ara-
bistan’ın Yemen’deki saldırılarına 
Türkiye’den tepkiler devam edi-
yor. Bu kapsamda Taşkent ilçesi 
öğrenci topluluğu da tepkilerini 
yaptıklarıyla açıklamayla dile ge-
tirdi. Taşkent Öğrenci Topluluğu 
Başkanı Fatih Meşe grup adına 
yaptığı açıklamada Filistin ve Ye-
men’in canımızdan bir parça oldu-
ğunu dile getirerek, İsrail’i şiddetle 

kınadıklarını söyledi. Yapılan basın 
açıklamasına Taşkent İlçe Kayma-
kamı Mehmet Tığlı, Taşkent Bele-
diye Başkan Yardımcı Ali Rıza Ak-
dede, Taşkent İlçe Emniyet Amiri 
Onur Songün ve emniyet teşkilatı, 
Taşkent İlçe Halk Eğitim Müdürü 
Selçuk Üniversite öğrencileri, okul 
idareleri personelleri, Selçuk Üni-
versitesi öğrencileri ve vatandaşlar 
katılım sağladı.
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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında İhsaniye Mahal-
lesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı milli birlik ve beraberliğe vurgu yaptı

‘Önceliğimiz milli 
birlik ve beraberlik’

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, her hafta 
farklı bir camide gerçekleştirdiği 
Cuma Buluşmaları ile mahalle 
sakinlerinin görüş ve önerilerini 
almaya devam ediyor. İstişarele-
rin ve görüş alışverişlerin temel 
alındığı Cuma Buluşmalarının bu 
haftaki adresi İhsaniye Mahallesi 
oldu. Başkan Ahmet Pekyatırma-
cı, AlaaddinCamiinde kılınan na-
mazın ardından esnaf ve vatan-
daşlarla bir araya geldi.

Belediye hizmetleriyle ilgili 
olarak vatandaşlardan gelen istek 
ve önerileri dinleyen Başkan Pek-
yatırmacı’ya, Ak Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
Konya Muhtarlar Derneği Başka-
nı Celal Doğan, Ak Parti Selçuk-
lu İlçe Teşkilatı üyeleri, İhsaniye 
Mahalle Muhtarı Mustafa Çimen, 
Selçuklu Belediyesi Başkan Yar-

dımcıları, Belediye Meclis Üyeleri  
ve birim müdürleri eşlik etti.

Selçuklu’da Cuma Buluşma-
ları ile birlik ve beraberlik ru-
hunun en üst seviyeye çıktığını 
ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 
“Tüm belediye ekibimizle birlikte 

Cuma Gününün bereketini her 
hafta farklı bir mahallede hemşe-
rilerimizle yaşıyoruz. Milletimizin 
öncelikleri arasında bulunan bir-
lik ve beraberliğimizin ilelebet 
devam edeceğine inanıyoruz. 
Ayrıca bu buluşmalar vesilesi ile 

hizmetlerimizin anlatılmasına, 
mahallelerimizin eksiklerinin ye-
rinde tespit edilmesine ve sorun-
ların çözümüne katkı sağlıyoruz “ 
dedi. 

Selçuklu’nun 650 bini aşan 
nüfusu ile Türkiye’nin en büyük 
metropol ilçelerinden biri olduğu-
nu ifade eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu 
kadar büyük bir ilçede mahallele-
rin ihtiyaçlarını iyi analiz etmek, 
hizmet planlamasına doğrudan 
etki etmektedir. Bu kapsamda 
“ortak akıl” ve “birlikte yönetim” 
prensibiyle halk günleri, mahalle 
buluşmaları, Cuma Buluşmala-
rı, muhtar ve mahalle başkanları 
toplantıları ile her fırsatta hem-
şehrilerimizle bir araya geldik ve 
Selçuklu için en iyi yatırımların, 
plan ve projelerin hayata geçmesi 
için gayret ediyoruz” dedi.
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Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakülte-
si Hastane Mescidi açılışı Konya 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tara-
fından yapıldı. Yeni hastane bina-
sındaki Mescidin açılışı dualarla 
gerçekleştirildi.

Müftü Poçanoğlu, gösteri-
len bu gayretlerden dolayı başta 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’e ve emeği geçenlere te-
şekkür etti. Poçanoğlu; “Hz. İbra-
him’in Kâbe’yi inşa ettiği zamanki 
duası gibi bu mescidin açılış gü-
nünde ben de Hz. İbrahim’in du-
asıyla dua ediyorum; Rabbim şeh-

rimizi, memleketimizi emin belde 
kıl. Allah bu mescitten mahşere 
dek tevhid üzere, Efendimizin yo-
lunda ibadeti nasip eylesin.” diye 
konuştu.

Müftü Ahmet Poçanoğlu, NEÜ 
Meram Tıp Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif 
Düzenli’ye bir mescitte Cuma 
namazının kılınabilmesi için veri-
len beratı takdim etti. Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi Mescidinde 
bundan böyle hem vakit namaz-
ları hem de Cuma namazları kılı-
nabilecek.
n HABER MERKEZİ 

Girişimcilik sertifikaları dağıtıldı

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ



Karaman’da 2016 yılından 
beri kayıp olan postacı ile oto-
mobilini bulabilmek için baraj 
gölünde sualtı kamerasıyla tek-
rar arama yapıldı. Karaman Em-
niyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü,16 Ağustos 2016 
yılında kaybolan posta dağıtıcısı 
Ahmet Uysal (27) için Fisandun 
Barajı’na tekrar arama yaptırdı. 
Mersin Emniyet Müdürlüğün-
den gelen balık adamlar özel 
bir firmaya ait yerin 300 metre 
altını göstererek kaydeden su-
altı kamerasıyla barajda tekrar 
arama yaptı. Arama çalışmaları 
sırasında sağlık ekibi de hazır 
bekletildi. Ekiplerin dünden bu-
yana barajda yaptıkları arama 

çalışmalarından bir sonuç alına-
mazken, çalışmaların yarın da 
devam etmesi bekleniyor. 

OLAYIN GEÇMİŞİ 
Ahmet Yesevi Mahallesinde 

oturan ve posta dağıtıcılığı ya-
pan 27 yaşındaki Ahmet Uysal, 
15 Ağustos 2016 tarihinde gece 
yarısı 70 FZ 843 plakalı otomo-
biliyle evden ayrıldıktan sonra 
bir daha dönmedi. Oğullarının 
eve dönmemesi üzerine ailesi 
durumu polise bildirdi. Ancak 
yapılan tüm aramalara rağmen 
Ahmet Uysal’ın izine rastlan-
madı. Polis, daha önce de kayıp 
postacı ile otomobilini Fisandun 
Barajı’nda aramıştı.
n İHA
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Konya 8. Ağır Ceza Mahke-
mesinde görülen duruşmaya, 
tutuklu, tutuksuz bazı sanıklar, 
sanık yakınları ve taraf avukat-
ları katıldı. Tutuksuz sanıklar-
dan Kezban A. savunmasında, 
üniversite sınavını kazanmadan 
önce FETÖ/PDY ile bağlantısı-
nın olmadığını söyledi. Yüksek 
lisansa başladıktan sonra KYK 
yurdundan ayrıldığını ve örgüte 
ait bir yurtta kalmaya başladığı-
nı belirten sanık, “Yüksek lisans 
öğrencisi olduğum için kendisini 
ev ablası olarak bildiğim Şeyma 
isimli kişi bana ev ablalığı ya-
pabileceğimi söyledi. Derslerim 
yoğun olduğu için bunu kabul 
etmedim. Sadece kiraları toplu-
yordum.” dedi.

Erasmus Programı kapsa-
mında Yunanistan’a gitmek için 
hazırlık yaptığı sırada Yasemin 
adında bir kişinin yanına geldi-
ğini söyleyen Kezban A, “Benim 
telefonuma araba görünümlü bir 
program yükleyerek ‘Eğer be-
nimle iletişime geçmek istersen 
bu program üzerinden geçebilir-
sin.’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklardan Se-
vim D. de üniversiteye girdikten 
sonra maddi imkansızlıklardan 
dolayı örgüte ait yurtta kalmaya 
başladığını anlattı. Bir süre yurt-
ta kaldıktan sonra yine örgüte 
ait bir eve yerleştiğini ifade eden 
Sevim D, “Başımızda Zeynep 
isimli ev ablası bulunuyordu. 
Bu kişiler evlerde kalan kızları 
sohbetlere getirip götürüyorlar-
dı. Üniversite 3’üncü sınıfa gi-
derken evde en büyük bendim. 
Dolayısıyla ev ablalığı yapmaya 
başladım.” diye konuştu.

Sevim D. ev ablalığı yapma-
ya başladıktan sonra telefonuna 
ByLock yüklendiğini ve bu prog-
ram üzerinden haberleşmesinin 
istenildiğini dile getirdi. FE-
TÖ’nün darbe girişiminin ardın-
dan, memleketinden geri dön-
dükten sonra Konya’da başka bir 

eve yerleştiğini söyleyen Sevim 
D. “Evde kaldığım arkadaşlarım 
ve ben yaşanan darbe girişimi-
nin ardından, sıkıntılı duruma 
düştüğümüzün farkındaydık.” 
dedi. Bunun üzerine mahkeme 
başkanı, “Peki neden hala bu 
örgütün peşinden gitmeye çalı-
şanlar var?” diye sordu. Sevim 
D. “Herkesi benim gibi yanılt-
tıklarını düşünüyorum.” yanıtını 
verdi. Duruşma, yarın sanık sa-
vunmalarıyla devam edecek. 
n AA
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Milletvekilinin amcası evinde ölü bulundu
AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuz-

han Eser’in amcası Recep Eser evinde ölü bu-
lundu. Olay, akşam saatlerinde Sümer Mahalle-
si’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Recep 
Eser’den (50) haber alamayan yakınları kontrol 
etmek için evine gitti. Eve gelen yakınları kapıyı 
açarak içeri girdiklerinde Eser’i yerde kıpırdama-
dan yatar vaziyette buldu. Bunun üzerine hemen 
sağlık ekibi ile polise haber verildi. Eve gelen 
sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eser’in hayatını 
kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının 
yaptığı incelemenin ardından Eser’in cenazesi 
kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi 
yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi mor-
guna kaldırıldı. Eser’in kalp krizi geçirerek ölmüş 
olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın 
duyulmasının ardından AK Parti Karaman İl Baş-
kanı Mehmet Er ile Merkez İlçe Başkanı Mustafa 
Atabay da eve gelerek bilgi aldı. Recep Eser’in 
İsviçre’den birkaç gün önce Karaman’a geldiği 
öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
n İHA

Konya’da FETÖ/PDY ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun 
ardından haklarında dava açılan 25’i tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edildi

Tuzaklarına türlü
yollarla çekmişler

Kayıp postacı sualtı 
kamerası ile aranıyor 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Karaman’da dört kişilik ai-
lenin kaldığı evde çıkan yangın 
korkuttu. Olay, gece saat 23.30 
sıralarında Larende Mahallesi 
1220 Sokak’ta bulunan tek kat-
lı evde meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, Fırat Ş’nin kiracı 
olarak oturduğu evden yoğun 
şekilde dumanların yükseldiğini 
gören vatandaşlar durumu he-
men itfaiye ve polise haber verdi. 
Olay yerine gelen itfaiye ekiple-
ri vakit kaybetmeden yangına 
müdahale ederken, poliste çevre 
güvenliği aldı. Her ihtimale kar-
şı yangın yerine sağlık ekibi de 
çağrıldı. Evden çıkan yoğun du-

man nedeniyle bir ara sokakta 
göz gözü görmedi. İtfaiyenin 1 
saatlik çalışması sonucu yangın 
tamamen söndürülerek kontrol 
altına alınırken, yangın sırasında 
evde kimsenin bulunmaması ise 
orada bulunanlara derin bir nefes 
aldırdı. Ailenin yangın sırasında 
misafirlikte oldukları öğrenildi. 
Yangının başladığı odada bulu-
nan eşyalar tamamen yanarak 
kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, 
yangının sobadan dolayı çıkmış 
olabileceği ihtimali üzerinde du-
ruyor. Yangınla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Tek katlı evde çıkan yangın korkuttu
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Komşusunu öldürüp çocuklarını yaralayan zanlı teslim oldu
Konya’nın Güneysınır ilçesin-

de, iş yerinde sigara içilmesine izin 
verdiği için kendisini şikayet ettiği-
ni iddia ettiği komşusunu öldüren 
ve iki çocuğunu yaralayan cinayet 
zanlısı, olaydan 4 gün sonra polise 
teslim oldu. 

Olay, geçen pazartesi günü 
saat 17.00 sıralarında Güneysınır 
ilçesi Mevlana Mahallesindeki bir 
iş merkezinde meydana geldi. İddi-
aya göre, pastane işleten Yakup A. 
(28) iddiaya göre, iş yerinde sigara 
içilmesine izin verildiği için kesilen 
idari para cezası sonrası kendisini 
şikayet ettiğini ileri sürdüğü pas-
taneci komşusu Bekir Öztürk (52) 
ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi üzerine Yakup A., ta-
bancasıyla Bekir Öztürk’e ve ço-
cukları Mesut Öztürk (27) ile Enes 
Öztürk’e (25) rast gele ateş etti. 
Açılan ateş sonucu Bekir Öztürk 
olay yerinde hayatını kaybederken, 
Mesut ve kardeşi Enes Öztürk yara-
landı. Vücutlarının çeşitli yerlerin-
den vurulan iki kardeş, ambulansla 
Konya’daki hastanelere kaldırılarak 

tedavi altına alındı. 
Cinayetin ardından Asayiş 

Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile 
Güneysınır İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, olay yerinden kaçan 
cinayet zanlısı Yakup A.’yı yaka-
lamak için çalışma başlattı. Diğer 
taraftan polis, hastanede tedavi 
altına alınan kardeşlerin ifadesine 
başvurdu. Kardeşlerin ifadesinde, 
“Kendilerine ait pastaneyi iki ay 
önce açtık. Yakup A.’nın, iş yerinde 
sigara içilmesine izin verdiği gerek-
çesiyle yaklaşık 4 bin liralık para 

cezası kesilmiş. Şikayeti babamın 
yaptığını belirterek babamı silahla 
ateş ederek öldürdü” dediği öne 
sürüldü. 

‘KOMŞUMUN ŞİKAYET ETTİĞİNİ 
ÖĞRENDİM’

Asayiş Şubesi Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, çalışmalarını sür-
düğü sırada iletişime geçtiği yakın-
larının Yakup A.’nın teslim olacağı-
nı söylediğini öğrendi. Hatunsaray 
Mahallesindeki bir evde saklandığı 
öğrenilen Yakup A., suç aleti ta-
bancasını da alarak polise giderek 

teslim oldu. Cinayet zanlısı Konya 
Numune Hastanesinde sağlık kont-
rolünden geçirildikten sonra ifadesi 
alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Cinayet zanlısı Yakup A.’nın 
ifadesinde, “İş yerime her akşam 
polisler gelmeye başladı. Ben de 
beni kimin şikayet ettiğini öğren-
mek için emniyete gittim. Emni-
yetteki görevliler bu bilgiyi vere-
meyeceğini, kaymakamlıktan izin 
alınması gerektiğini söyledi. Ben de 
bunun üzerine dilekçe yazdım. Di-
lekçenin ardından bana verilen ka-
yıtlarda, beni karşı komşum Bekir 
Öztürk’ün oğlu Enes’in şikayet et-
tiğini öğrendim” dediği iddia edildi. 

Cinayetin ardından saklandığı 4 
günlük süre zarfında yemek yeme-
diğini söyleyen zanlının, olay günü 
şahsı öldürmek için değil kendini 
korumak için ateş ettiğini söylediği 
de ileri sürüldü. Sorgusunda piş-
man olduğunu ifade eden cinayet 
zanlısı Yakup A., emniyetteki iş-
lemlerinin ardından adliyeye sevk 
edildi.
n İHA

Başkan Akkaya’ya 
başarı ödülü verildi

Sarayönü’nde Jandarma 
kadınları bilgilendirdi

Akşehir Belediyesinin, ilçede 
hayata geçirdiği Sokak Sağlıklaştır-
ma Projesi ve Tarihi Ermeni Kilisesi 
Restorasyonu, Tarihi Kentler Birli-
ği (TKB) Özendirme Yarışması’nda 
Başarı Ödülüne layık görüldü. 

TKB’nin desteği ve Çevre ve 
Kültür Değerlerini Koruma ve 
Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) iş birliği 
ile Antalya’da düzenlenen YA-
PEX Fuarında Akşehir Belediyesi, 
projeleriyle büyük ilgi görerek bir 
ödüle layık görüldü. Akşehir Be-
lediyesi tarafından Hacı Hamza 
Sokak’ta yapılan Sokak Sağlıklaş-
tırma Projesi ile Tarihi Ermeni Ki-
lisesi restorasyonu, Tarihi Kentler 
Birliği Özendirme Yarışması’nda 
Başarı Ödülüne layık görüldü. 62 
belediyeden 123 projenin katıldığı 
yarışmada, Akşehir Belediye Baş-
kanı Salih Akkaya ödülünü, Tarihi 
Kentler Birliği’nin ödül töreninde 
Sarıyer Belediye Başkanı ve Tari-
hi Kentler Encümen Üyesi Şükrü 
Genç’in elinden aldı. 

Akşehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürü M. Ozan Küçük ve teknik 
personeli ile YAPEX Fuarı’na ve 
Tarihi Kentler Birliği’nin ödül tö-
reni katılan Akşehir Belediye Baş-

kanı Salih Akkaya, “Bu ödülü tüm 
Akşehirli hemşehrilerimin adına 
alıyorum. Sokak Sağlıklaştırma 
Projemiz kapsamında Hacı Ham-
za Sokak’ta yaptığımız restoras-
yon çalışmaları ile Tarihi Ermeni 
Kilisesi’nde yaptığımız restorasyon 
çalışmaları Tarihi Kentler Birliği 
Özendirme Yarışması’nda Başarı 
Ödülüne layık görüldü. Kültürel ve 
tarihi açıdan büyük zenginliklere 
sahip olan Akşehir’imizde yaptığı-
mız bu çalışmaların Tarihi Kentler 
Birliği’nce beğenilmesi ve ödüle la-
yık görülmesi bizleri ayrıca mutlu 
etti. Bize bu ödülü layık görenlere 
çok teşekkür ediyorum. Akşe-
hir’imizi daha da güzelleştirmek 
ve turizm potansiyelini artırmak 
adına yapacağımız çalışmalarımızı 
aralıksız sürdüreceğiz. Bu proje-
lerimizle hem o tarihi mimarimizi 
ayakta tutup, turizm potansiyelini 
artırmak için çabalıyoruz, hem de 
bu tarihi evlerde oturan dar gelir-
li hemşehrilerimizin daha sağlıklı 
evlerde oturmalarına imkân sağ-
lamış oluyoruz. Projemizde emeği 
geçen tüm çalışma arkadaşlarıma 
da teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da park halindeki araçta, bıçakla öldürülmüş halde bulunan kişinin arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelinin ifade-
sinde, arkadaşının parasını almak için cinayeti işlediğini, ardından aracı yıkamaya çalıştığını söylediği öğrenildi

Cinayet zanlısı 6
saatte yakalandı

Yol kenarında park halindeki 
araçta 45 yerinden bıçaklanarak 
öldürülen Erdal Yıldırım’ın cina-
yet zanlısının yakın arkadaşı ol-
duğu ortaya çıktı. Olaydan 6 saat 
sonra bir eğlence mekanında ya-
kalanan cinayet zanlısı, arkada-
şını üzerinde bulunan 2 bin 200 
lira için öldürdüğünü itiraf etti. 

Olay, dün öğle saatlerinde 
merkez Selçuklu ilçesi Bosna 
Hersek Mahallesi Hasköy Sokak 
üzerinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, sokak üzerinde 
park halinde olan 42 CVU 90 
plakalı hafif ticari aracın içerisin-
de bir kişinin hareketsiz yattığını 
gören vatandaşlar durumu poli-
se bildirdi. İhbar üzerine olay ye-
rine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Sağlık ve polis ekiplerinin 
yaptığı kontrolde bıçaklandığı 
belirlenen şahsın hayatını kay-
bettiği anlaşıldı. Erdal Yıldırım 
(48) olduğu tespit edilen şahsın, 
dün sabah saatlerinde polise ai-
lesi tarafından kayıp başvurusu 
yapıldığı öğrenildi. Polisin olay 
yerinde ve araçta yaptığı ince-
lemelerin ardından otopsi için 
Konya Numune Hastanesi mor-
guna kaldırılan Erdal Yıldırım’ın 
boğazından ve vücudunun çeşit-

leri yerleri olmak üzere 45 bıçak 
darbesiyle öldürüldüğü belirlen-
di. 

KANLI ELBİSELERİ ÇÖPTE 
BULUNDU 

Asayiş Şube Müdürlüğü ina-
yet Büro Amirliği ekipleri, ola-
yın ardından cinayet zanlısını 
yakalamak için geniş çaplı araş-
tırma başlattı. Büfe sahibi Erdal 
Yıldırım’ın olay günü arkadaşı 
Mahmut Sami T. (24) ile birlik-
te olduğunu tespit eden polis, 
Mahmut Sami T.’nin olay gecesi 
yüklü bir miktar parayla eğlence 
mekanına eğlenmeye gideceğini 
öğrendi. Otogar yakınlarında bu-
lunan eğlence mekanına giden 
polis, cinayet zanlısı olarak Mah-
mut Sami T.’yi gözaltına aldı. 
Polis ekiplerince yakalandıktan 
sonra suçunu itiraf eden şahsın, 
cinayetten sonra kıyafetlerini 
değiştirerek eskileri çöpe attığını 
söylediği kaydedildi. Bunun üze-
rine zanlının kıyafetlerini attığı 
Fatih Mahallesi Malas Cadde-
si’ne giden ekipler, çöpteki kanlı 
kıyafetleri bularak inceledi. 

ARKADAŞINI PARASI İÇİN 
ÖLDÜRMÜŞ 

Polis tarafından gözaltına 
alındıktan sonra emniyete gö-
türülen cinayet zanlısı Mahmut 

Sami T., ilk ifadesinde Erdal Yıl-
dırım’ın iş yerini kapattığı sıra-
da cebine yüklü miktarda para 
koyduğunu gördüğünü anlattı. 
Arkadaşıyla bir süre araçla gezip 
alkol aldıklarını söyleyen Mah-
mut Sami T., “Araçtan ineceğim 
sırada Erdal Yıldırım’dan cebin-
deki paraları istedim. Bu duruma 
karşı çıkarak paraları vermek is-
temedi. Aramızda tartışma çıktı. 
Ben elimdeki bıçakla boğazından 
ve çeşitli yerlerinden bıçakladık-
tan sonra cebindeki paraları al-
dım” dediği öğrenildi. 

ARKADAŞININ CESEDİNİ 15 

KİLOMETRE GEZDİRİP ARAÇ 
İÇERİSİNDE BIRAKMIŞ 

Cinayet zanlısı Mahmut Sami 
T.’nin arkadaşını öldürdükten 
sonra cesedi yan koltuğa koydu-
ğunu ve ayaklarını da kucağına 
alarak 15 kilometre araçla gezdi-
ği ortaya çıktı. Kanlar içerisinde 
kalan arkadaşını Selçuklu ilçesi 
Bosna Hersek Mahallesi Hasköy 
Sokak üzerinde araç içerisinde 
bırakan zanlı Mahmut Sami T., 
ifadesinde, “Çeşmeden bidona su 
doldurdum kan izlerini temizle-
mek için. Araç temizlenmeyince 
bırakıp Yeni İstanbul Caddesi’ne 
yürüdüm. Taksi durdurmak iste-
dim, üzerim kanlı olunca kimse 
durmadı. Ben de yürüyerek oto-
gara kadar yürüdüm. Oradan bir 
taksiye binerek eve gittim. Evde 
üzerimi değiştirip kanlı elbiseleri 
çöpe atarak eğlence merkezine 
gittim” dediği iddia edildi. 

Polisteki ifadesinin ardından 
Konya Numune Hastanesinde 
sağlık kontrolünden geçirilen ci-
nayet zanlısı Mahmut Sami T., 
gazetecilerin “Neden cinayeti 
işledin” sorusuna “Oldu bir şey-
ler” diyerek cevap verdi. Zanlı, 
hastanedeki işlemlerin ardından 
adliyeye sevk edildi. 
n İHA

Sarayönü ilçesinde İl Jandarma 
Komutanlığınca kadınlara yönelik 
seminer düzenlendi. İlçeye bağlı 
Ladik Mahallesinde, Konya Meslek 
Edindirme Kursları (KOMEK) Mer-
kezinde düzenlenen programda, İl 
Jandarma Komutanlığı Kadın ve 
Çocuk Suçları Kısım Amirliğince, 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadı-
na yönelik şiddetle mücadele ama-

cıyla seminer verildi. Kursiyer ka-
dınların ilgi gösterdiği programda 
kadın jandarma görevlisi, ‘Kadına 
yönelik şiddeti doğuran, pekiştiren 
olumsuz tutum ve davranışların 
ortadan kaldırılması amacı ile top-
lumsal cinsiyet eşitliği ve kadına 
yönelik şiddet’ konularında farkın-
dalık oluşturmak amacıyla bilgiler 
verdi.  n İHA
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  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

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

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

bölümüne EL 
HADDESİNDE tecrübeli 
(en az 3 yıl tecrübeli) 
25 - 40 yaş arası  3 
personel alınacaktır.

MAAŞ: 1900 + SGK + 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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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMAN ARANIYOR
TURİZM ACENTASI’NDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

● Tercihen Turizm ve Otelcilik mezunu
● Diksiyonu düzgün
● En az bir yabancı dil bilen

BAYAN
ELEMANLAR 

alınacaktır.

● Çay ve Temizlik işlerine bakacak,

BAYAN ELAMAN
alınacaktır. 

Tel: 0 532 331 99 44

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Bin 349 aileye 
yakacak yardımı

Ahırlı’ya mantar
üretim tesisi kuruldu

Beyşehir’de kış mevsimi ön-
cesinde bin 349 aileye yakacak 
yardımında bulunulduğu bildiril-
di. Alınan bilgiye göre, Beyşehir 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı, bu yıl da dar gelirli ve 
ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli 
uzattı. Mahalle muhtarları tara-
fından tespit edilen ve vakıf mü-
tevelli heyeti tarafından yardım 
yapılmasına onay verilen bin 349 

aileye, merkez mahallelerde otu-
ranlara hane başına bin 750 kilo, 
dış mahallelerde ikamet edenlere 
de 1 ila 1,5 ton kömür dağıtımı 
yapıldı. Vakfın bu yılın ilk 9 ay-
lık döneminde ihtiyaç sahiplerine 
toplamda 2 bin 508 ton kömür 
yardımı yaptığı, dağıtımların kış 
mevsimi öncesinde tamamlandı-
ğı kaydedildi.
n AA

Aksaray’da kas hastalığı nedeniyle biri cihaza bağlı, diğeri de tekerlekli sandal-
yeye mahkum 2 kız kardeş kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor

Kas hastası Merve 
günden güne eriyor 

Türkiye’de tedavisi olmayan 
Musküler Distrofi ismi verilen kas 
hastası olan 2 kız kardeşten 1’i olan 
Merve Bekmezci (26), Hindistan’da 
kök hücre tedavisi için destek bek-
lerken, ablası gibi cihaza mahkum 
olmak istemiyor. 

Yıllarca Aksaray’da fizik tedavi 
gören ve her geçen gün durumu 
ağırlaşan Merve Bekmezci, bir ya-
kını aracılığıyla tespit ettiği ve va-
tandaşların yardımıyla gittiği Hin-
distan’daki ilk kök hücre tedavisinin 
ardından uzun süre ayakta durmayı 
başarırken, 6 seanstan oluşan teda-
vinin devamı için yardım istedi. Kız-
larının yakalandığı hastalığı anlatan 
anne Gülşen Bekmezci (55), büyük 
kızı Hatice Bekmezci’nin (37) 8 yıldır 
makineye bağlı olarak yaşadığını be-
lirterek, “Ablası 3 yaşındaydı hisset-
tiğimizde. Kas hastası olduğunu an-
ladık. 10 sene sonra da Merve doğdu 
ve Merve doğduktan sonra 1,5 ya-
şındayken anladım. Çünkü gevşek 

bebekti. Aynı doktora götürdüm ve 
aynı ablasının hastalığının teşhisini 
koydu. Ablası tekerlekli sandalyeye 
mahkum oldu. 8 sene önce de ma-
kineye bağlı olarak yaşamaya baş-
ladı. Merve’de liseden sonra oldu. 
Yürümesinde falan engelleri vardı 
ama liseye kadar yürüdü. Liseyi bi-
tirdikten sonra tekerlekli sandalyeye 
mahkum oldu. Merve’nin de ablası 
gibi makineye bağlı olmasını istemi-
yoruz. Tedavi için Merve’ye bir yar-
dım ellerini uzatırlarsa seviniriz. Al-
lah bir kolaylık veriyor ve ikisine de 
bakıyorum. Çok doktora götürdük. 
İlacı, çaresi yok deyince bir şey ya-
pamadık. Hindistan’a ablasını boğa-
zı ameliyattan dolayı açık olduğu için 
istemediler. Hindistan’a ilk olarak 
bizim tanıdıklar gitti. Onlar bir fayda 
görünce Merve’ye de bir ümit ışığı 
doğdu oradan. Merve de inşallah 
halkımız yardım ederse tedavisini 
olacak. Hindistan’daki ilk tedaviden 
sonra Merve’de biraz sıkışma oldu. 

Çok gevşekti. Önce Merve’yi sırtıma 
aldığım zaman beni tutamazdı, şim-
di beni tutabiliyor. Şimdi de fiziğe 
gidince daha önce 5 dakika ayak-
ta durabiliyordu, şimdi yarım saat 
durabiliyor. Yani epey bir faydasını 
gördük. Oradaki doktorlar aslında ilk 
seansta bir şey beklemeyin demişti. 
Ama biz çok şükür ufak tefek fayda-
larını gördük” dedi. 

‘TEK ÇAREMİZ HİNDİSTAN’
26 yaşındaki Merve Bekmezci, 

Hindistan’daki ilk tedavinin ardın-
dan kendisinde gelişmelerin ol-
duğunu belirterek, “1,5 yaşından 
itibaren kas hastalığı tanısı konul-
muş. Zamanla bu hastalık benden 
yürümemi, oturup kalkmamı aldı. 
Zamanla ilerleyen bir hastalık ol-
duğu için ilerlemeye devam ediyor. 
Tek çaresi de şu anda Hindistan’da. 
Hindistan’da ilk tedavimi aldım. 2. 
tedaviyi de inşallah maddi sıkıntı-
mızı atlattıktan sonra tekrar alaca-
ğım. Ben her işimi annem ile birlik-

te yapabiliyorum. Kendimin hiçbir 
şekilde işlevim yok. Kendim sadece 
akülü arabayla işlerimi halledebili-
yorum. Hindistan’daki tedaviyi bi-
zim tanıdıklar vasıtası ile öğrendik. 
Onlar gittiler, tedavi oldular ve gü-
zel sonuçlar aldılar. Benim videomu 
götürdüler, sonra onlar beni kabul 
ettiler. Kabul ettikten sonra biz gittik 
ve ilk tedavimizi aldık. İlk tedavimde 
sağ kalça kemiğimden hücreyi aldı-
lar ve 2-3 saat aralıklarla belimden, 
omuzlarımdan ve bacaklarımdan 
tekrar bana verdiler. İlk tedavi ol-
duğu için bir şey beklemediklerini 
söylediler. Ancak biz ilk tedavinin 
ardından ufak tefek faydalarını gör-
dük. Dengem daha sağlam oldu. 
Eskiden 5-10 dakika ayakta dura-
biliyorsam şimdi 35 dakika ayakta 
durabiliyorum. Hindistan’a annemle 
beraber gittik. Hindistan’daki tedavi 
sürecimiz toplamda 60 bin liraya 
mal oldu” ifadelerini kullandı. 
n İHA

Ahırlı’da mantar üretim tesisi 
açıldığı bildirildi. Ahırlı Beledi-
yesine ait atıl vaziyetteki binayı 
mantar tesisine çevirerek bölge 
ekonomisine büyük katkı sağla-
yacak. Ahırlı Belediye Başkanı İsa 
Akgül, yaptığı açıklamada, ilçeyi 
birçok yeni ve ilk hizmetlerle bu-
luşturduklarını söyledi. “Mantar 
üretim tesisleri de bu hizmetler-
den birisi” diyen Akgül, “İlçemiz 

belediyesine ait atıl vaziyetteki 
bir binayı özel sektör işbirliği ile 
mantar üretim tesisi haline ge-
tirdik. Yedi odadan oluşan tesis-
te 12 işçi istihdam edilmektedir. 
Tesis hem bölgeye örnek olacak 
hem de ilçemiz ve ülkemiz eko-
nomisine katkı sağlayacaktır. Ay-
rıca bölgemizde bu sektörün can-
lanmasına vesile olacaktır.” dedi.
n AA
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Cevdet Vural’dan Konya’ya ziyaret Meliha ve Ahmet mutluluğa ‘evet’ dedi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğ-
retim Genel Müdürü Cevdet Vu-
ral ve beraberindeki heyet, Konya 
Bilim Merkezinde incelemelerde 
bulundu.  Yapılan ziyaret ve top-
lantılar, ülke genelindeki tüm fen 
lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 
bilim merkezinden faydalanmasını 
öngören ve Milli Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile 

Konya Büyükşehir Belediyesi ara-
sında imzalanan protokol kapsa-
mında,15 Kasım 2018 tarihinde 
gerçekleşti. Genel Müdür Cevdet 
Vural’a, daire başkanları Mehmet 
Bölücek, Yaşar Koçak, Seyit Ah-
met Kayhan ve Mustafa Kışan ile 
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mu-
kadder Gürsoy da eşlik etti.  Konya 
Bilim Merkezinde ilimizdeki fen ve 

sosyal bilimler liselerinin müdür-
leri ile yapılan toplantıya katılan 
Genel Müdür Vural, Konya İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğünü de ziyaret 
etti. Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy, Vu-
ral’a il genelindeki eğitim öğretim 
faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın tanınmış ailele-
rinden Arslan ve Simitçi aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı. Konya 
Barosu’nun genç avukatlarından 
Meliha Arslan, İlaç Mümessili Ah-
met Simitçi ile hayatını birleştirdi.  
Gold Garden Düğün Salonu’nda 
gerçekleşen düğünde Meliha ve 
Ahmet, mutlu bir yuva kurmanın 
mutluluğu yaşadı. Fikret-Bahriye 

Arslan ailesinin kızı Meliha, İs-
mail-Şerife Dudu Simitçi ailesinin 
oğlu Ahmet ile evlendi. “Sevgi, 
saygı ve anlayışla temelini attığı-
mız berberliğimizi sonsuza denk 
sürdürmeye kara verdik. Bu mut-
lu günümüzde sizlerle beraber 
olmaktan mutluluk duyarız” ifa-
deleri ile yakınlarını ve dostlarını 
düğünlerine davet eden genç çift, 

bir ömür mutluluk için “Evet” 
dedi. Düğüne katılım yoğun 
olurken, genç çift mutluluklarını 
yakınları ve dostları ile paylaştı. 
Aileleri de çocuklarının mürüvve-
tini görmenin mutluğunu yaşadı. 
Meliha ve Ahmet’e kurdukları yu-
vada bir ömür mutluluklar diler, 
ailelerini tebrik ederiz.
n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) öğrencileri TÜBİTAK’ta önemli 
bir başarının altına imza attı. NEÜ’lü iki 
öğrenci uzun uğraşlar sonucunda hazır-
ladıkları projeleriyle alanlarında Türkiye 
birincisi oldu. TÜBİTAK Bilim İnsanı 
Destek Programları Başkanlığınca her 
yıl düzenlenen Üniversite Proje Yarış-
maları kapsamında NEÜ’den öğrenciler 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategori-
sinde Türkiye birincisi oldu.  NEÜ Mü-
hendislik ve Mimarlık Fakültesi Elekt-
rik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri Süleyman Hanlı ve Muham-
met Rojhat Kara “Kapasitif Tahıl Nem 
Sensörü” projeleriyle Türkiye birinciliği 
ödülü olan 10 bin TL’yi kazandılar.  
n HABER MERKEZİ

‘Teknolojiyi kullanacağız 
ama kontrol bizde olacak’

NEÜ’de Öğrenci ve Akade-
misyenler Kişisel Verileri Koru-
ma ile İlgili Bilgilendirildi

Necmettin Erbakan Üni-
versitesi (NEÜ) Hukuki Araş-
tırmalar ve Gelişim Topluluğu 
tarafından düzenlenen söyle-
şiye Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Fa-
ruk Bilir konuşmacı olarak ka-
tıldı. Programa NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Önder 
Kutlu, Turizm Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Hilmi Bahadır 
Akın, Hukuk Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Nuran Ko-
yuncu, akademisyenler ve öğ-
renciler katıldı.  Kişisel verileri 
koruma ile ilgili dinleyenleri 
bilgilendiren Prof. Dr. Faruk Bi-
lir, konuyla ilgili çıkan yasaları, 
bilinmesi gerekenleri anlattı ve 
katılımcıların sorularını cevap-
landırdı.

200 VE FAZLASI BEĞENİ 
YAPARSANIZ SİZİ KENDİNİZDEN 

İYİ TANIRLAR
Sosyal paylaşım siteleri 

özel hayatın sonu mu sorusu 
üzerinden değerlendirmelerde 
bulunan Bilir; “Facebook’ta 10 
beğeni yaptığınız zaman sizi 
arkadaşınız kadar tanıyorlar. 
Eğer 80 beğeni yaparsanız sizi 
eşiniz kadar tanıyorlar. Eğer 
200 ve fazlası beğeni yaparsa-
nız sizi, kendinizden daha iyi 
tanıyorlar. Teknolojiyi kullana-
cağız ama kontrol bizde olacak. 
Bu mecralardaki aydınlatma 
metinlerini, gizlilik sözleşme-

lerini okumalıyız. Tabii çoğu 
zaman bunlara pek de dikkat 
etmiyoruz.” dedi.

SELFİE ÇEKİNİRKEN BİZİ 
KARESİNE DÂHİL EDENLER İZİN 

ALMALI
Google gibi arama motor-

larından verilerin asla silinme-
diğini söyleyen Bilir; kişilerin 
unutulma hakkı olduğunun da 
altını çizdi. Sosyal yaşamdan 
da örnek veren Bilir şunları 
söyledi: “Herhangi bir kafe-
de ya da alışveriş merkezinde, 
önümüzdeki arkamızdaki bir 
arkadaş selfie çekinirken bizi 
de karesine dâhil edebiliyor. 
Oysa ben onu tanımıyorum. O 
fotoğrafı alıyor sosyal medyada 
paylaşıyor. Aslında bu gibi du-
rumlarda bizden izin alınması 
gerekiyor.” Kişisel Verileri Ko-
ruma Kanunu hakkında da bil-
gi veren Bilir; “Bunun iki yönü 
var. Bir yönü özgürlük; yani ki-
şilik haklarımızı koruyor. İkin-
ci yönü; güvenlik; bu verilerin 
güvenliğinin sağlanması de-
mek oluyor. Mesela sağlık veri-
leri, kişinin biyometrik verileri 
hassas verilere giriyor ve daha 
fazla korunmaları gerekiyor. 
Çünkü bu veriler ele geçirildiği 
zaman kişiye karşı mağduriye-
te yahut ayrımcılığa sebep ola-
bilir.” ifadelerini kullandı.

Program NEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker’in, Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu Baş-
kanı Prof. Dr. Faruk Bilir plaket 
ve hediye takdimi ile sona erdi. 
n HABER MERKEZİ 

Beyşehir Belediyesi’nin hazırladığı projeyle ilçede yaşayan ve iş imkanı bekleyen gençler, engelliler ve 
kadınlar  önce mesleki eğitimden geçirilecek ardından tekstil sektöründe istihdam imkanına kavuşacak

Beyşehir Belediyesi 
istihdamı destekliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, 6,8 milyon liralık KOP 
sosyal projelerini onayladı. “KOP 
SOGEP” kapsamında desteklenen 
projeler arasında Beyşehir Beledi-
yesi’nin hazırladığı “Beyşehir KOP 
Kadın, Genç ve Engelli Mesleki Ge-
lişim Merkezi Projesi” de yer alıyor. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, biraraya geldiği KOP Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı ile proje kapsamında im-
zalanan protokolün ardından yap-
tığı açıklamada, kurum olarak söz 
konusu projenin desteklenmeye hak 
kazanmasının memnuniyetini yaşa-
dıklarını söyledi. 

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, 
Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde 
ve Yozgat illerinden oluşan KOP 
bölgesinin topyekün kalkınmasını 
hızlandırmak amacıyla Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak 
faaliyetlerini yürüten Konya Ovası 
Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdare-
si Başkanlığı’nın KOP SOGEP sosyal 
projeleri ile bu bölgelerin beşeri ve 
sosyal kalkınmasına yönelik projele-
re destek verdiğini vurgulayan Özal-
tun, hazırladıkları Beyşehir KOP Ka-
dın, Genç ve Engelli Mesleki Gelişim 
Merkezi Projesi ile  dezavantajlı ke-
sim olarak adlandırılan engelli, genç, 
dar gelirli kadınlar ve hükümlü gibi 
grupların önce açılacak kurslarda 
mesleki eğitimden geçirileceğini ar-
dından istihdama kazandırılacağını 
söyledi.Özaltun, konuyla ilgili şu ay-
rıntılara yer verdi:

“Beyşehir Belediyesi olarak  bu 
sosyal projelerden bölgemiz insanı-
nın da istihdam alanında istifade et-
mesi için bir çalışma başlattık. Proje 
ile bölgemizde yaşayan toplumun 
içinde bulunduğu yoksulluk ve göç 
gibi olgulardan kaynaklanan sorun-
ların giderilmesi, özel politika gerek-
tiren dezavantajlı kesimlerin ekono-
mik ve sosyal hayata aktif şekilde 
katılmalarını sağlayarak toplumsal 
bütünleşmeyi ve kalkınma sürecini 
hızlandırmak istedik.  Bu bir bakıma 
bölgemizde yaşayan dezavantajlı ke-
simler dediğimiz genç, engelli, hü-
kümlü ve dar gelirli kadınlarımızın 

iş istihdamına da kapıları aralayacak 
bir proje idi. Hazırladığımız proje 
büyük memnuniyetle ifade ediyoruz 
ki kabul gördü.  Proje çerçevesinde, 
KOP SOGEP kapsamında ilçemizde 
Beyşehir Belediyesi’nin iştiraki olan 
firma bünyesinde bir sosyal gelişim 
atölyesi kurulması planlanıyor. İlk 
etapta bölgemizde yaşayan deza-
vantajları gruplara yönelik olarak 
iki ay boyunca eğitimlerin verilece-
ği  bir kursumuz olacak. Bölgemizin 
lokomotif sektörlerinden birisi teks-
til sektörü olduğu için açacağımız 
Tekstil Teknolojileri ve Dikiş Eğitim 
Kursu’na dahil olacaklar, 61,25 li-
ralık günlük yevmiye imkanından 
da yararlanacak. Eğitim sonrasında 
katılımcılar, tekstil sektöründe is-
tihdam imkanına kavuşurken belirli 
orandakiler ise Belediyemiz iştiraki 
olan firmamız bünyesinde kurulacak 
temin edeceğimiz tekstil makineleri 

ile donatılacak  sosyal gelişim atölye-
sinde tekstil üretiminde çalışabile-
cek. Bu çerçevede eğitim görenlerin 
yüzde 50’si istihdam garantisi altına 
alınmış olacak.  Çalışanların harçlık 
ve sağlık sigortaları İŞKUR tarafın-
dan karşılanacak. Ayrıca, atölyeleri-
mizde eğitim gören kursiyerlerimiz, 
ara ve nitelikli eleman statüsüne ka-
vuştuktan sonra  ilçemizdeki tekstil 
sektöründe faaliyet gösteren değişik 
firmalarda da istihdam imkanı bula-
bilecek.  Beyşehir Belediyesi olarak 
Türkiye’de böyle bir projeyi hayata 
geçiren ilk İlçe Belediyesi olduğu-
muzu tahmin ediyoruz. Projemizle 
ilgili olarak KOP İdaresi ile protoko-
lümüzü imzaladık. İŞKUR’la da en 
kısa zamanda ilgili protokolü imza-
layarak projemizi inşallah hayata ge-
çirmiş olacağız. Dezavantajlı kesim 
dediğimiz bölgemizde yaşayan ama 
bugüne kadar iş imkanı bulamayan 

ya da iş bekleyen yüzlerce insanı-
mıza iş imkanı sağlayacak olan bu 
proje ile istihdam alanında  önemli 
bir çalışmaya imza attığımızı düşü-
nüyoruz. Proje ile bir başka hedefi-
miz de, dezavantajlı grup dediğimiz 
kesimlerin içerisinde bulunduğu en 
büyük sorun olan nitelikli ve ara 
eleman statüsüne kavuşturulması-
dır. Çünkü, sektörün bir ihtiyacı da 
ara ve nitelikli elemana ulaşamama 
problemidir.Bu anlamda, bu pro-
jenin hazırlanmasında emeği olan 
tüm personelimize, proje fikirlerinin 
oluşmasındaki katkılarından dolayı 
tüm yöneticilerimize, kurumları-
mıza ve bu projeleri uygulama im-
kanı sağlayan  Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Sayın Mustafa Varank 
ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Erdoğan’a minnet ve şükranlarımı 
sunuyorum.”
n HABER MERKEZİ 

NEÜ öğrencileri TÜBİTAK’ta birinci oldu
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Meram Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla başlattığı personel eğitimleri 
kapsamında belediye personeline ‘Etkili zaman yönetimi ve etkili iletişim’ semineri verildi

‘Zaman, düzen, iletişim 
başarı için önemli faktör’

MÜSİAD tarafından düzenle-
necek olan 17. MÜSİAD EXPO fu-
arı kapsamında gerçekleştirilecek 
olan Uluslararası Genç İş Adamları 
Kongresi (UGİK), geleceğin iş in-
sanlarını, girişimci ve sanayicile-
rini bir araya getiriyor. Yurtiçi ve 
yurtdışından yoğun katılımcının 
beklendiği 6. Uluslararası Genç 
İşadamları Kongresi, bu yıl 24 Ka-
sım 2018’de “İşin başında gençler 
var” sloganıyla gerçekleştirilecek. 
“Gençlik, Girişimcilik ve Bilgi Eko-
nomisi” ana temasıyla birçok alt 
başlığın konuşulacağı kongrede, 
yeni nesil girişimci fikirlerin de-
ğerlendirilmesi ve yatırım yapıla-
bilecek projelerin öne çıkartılması 
hedefleniyor.

Genç MÜSİAD üyelerinden 
genç girişimcilere kitle fonlama-

sı için fırsat Girişimciye Destek 
Proje Yarışması “STARTUP RO-
ADWAY’e yapılan başvurular ön 
eleme ve iki yarı final aşamasın¬-
da değerlendirilecek olup, finalde, 
jüri karşısına çıkacak projeler be-
lirlenecek. Finale kalan 6 girişim-
cinin yapacağı sunumlar sonunda 
seçici jüri ve salonda bulunanların 
oylarıyla birinci, ikinci ve üçüncü 
seçilecek. İlk üçe giren yarışmacı-
ların ödüllendirileceği yarışmada 
ilk 10’a giren projelere, fonluyoruz.
com kitle fonlaması platformunda 
yer verilecek ve fonlama imkânı 
tanınacak. İlk yirmiye giren proje-
ler, MÜSİAD EXPO Fuarı’nda yer 
alacak yerli ve yabancı yatırımcı-
larla bir araya gelme fırsatı yaka-

layacak. MÜSİAD Konya Şubesi 
Gençlik Kurulu Başkanı Kadir Ba-
şaran yaptığı yazılı açıklamada, 

“6. Uluslararası Genç İş Adam-
ları Kongresi, Ülke genelindeki 
Genç MÜSİAD şube başkanları, 
Almanya, Hollanda, Fransa, İn-
giltere, İsviçre, Kanada, Kuveyt, 
Bosna Hersek ve Filistin Şube Baş-
kanları bir araya gelecek.  Kongre-
de, Dijital Para, İnovasyon ve Ku-
rumsallaşma, Dönüşen Dünyada 
Ekonomi ve Geleceğin Meslekleri 
önemli konuşma başlıkları konu-
şulacak. Firmalaşan Girişimcilik 
Modellerinin ele alınacağı kongre-
de gelecek vadeden yeni projelere 
de fon oluşturulması hedeflen-
mektedir” dedi.  n HABER MERKEZİ 

Hizmet kalitesini artırmak ama-
cıyla personel eğitimlerine oldukça 
önem veren Meram Belediyesi, bu 
yöndeki çalışmalarına aralıksız de-
vam ediyor. Bu çerçevede son ola-
rak Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
Uzmanı Psikolog Mehmet Aslan, 
Meram Belediyesi personeline ‘Etki-
li zaman yönetimi ve etkili iletişim’ 
semineri verdi. Meram Belediyesi 
Meclis Salonunda düzenlenen se-
minerde katılımcılara, çalışma ha-
yatları ve mesai dışında zamanı en 
etkili nasıl kullanabilecekleri konusu 
ile daha iyi bir hizmet için vatandaş-
larla iletişimi güçlendirebilmelerinin 
yolları anlatıldı. 

“ZAMAN EN ÖNEMLİ AMA EN KIT 
KAYNAKTIR” 

Seminerde zamanın verimli 
kullanılması konusunda kendi haya-
tından ve yaşanmış diğer hikayeler-
den örnekler veren Uzman Psikolog 
Mehmet Aslan, zamanın doğru kul-
lanımının, verimsizliğin en önemli 
tedavisi olduğunu söyledi. Bu nokta-
da asıl önemli olanın dinlenilen yada 

okunulan bilgilerin hayata aktarıl-
ması olduğunu kaydeden Aslan, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü; “Başarı 
için en önemli faktörler; zaman, dü-
zen ve iletişimdir. Zaman en önemli 
ama aynı zamanda en kıt kaynak-
lardan biridir. Gerek çalışma haya-
tımızda gerek mesai dışı özel haya-
tımızda zamanın değerini bilmekle 
başlar bütün güzel başarı hikayeleri. 

Çalışma hayatında zamanı boşa har-
cayan etkenlerden sıyrılmak etkili 
kullanımın olmazsa olmazıdır. Bu 
etkenleri, sistem kaynaklı sorunlar, 
erteleme alışkanlığı, verimsiz ve ge-
reksiz toplantılar, dağınıklık, sohbet 
severlik, teknolojiyi etkin kullana-
mama ve aynı anda birçok işle uğ-
raşmak başlıklar altında sıralayabi-
liriz. Zamanı doğru kullanarak hem 

hizmet kalitesini artırmak mümkün 
hem de kendi mutluluğumuzu. Za-
man israfı yönetimsel zamanı da 
bozuyor. Düzensizlik çalışma verim-
liliğini öldüren bir diğer ikinci sorun. 
Dikkati yoğunlaştırmak için çalışma 
ortamı sade ve net olmak zorunda. 
Çünkü insan ruhunu yaralayan en 
önemli şey belirsizlik ve düzensizlik-
tir” dedi.  n HABER MERKEZİ

CHP’den, İyi Parti’ye hayırlı olsun ziyareti
CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-

taş beraberinde, il yönetim kurulu 
üyeleri, il kadın kolları başkanı Şerife 
Tunç ile birlikte,  İYİ Parti Konya İl 
Başkanlığına atanan Gökhan Tozoğ-
lu ve yönetim kurulu üyelerini ziya-
ret ederek hayırlı olsun dileklerinde 
bulundu. 

Ziyarette, Konya ve ülkenin so-
runları, yerel seçimler konuşuldu.  
Ziyarette, CHP Konya İl Başkanı Ba-
rış Bektaş, İYİ Parti il başkanlığına 
atanan Gökhan Tozoğlu ve yönetim 
kurulu üyelerine başarılar dileyerek, 
“Yeni görevinizde size ve yönetim 
kurulundaki arkadaşlara başarılar di-

liyorum. Ülkemizin gündeminde 31 
Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler 
vardır. Bu seçimler için çalışıyoruz. 
Konya’da iddialıyız. Konya’nın ve 
ülkemizin sorunlarının çözümünde 
birlikte hareket etmekten mutlu olu-
ruz. Son günlerde cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’e yönelik hakaretleri kınıyoruz. 
Hepimiz ülkemizin Kurucusu Ata-
türk’e, cumhuriyetimiz ve kazanım-
larına sahip çıkmalıyız. Yerel seçim-
lerde İYİ Partiye başarılar diliyoruz” 
dedi.  İYİ Parti Konya İl Başkanı Gök-
han Tozoğlu CHP Konya il başkanı 
Barış Bektaş ve yönetim kurulu üye-

lerinin ziyaretinden memnun olduk-
larını kaydederek, “Partimizi ziyaret 
etmenizden dolayı teşekkür ederim. 
Malumunuz yoğun bir süreçteyiz. 31 
Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler 
bizim ve ülkemiz için önem arz edi-
yor.  Bu seçimlerde iddialı olduğu-
muz ilçelerimiz var. Çalışmalarımız 
devam ediyor. Ülkemiz ve Konya için 
ayrı bir seçim havası vardır. İnşallah 
bu seçimlerde sizde, bizde başarılı 
oluruz. Konya’nın sorunlarının çö-
zümünde birlikte hareket etmekten 
mutlu oluruz. Çalışmalarınızda başa-
rılar diliyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Fatih Sultan 
Mehmet, 3 Mart 
1432’de, Edirne’de 
doğmuş olup , (1432-
1481) yılları arasından 
hüküm süren yedinci 
Osmanlı sultanıdır. 
Babası Sultan İkinci 
Murad, annesi Huma 
Hatun’dur. Fatih Sultan 
Mehmet, uzun boylu, 
dolgun yanaklı, kıvrık 
burunlu  ve kuvvetli bir yapıya sahipti. 
Dönemin  en büyük alimlerinden çok 
iyi eğitim almıştı. En az yedi yabancı 
dil bildiği söylenir.. İlginç ve bilinme-
dik konular hakkında makaleler yaz-
dırır ve bunları incelerdi. Fatih Sultan 
Mehmet, gayet soğukkanlı ve cesur-
du.. Yapacağı işlerle ilgili olarak en 
yakınlarına bile hiçbir şey söylemezdi. 
Fatih Sultan Mehmet, okumayı çok 
severdi. Farsça ve Arapça’ya çevril-
miş olan felsefi eserler okurdu. 1466 
yılında Batlamyos Haritası’nı yeniden 
tercüme ettirip, haritadaki adları Arap 
harfleriyle yazdırdı. Bilimsel sorunlar-
da, hangi din ve mezhebe mensup 
olursa olsun bilginleri korur onlara 
eserler yazdırırdı. Bilime büyük önem 
veren Fatih Sultan Mehmet, yabancı 
ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul’a 
getirtti.  Astronomi bilgini Ali Kuşçu, 
kendi döneminde İstanbul’a davet 
etmiştir. Ünlü ressam Bellini’yi de 
İstanbul’a davet ederek kendi resmini 
yaptırmıştır.

Fatih Sultan Mehmet, 1481 yılına 
kadar tahtta kalmış ve bizzat yirmi 
beş sefere katıldı. Azim ve irade sa-
hibiydi. Devlet yönetiminde oldukça 
sertti. Savaşlarda çok cesur olur, 
bozgunu önlemek için ordunun en 
ön saflarında bulunarak askerleri 
savaşa teşvik ederdi. 20 yaşında 
Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci 
Mehmet, İstanbul’u fethedip 1100 
yıllık Doğu Roma İmparatorluğu’nu 
ortadan kaldırmış ‘Fatih’ unvanını 
almıştır. Hz. Muhammed (s.a.v)’in 
Hadis-i Şerifinde müjdelediği İstan-
bul’un fethini gerçekleştiren büyük 
komutan olmayı da başarmıştır. Or-
taçağ’ı kapatıp, Yeniçağ’ı açan ci-
han padişahı Fatih Sultan Mehmet, 
nikris hastalığından dolayı 3 Mayıs 
1481 günü, Maltepe’de vefat etti ve 
Fatih Camii’nin yanındaki Fatih Tür-
besi’ne defnedildi. O’nun Roma’yı 
fethedeceği düşüncesiyle zehirlendiği 
de kaynaklarda yer almaktadır.

 Fatih Sultan Mehmet ilimde o 
kadar azimli ve iştiyaklıydı ki ;

Birgün hocası Molla Gürani, Şeh-
zade Mehmet’in gece yarısı odasının 
ışığını yanık olarak gördü. Merak etti. 
Yanına girdi:

“Şehzâdem niye uyumadın?” 
dedi.

O da:
“Hocam, mütalaa ediyordum..” 

karşılığını verdi.
Hocası sordu:
“Hangi dersi mütalaa ediyor-

dun?”
Fatih cevap vermeyip sustu.
Hocası çalıştığı dersi merak edip 

O’nun masası üzerindeki yığınla evra-
kı karıştırdı. Hepsi İstanbul’un  fetih 
projeleri idi. O, fethin nasıl gerçekle-
şebileceğini plânlıyordu. Hocası:

“Bunlar nedir evladım?” deyince 
Fatih, içinde gizlediği sırrı açıklamak 
zorunda kaldı. Hocasına:

“Hocam! Sır olarak kalması şar-
tıyla nicedir uykusuz kalıp da yaptı-
ğım çalışmaların ne olduğunu söyle-
yebilirim.” dedi.

 “Hocam! Bu iş nicedir içimi ya-
kıp kavurmaktadır. Düşünüyorum ki, 
ta sahabe-i kiramdan beri defalarca 
muhasara edilen ve mübarek asha-
bın kanları ile sulanmış bulunan şu 
Kostantiniyye şehri niçin fethedile-
miyor?.. O beldeyi fethetmenin yolu 

nedir? İşte bu yüzden 
uykularım kaçıyor, sa-
bahlara kadar planlar 
yapıyorum…”

Hayretler içerisinde 
dinleyen Hocası, küçük 
Fatih’i son derece takdir 
etti. Ayrıca O’nun bu 
işi başarabilmesi için 
gerekli haslet, meziyet 
ve seviyeye bir an evvel 
ulaşabilmesi yolunda da 

şu yön verici nasihatte bulundu:
“Evladım! Bu büyük zafere nail 

olmanı can ü gönülden arzu ederim. 
Lakin ben, senin cahil bir sultan ol-
manı değil, âlim, ehl-i kalb ve firaset 
sahibi bir hükümdar olmanı isterim. 
Zaten Kostantiniyye şehrinin mutla-
ka fethedileceğini kaç asır evvelden 
ahir zaman Peygamberi Muhammed 
Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem 
Efendimiz: «Kostantiniyye elbette 
fethedilecektir! Onu fetheden ku-
mandan ne güzel kumandan ve onu 
fetheden asker ne güzel askerdir!..” 
buyurarak bildirmişlerdir.

Bu itibarla Hazret-i Peygamber’in 
methederek müjdelediği o büyük 
şanlı fetih, mutlaka ki alim, adil, dira-
yetli ve daha birçok üstün meziyetlere 
sahip bir kumandan tarafından ger-
çekleştirilecektir. Dolayısıyla senin, 
maddi ve manevi her türlü eğitimini 
tekmil ettikten sonra o büyük fethe 
seferber olman, ruhumun en büyük 
emelidir…”

Küçük Şehzade, hocasının di-
linden dökülen bu samimi nasihat-
lerinde ki nükteleri kavrayarak, yıllar 
yılı bunlardan manevi bir kuvvet aldı. 
Hedeflenen dirayet ve kemalata ula-
şabilmek için gece gündüz gayret etti.

Nitekim çok erken yaşlarda 
“feth-i mübin” ile yatıp kalkan Şeh-
zade, ilim yolundaki gayretini de 
eksiltmeyerek kısa zamanda Arapça, 
Farsça, Latince, Sırpça ve Yunanca’yı 
öğrendi.

 Fen ve teknik bilgileriyle de sa-
vaşlarda kullanacağı silahları çizdi. 
Projesi kendisine ait olan ilk havan 
topunu döktürerek İstanbul’un fet-
hinde kullandığı herkes tarafından 
bilinmektedir. Tarihle meşgul olarak; 
“Beyliklerin ve devletlerin, meydana 
gelişi, yükselişi ve nihayet tarih sah-
nesinden yok olmalarının sebep ve 
neticelerini araştırarak siyaset bilgisi-
ni derinleştirdi. Fatih Sultan Mehmet 
Han, devrinin en büyük alimlerinden 
ders almış bir Sultandı..  Akşemsettin 
Hazretlerinden aldığı yüksek manevi 
eğitimin yanında fıkıh da Molla Hüs-
rev, tefsir de Molla Gürani, Molla 
Yegân, Hızır Bey Çelebi, kelamda 
Hocazade, riyaziyyede Ali Kuşçu’dan 
ders almıştır.

Yirmi bir yaşında Sultan olduk-
tan hemen sonra ulema ve ümerayı 
toplayıp İstanbul’un fethini istişare 
etti. Ancak toplantıya katılanların sa-
ray erkanı;

“Kostantiniyye’nin fethi, ancak 
Mehdi’nin işidir!” dediler ve bu işe 
razı olmadılar.

Bunu işiten Akşemsettin Haz-
retleri, ortaya çıkan neticeye hemen 
müdahale etti ve:

“Hayır! Sultanımız Mehmet Han, 
Kostantiniyye’yi fethedecektir!..” de-
miştir.

Yıllardır İstanbul fethinin hasre-
tiyle büyüyen Sultan Mehmet Han 
da, bundan ziyadesiyle memnun 
kaldı. Derhal hazırlıkların yapılmasını 
emretti. Peygamber efendimizin  900 
sene evvelki müjdesini gerçekleş-
tirmiştir. Halid bin Zeyd radıyallahü 
anh’dan itibaren İstanbul’a karşı 
gerçekleştirilen sefer ve her fetih 
hamlesi, neticesiz kaldıkça, ümid ve 
cesaretleri kıracağı yerde, mücahitle-
rin azmini bileyen etkili bir güç haline 
geliyordu.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 12
FATİH SULTAN MEHMET (II MEHMET) 1

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 

Türkiye’nin geleceği için buluşacaklar 

Kadir Başaran
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Önümüzdeki Pazartesi’yi Salı’ya 
bağlayan gece, Peygamber Efendi-
miz Hazret-i Muhammed Mustafa 
(s.a.s)’in dünyayı şereflendirdiği 
Mevlid-i Nebi’nin yıl dönümünü 
idrak edeceğiz. Bizlere ümmet-i 
Muhammed olma bahtiyarlığını 
lütfeden Rabbimize hamd ü senalar 
olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet 
vesilesi olan Peygamberimize, âline 
ve ashabına salât ve selâm olsun. 
Dünya hayatında sahip olduğumuz 
nimetler elbette bize emanettir. 
Emanette ise asıl olan sadakattir. 
Yüce Rabbimiz, dünyayı amaçsız ve 
sorumsuzca bir hayat sürmemiz için 
yaratmadığı gibi bedenimizi, sıhhati-

mizi, vaktimizi ve sahip olduğumuz 
bütün değerleri ölçüsüzce tüketme-
miz için bağışlamamıştır. Emaneti 
teslim etme ve hesabını verme vakti 
mutlaka gelecektir.  Hiç şüphesiz 
gençliğimiz, Rabbimizin bizlere çok 
önemli bir lütfudur. Gençlik, insan 
ömrünün sermayesidir. Sermayeyi 
yerinde ve isabetli değerlendirenler 
kazanırlar, yanlış yatırımda kulla-
nanlar ise sonunda hüsrana uğrar-
lar. Gençlik, filizlenmeye yüz tutmuş 
bir tohum, meyve vermeye hazır 
bir ağaç gibidir. Ömrün en verimli 
en enerjik dilimidir. Şayet bu enerji 
olumlu yönde kullanılabilirse toplu-
mun geleceği garanti altına alınmış, 

ihmal edilirse toplu-
mun temeline dinamit 
konulmuş demektir. 
Gençlik bir milletin ge-
leceğidir. Diyanet İşler 
Başkanlığının  "2018 
Yılı Mevlid-i Nebi Haf-
tası" etkinliklerinin 
temasını “Peygamberi-
miz ve Gençlik” olarak 
belirlemesi oldukça an-
lamlı ve önemli. Günümüzde sigara, 
alkol ve madde bağımlılığı genç 
nesilleri tehdit etmektedir. Tekno-
lojik yeniliklere çok açık olan ve çok 

çabuk uyum sağlayan 
gençlerimiz; televizyon, 
internet, sosyal medya 
vb. farklı platformlarda 
bilinçsizce zamanlarını 
heba edebilmekte ve 
birçok tuzaklara düşe-
bilmektedir. Öte yan-
dan popüler kültürün 
en önemli hedef kitlesi 
olan gençler, hayatın 

pek çok alanında ciddi bir yozlaş-
ma yaşamakta; popüler kültürün 
etkisiyle içinde yaşadıkları toplum-
la yabancılaşma, kuşak çatışması 

ve kimlik bunalımı gibi sorunlarla 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu 
temanın belirlenmesinde emeği 
geçen başta Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş ve çalışma ar-
kadaşlarıma şahsım adına teşekkür 
eder, çalışmalarında başarılar di-
lerim. Efendimiz (s.a.s)’in şu sözü 
üzerinde hep birlikte düşünelim: 
“Kıyamet günü insan şu beş şey-
den hesaba çekilmedikçe Allah’ın 
huzurundan ayrılamaz: "Ömrünü 
ne yolda tükettiğinden, gençliğini 
nerede yıprattığından, malını nere-
den kazanıp nereye harcadığından, 
bildiği ile ne iş yaptığından.” Sevgili 
Peygamberimizin doğum günü olan 

Rebiu’l-evvel ayının on ikinci gecesi, 
bu yıl 19 Kasıma denk gelmektedir. 
Bu geceyi içine alan hafta, “Mevlid-i 
Nebi Haftası” olarak kutlanacaktır. 
Başkanlığımız, haftanın temasını 
“Peygamberimiz ve Gençlik” olarak 
belirlemiştir. Bu vesileyle Peygam-
berimizi daha yakından tanımaya, 
anlamaya, bilhassa gençlerle iletişi-
mini örnek almaya ve gençliğimizin 
sorunlarına sünnet-i seniyyeden 
çözümler bulmaya gayret edeceğiz. 
Mevlid-i Nebi Haftamız aziz milleti-
mize ve bütün İslam âlemine hayır-
lar getirsin. Âmin!

Selametle Kalın…

PEYGAMBERİMİZ VE GENÇLİK

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KOP Bölgesinde ‘Yer Altı Suyu 
(YAS) sahalarında Su ve Enerji Kul-
lanımının Araştırılması ve Verim-
liliğinin Artırılması Projesi’ kapsa-
mında; Aksaray, Karaman, Konya 
ve Niğde’den oluşan Konya Kapalı 
Havzasında (KKH) tarımsal üretim 
yapan çiftçilerin su ve enerji mali-
yetinin azaltılması ve mevcut sula-
ma sistemlerinin rehabilitasyonu ile 
yüzde 20’lere yakın kazanç sağlaya-
bilecek akıllı pompa projesinin saha 
çalıştaylarının ikincisi Niğde’nin Bor 
İlçesinde gerçekleştirildi. 

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan KOP İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı, Niğde Sulama Kooperatif-
leri Birlik Başkanlığı ve Aliyer Sula-
ma Kooperatif Başkanlığı ile birlikte 
yürütülen kapsamlı Kuyu Revizyon 
sonuçlarının paylaşılacağı ve sula-
ma teknolojisindeki son gelişmelerin 
değerlendirileceği çalıştayın Niğde 
ve bölge üreticisine yeni ufuklar 
açacağına inandığını belirterek; “Yıl-
lık ortalama yağış miktarı açısından 
KOP Bölgesinde yer alan Aksaray, 
Karaman, Konya ve Niğde illerinden 

oluşan Konya Kapalı Havzası Türki-
ye'nin en sıkıntılı bölgesi konumun-
dadır. Bölgede hektar başına düşen 
su miktarı Türkiye ortalamasının 
üçte birinden, bölge yıllık yağış mik-
tarı da Türkiye ortalamasının yarı-
sından daha azdır. 

Bölge'nin mevcut sulanan alan-
larında kullanılan suyun önemli bir 
kısmı yeraltı suyundan karşılanmak-
tadır. Yeraltı sularındaki düşüşlerin 
devam etmesi halinde, belli bir de-
rinlikten sonra su çekimi ekonomik 
olmaktan çıkacaktır” dedi. 

‘YÜZDE 20’LİK TASARRUFLA 120 
MİLYON TL ÇİFTÇİNİN CEBİNDE 

KALACAK’
Yeraltı suları üzerinde baskıyı 

azaltmak amacı ile randımanı düşük 
ve verimsiz eski sulama sistemle-
rinin rehabilite edilmesi amacıyla 
2011 yılından bu güne kadar Küçük 
Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖ-
SİP) kapsamında bölge genelindeki 
731 projeye 676 milyon TL öde-
nek aktarıldığını ve 117 bin hektar 
arazinin modern sulama sistemi-

ne kavuşturulduğunun altını çizen 
Başkan Bostancı; “Sulanabilir alan-
larımızı sürdürülebilir bir şekilde 
koruyabilmek için elimizdeki suyu 
kuyumcu hassasiyeti ile kullanmak 
zorundayız. Girdi maliyetlerinde 
yaşanan değişimler, dönümden kaç 
ton ürün aldığımızı değil, dönümden 
kaç lira kar ettiğimizi önemli hale 
getirmektedir. Ayakta kalabilmek 
için maliyetlerimizi azaltmak bizim 
için de bir zorunluluk haline gelmiş-
tir. Su fakiri olan bölgemizde bu gir-
dilerin en önemli bileşeni su ve suya 
ulaşmak için sarf ettiğimiz enerji gi-
derleridir. Niğde, Aksaray, Konya ve 
Karaman illeri için 2017 yılında ta-
rımsal sulamada kullanılan toplam 1 
milyar 750 milyon kilovat saat enerji 
karşılığında abonelere yaklaşık 600 
milyon TL tutarında elektrik fatura-
sı tahakkuk etmiştir. Bunun sulama 
kooperatiflerine düşen kısmı ise yak-
laşık 116 milyon TL. Aliyer sulama 
kooperatifimize ait sistem yenilen-
mesi yaptığımız test kuyumuzun 
sonuçları incelendiğinde, yakın ve 
uzak mesafelerde yer alan arazilerde 

yenileme öncesi ile aynı debi, yük-
seklik ve tabanca sayılarında yaptı-
ğımız ölçümlerde enerji giderlerinde 
yaklaşık yüzde 25 ila 30 oranında ta-
sarruf sağlandığı görülmüştür. Bazı 
kuyularda ulaşılabilecek iyileştirme 
oranı bu rakam yüzde 50 merte-
besinin üzerine dahi çıkmaktadır. 
Bu örnek ışığında bölgedeki YAS 
kuyularında yapılacak iyileştirmeler 
ile emniyetli olarak yüzde 20 tasar-
ruf sağlanması durumda yıllık 120 
milyon TL tasarrufun mümkün ola-
bileceği görülmektedir. Cari açığımı-
zın en önemli bileşenlerinden birisi 
olan enerji giderlerinde sağlanacak 
bu denli bir tasarruf hem ülkemiz 
hem bölgemiz ekonomisi açısından 
büyük önem arz etmektedir” diye 
konuştu. 

Konuşmanın ardında proje yürü-
tücüsü firma tarafından katılımcılara 
proje hakkında bilgiler verildi. Aliyer 
mevkiindeki KOP TEST kuyusundan 
elde edilen anlık veriler katılımcılarla 
paylaşılırken, kâr fayda oranları kar-
şılaştırmalı olarak aktarıldı. 
n HABER MERKEZİ

Akşehir'de Yahya Kemal 
Beyatlı anlatıldı

Öğrencilere çevre
temizliğinin önemi anlatıldı

38 parça tarihi eser
operasyonla ele geçirildi

Akşehir ilçesinde düzenlen 
konferansla Yahya Kemal Beyatlı 
anlatıldı. Akşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği 
ile düzenlenen "Milletin Şarkısı: 
Yahya Kemal Beyatlı" konulu kon-
ferans, Akşehir Kültür Merkezin-
de yapıldı. Akdeniz Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia Ko-
çakoğlu'nun konuşmacı olarak ka-
tıldığı konferansta, Yahya Kemal 

Beyatlı’nın hayatı, onun hayatın-
daki kırılma noktaları ve onun ha-
yatı üzerinden milli şuur ele alındı. 
Konferans sonunda Kaymakam 
Mehmet Türk ve Belediye Başkan 
Yardımcısı Yahya Yıldız, Bedia 
Koçakoğlu’na plaketle teşekkür 
etti. Etkinliği, Garnizon Komutanı 
Albay Tolga Yuvalı, AK Parti İlçe 
Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu 
ile bazı kamu kurum müdürleri de 
takip etti.   n AA

Beyşehir’de ortaokul öğren-
cilerine eğitim semineri verildi. 
Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 
tarafından Ali Rıza Celeboğlu Or-
taokulu'nda 5. 6. ve 7'inci sınıflarda 
öğrenim gören öğrencilere yönelik 
olarak düzenlenen "sıfır atık, ge-
leceğe değer kattık" konulu semi-

nerde, çevre temizliği ve atıkların 
kullanımı hakkında bilgi verildi. 
Yaklaşık iki saat süren seminerde, 
sağlık görevlileri, öğrencilerin yö-
nelttiği soruları da cevaplandırdı. 
Benzer eğitim seminerlerinin ilçe-
deki diğer okullarda da verileceği 
belirtildi.  n AA

Karapınar ilçesinde düzenle-
nen operasyonda tarihi eser olduk-
ları değerlendirilen 38 parça eser 
bulundu. İlçe Jandarma Komutan-
lığı ekiplerince, Yeşilyurt Mahalle-
si'nde S.B'nin evinde şüphe üzeri-
ne arama yapıldı. Aramada, tarihi 
eser olduğu değerlendirilen arala-

rında işlemeli taş, heykelcik, ahşap 
ve metal objelerin olduğu 38 parça 
eser ele geçirildi. Evin sahibini gö-
zaltına alan jandarma, ele geçirilen 
eserleri Ereğli Müze Müdürlüğüne 
teslim etti. Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor.
n AA

Milli Eğitim Bakanlığınca, geçen yıl 1,35 milyar dolarlık ihracat yapan değirmen ve sektör maki-
neleri imalatçılarının talebi doğrultusunda, ilk kez değirmencilik dalının açılmasına karar verildi

Değirmencilik sektörü
mesleki eğitime giriyor

Milli Eğitim Bakanlığınca 
(MEB), geçen yıl 1,35 milyar do-
larlık ihracat yapan "değirmen 
ve sektör makineleri" imalatçıla-
rının talebi doğrultusunda, mes-
leki eğitimde makine teknolojisi 
alanı altında ilk kez "değirmen-
cilik" dalının açılmasına karar 
verildi. 

Bakanlık, mesleki ve teknik 
eğitim alanında sektörün talep-
leri doğrultusunda, eğitim ver-
diği alanları genişletiyor. MEB 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü, bu kapsamda Değir-
men ve Sektör Makineleri Üre-
ticileri Derneği (DESMÜD) ile 
bu alanda eğitim vermek üzere 
"Mesleki ve Teknik Eğitim İş Bir-
liği" protokolü imzaladı.

İş birliği protokolü, MEB 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürü Kemal Numanoğlu ve 
DESMÜD Başkanı Zeki Demir-
taşoğlu tarafından imzalandı. 
İmza törenine, Milli Eğitim Ba-
kan Yardımcısı Mahmut Özer, 
MEB Sosyal Ortaklar ve Projeler 
Daire Başkanı Şennur Çetin ile 
DESMÜD yönetim kurulu üyele-
ri katıldı.  Protokol kapsamında, 
mesleki eğitimde makine tekno-
lojisi alanı altında ilk kez "değir-
mencilik" dalı açılarak eğitimlere 

başlanacak, müfredat sektörle iş 
birliği içerisinde hazırlanacak.

OKULLARIN ATÖLYE VE 
LABORATUVARLARINI SEKTÖR 

KURACAK
Protokol kapsamında, sektö-

rün talebi doğrultusunda Konya, 
Gaziantep ve Çorum illerinde 
MEB'in belirleyeceği Mesleki ve 
Teknik Anadolu liselerinde eği-
timler başlatılacak.  DESMÜD, 
bu okullarda atölye ve laboratu-
varlar kuracak ve öğretmenlerin 
işbaşı ve hizmet içi eğitimlerini 
üstlenecek. Ayrıca Ankara'da 

belirlenecek bir Mesleki Eğitim 
Merkezinde kurulacak Mükem-
meliyet Merkezi'nin de donatımı 
DESMÜD tarafından yapılarak 
ulusal ve uluslararası değirmen-
cilik alanına yönelik "Eğiticilerin 
Eğitimleri" yapılacak. 

Öğrencilerin beceri eğitimi 
ve stajları DESMÜD'ün iş birliği 
içindeki işletmelerde gerçekleş-
tirilecek ve mezuniyet sonrasın-
da öğrencilerin yüzde 100'üne 
iş garantisi verilecek. Ayrıca 
protokol kapsamında, bu alanda 
eğitim alan başarılı öğrencilere 

DESMÜD tarafından burs deste-
ği sağlanacak.

Türkiye'de "değirmen ve sek-
tör makineleri" imalatçıları, üre-
timlerinin yüzde 95'ini ihraç et-
mekte olup 2017'de 1,35 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

DESMÜD'ün 7 milyar dolarlık 
bir 2023 yılı ihracat hedefi olup 
bu kapsamda 160 ülkeden olu-
şan bir ihracat zincirine sahip. 
Bu alanda küresel bir güç olmayı 
hedefleyen sektörün yeni pro-
tokol ile nitelikli teknik eleman 
ihtiyacı giderilmiş olacak.  n AA

Akıllı pompayla çiftçinin enerji maliyeti düşecek
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 Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir, “Konya’mız ve tüm Türkiye’nin tarımsal yapısı 
ve tarımsal ekonomisini değerlendiriyor, bu alanlarda yapılacak stratejik çalışmalara veri sağlıyor ve ışık tutuyoruz” dedi

Tarıma ışık tutuyorlar
Bahri Dağdaş Uluslararası Ta-

rımsal Araştırma Enstitüsü,  görev 
alanları içerisinde yer alan tahıllar, 
endüstri bitkileri, yemeklik tane bak-
lagiller, tıbbi aromatik bitkiler, ça-
yır-mera ve yem bitkileri, meyvecilik, 
sebzecilik, biyolojik çeşitlilik, genetik 
kaynaklar ve hayvancılık olarak ça-
lışmalarını sürdürüyor. Bahri Dağ-
daş Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü başta Buğday olmak üzere 
Arpa, Yulaf, Tritikale, Çavdar, Mısır, 
Ayçiçeği, Soya, Aspir, Fiğ, Yonca ve 
Karabuğday ıslah programları yü-
rütüyor.  Bahri Dağdaş Uluslararası 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nü, 
Enstitü Müdürü Dr. Fatih Özdemir, 
enstitü çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü hakkında 

bilgi verir misiniz?
Enstitümüz, Tarım ve Orman 

Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
olarak Orta Anadolu ve Geçit Bölge-
leri ve Kurak alanlar için Ar-Ge faa-
liyetleri yürütmektedir.1914 yılında 
Konya Valiliğine bağlı Numune Çiftlik 
olarak kurulmuş olan Enstitü 1934 
yılına kadar bu görevini devam et-
tirmiştir. Daha sonra 1934’den itiba-
ren Hayvancılık Araştırmaları (Hara) 
yapmak üzere Tarım Bakanlığı Bün-
yesinde görev yapmış, 1986 yılında 
Türkiye tohumculuğunu geliştirmek 
üzere yapılan, Meksika merkezli 
CIMMYT ve Suriye Merkezli ICAR-
DA gibi araştırma merkezlerinin de 
yer aldığı uluslararası işbirliği ile aynı 
arazide kurulan “Bahri Dağdaş Mil-
letlerarası Kışlık Hububat Araştırma 
Merkezi” ile 2002 yılında birleşerek 
bugünkü adını almış ve Türkiye’nin 
en büyük araştırma merkezlerinden 
birisi olmuştur. 

Bahri Dağdaş Uluslararası
Tarımsal Araştırma Enstitüsünün 

çalışmaları nelerdir?  
Enstitünün çalışma alan ve baş-

lıkları; Bitkisel ve hayvancılık araş-
tırmalar alanında ıslah çalışmaları ile 
verim, kalite ve hastalıklara dayanık-
lılığı arttırmak, geliştirilen çeşitlerin 
devamını sağlayarak tohumculuğu 
sürdürmek, -Uluslararası Kışlık Buğ-
day Geliştirme Programı (Interna-
tional Winter Wheat Improvement 
Program- IWWIP) Türkiye Koordi-
natörlüğünü “Bakanlığımız adına” 
yürütmek, Yetiştirme tekniği çalış-
maları yürütmek, Genetik kaynakla-
rın toplanması, muhafazası ve ıslaha 
entegrasyonunu sağlamak,Kuraklığa 
ve iklim değişikliğine dayanıklılık ve 
adaptasyon çalışmaları yürütmekte, 
Sosyo-ekonomik analizler ve çalış-
malar yapmak,eğitim-yayım faaliyet-
leri yapmak olarak sıralanabilir.

Enstitünün Konya ve Ülke çiftçisine 
sunduğu imkanlar ve katkılar nelerdir?  

Türkiye’nin uluslararası strateji 
ve söylemlerini destekler nitelikte 
nitelikli araştırıcı kadrosu ile (13 dok-
tora, 28 Yüksek Lisans ve 29 Lisans 
toplam 70 AR-GE personeli Mühen-

dis- Veteriner Hekim) yeni Türkiye 
vizyonuna uygun işler yürüten Ensti-
tünün Ulusal ve Uluslararası hizmet-
leri çalışmalarının bir kısmı; Mevcut 
durumda Türkiye tohumculuğunun 
yüzde 35’inin yer aldığı Konya’da to-
humculuk sektörüne şimdiye kadar 
geliştirdiği 40 çeşitle destek veren 
Enstitü, aynı zamanda Bakanlığın 
tohumculuk konusunda dışa bağım-
lılığımızı sona erdirilmesi ve tohum 
ithalatını azaltmaya yönelik vizyonu 
doğrultusunda ilgili STK ve özel sek-
tör tohumculuk firmaları ile de ortak 
Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir. Bu 
anlamda Enstitü başta buğday olmak 
üzere arpa, yulaf, tritikale, çavdar, 
mısır, ayçiçeği, soya, aspir, fiğ, yonca 
ve karabuğday ıslah programları yü-
rütmektedir. Enstitü 1987’den beri 
devam eden ulusal ve uluslararası 
tohum geliştirme çalışmaları yanında 
geliştirerek gerek TİGEM, gerekse 
özel sektöre satış hakkını devretti-
ği çeşitlerin orijinal kademede (150 
ton) üretimlerini de yaparak çeşitle-
rin devamlılığını sağlamaktadır. Bu 
bağlamda Türkiye tohumculuğunun 
yüzde 35’inin yapıldığı Konya’da ve 
Türkiye’nin hemen her bölgesinde 
yaklaşık 150 firma ile tohumculuk 
sözleşmemiz bulunmaktadır. Enstitü 
geliştirdiği çeşitlerle Orta Anadolu’da 
yüzde 45’lere varan ekim alanlarına 
ulaşmaktadır. Bu çalışmalar yanında 
Buğday-Nadas sistemine girebile-
cek Aspir (Göktürk) geliştirmiş olup 
Türkiye’ye kazandırmıştır. Yine Tür-
kiye için ilk olan ve Glutensiz olması 
nedeniyle çölyak hastaları için önem 
arz eden Karabuğday bitkisini de iki 
tescilli çeşit (Güneş, Aktaş) ile Tür-
kiye’ye kazandırmıştır.2017 yılında 
Ayçiçeğimiz ECE, Yulafımız DİRİLİŞ, 
Bisküvilik Buğdayımız Aliağa (Ülker 
ile ortak geliştirildi) yeni tescil almış-
lar, 2018 yılında ise kurak alanlar için 
geliştirilen Taner ve Şehzade ekmek-
lik buğdayları geliştirilmiş ve kısa 
zamanda pazara sunulacaktır. Ensti-
tümüzün geliştirmiş olduğu Larende 
arpa çeşidi üretim ve sertifikasyon 
rakamlarına göre Türkiye arpa üreti-
minin yüzde 20’ine yakın bir kısmını 
kapsıyor olup Türkiye’nin her tarafın-
da ekiliş bulmaktadır. Türkiye toplam 
hububat pazarında ise Enstitümüz 
yüzde 7,5 gibi ciddi bir paya sahip-
tir.  Hayvancılık Araştırmalarında ise 
Enstitümüzde 1989 yılında başlayan 

“Türkiye Koşullarına Uygun Yerli Etçi 
Koyun Islah Çalışmaları” sonucunda 
Türkiye için 4 adet yeni tip (Hasak, 
Hasmer, Linmer ve Hasiv) geliştir-
miş, bunlardan Hasak ve Hasmer 
etçi ırk olarak 2016 yılında tescil edil-
mişlerdir. Bu yeni ırkların yaygınlaş-
tırılması ile ülke et ihtiyacının karşı-
lanmasına katkıda bulunulacaktır. Bu 
çalışmaların yanında Yerli Genetik 
Kaynaklarımızın Korunması kapsa-
mında Enstitü koşullarında ve Yerin-
de Koruma faaliyetleri de sürdürerek 
bu kaynakların gelecek nesillere ak-
tarılması ve istenilen genlerin ıslah 
yoluyla aktarılması gibi çok önemli 
çalışmaları da yürütmektedir. Orta 
Anadolu’nun öz evladı olan koyun-
culuk hakkında ülkemizde araştırma 
yapan birkaç enstitüden birisi olan 
Enstitümüz, Bakanlığımız uhdesinde 
desteklerle Koyun ve Keçi üzerine 
yürütülen “Halk Elinde Islah Proje-
leri” içerisinde Antalya’dan Sivas’a 
kadar uzanan hatta devam ettirdiği 
projelerle Türkiye hayvancılığının 
gelişmesine katkılar sunmaktadır. Bu 
kapsamda sadece Enstitümüzün yü-
rüttüğü projelerde yetiştiricilerimiz 
2017 yılında 2.5 Milyon hibe destek 
almışlardır. Büyükbaş hayvancılıkta 
da önemli çalışmalar yapan Enstitü 
“Embriyo Transferi” (Bir yılda birden 
fazla yavru alabilme imkânı sağla-
yacak) ve “İnvitro Fertilizasyon” gibi 
ileri Biyoteknolojik yöntemleri kulla-
narak ıslah ve geliştirme faaliyetleri 
yürütmektedir. KOP Eylem Planında 
da yer alan ve Kalkınma Bakanlı-
ğından da desteklenmiş, “Sığırlarda 
Embriyo Transferi İle Test Edilmeye 
Aday Boğa Elde Edilmesi Altyapı Pro-
jesi” ve “Ülkesel Merinos Geliştirme 
Projesi Altyapı Projesi” ile Türkiye’nin 
et ihtiyacına da orta vadede çözümler 

üretecektir. Kanatlı çalışmalarında 
tecrübeli olan Enstitüde, Bakanlığı-
mızın 3 Genel Müdürlüğü (Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü) ortaklığı 
ve destekleri ile “keklik araştırma ve 
üretimi merkezi” kurulmuştur. Bu 
merkezde üretilen, araştırma yapılan 
ve doğaya salınan kınalı keklik’ler ile;  
1-Buğday’ın ana zararlılarından olan 
SÜNE ile Biyolojik mücadeleye katkı 
sağlayacak, 2-Doğal hayat destekle-
necek, 3-Keklik ile ilgili bilimsel çalış-
malar yürütülecektir.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü’nün buğday 

alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?  
Enstitümüz 1986’dan beri yürüt-

tüğü Buğday ıslah araştırmalarında 
da daha yüksek verimli, kaliteli ve 
hastalık-zararlılara dayanıklı çeşit 
geliştirmede de Türkiye’de öncü 
merkezlerden birisidir.  Bu tarihten 
beri Enstitümüzde 13 adet Buğday 
tescil edilmiş olup bu çeşitler orta 
Anadolu’da %45’e varan ekiliş ala-
nı bulmaktadırlar. Bu çeşitlerimizin 
başında sulu alanlar için geliştirilen 
Konya-2002, Ekiz ve Ahmetağa; kuru 
alanlar için ise Karahan-99 çeşitleri 
gelmektedir. Bu çeşitler sayesinde 
eski çeşitlere kıyasla üreticilerimiz 
daha fazla verim elde ettiklerinden 
Enstitümüzün üretime olan direkt 
katkısı parasal olarak ölçüldüğünde 
300 milyon TL’den fazladır. Ulusal ıs-
lah programı yanında Bakanlığımızın 
ülke tohumculuğu ve ıslah çalışmala-
rını geliştirmek amacıyla 1986 yılın-
da CIMMYT ve 1990 yılında ICARDA 
kuruluşlarıyla kışlık ekmeklik buğday 
alanlarında verim ve kaliteyi geliştir-
meyi amaçlayan buğday ıslah adına 

yaptığı uluslararası işbirliği yapmıştır 
ve o tarihten beri devam etmektedir. 
Bu işbirliği gereği oluşan Uluslararası 
Kışlık Buğday Geliştirme Programı 
(International Winter Wheat Impro-
vement Program- IWWIP) Türkiye 
Koordinatörlüğü “Bakanlığımız adı-
na” Konya Bahri Dağdaş UTAE tara-
fından yürütülmektedir. Konya’dan 
koordine edilen bu programın, sa-
dece Türkiye değil başta Orta-Batı 
Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri olmak 
üzere tüm kışlık buğday yetiştirilen 
alanlar sorumluluk alanındadır. Bahri 
Dağdaş UTAE 100 ülke ile genetik 
materyal anlamında işbirliği halinde 
olup, her yıl 55-60 ülkeye ıslah amaçlı 
bilimsel materyal göndererek kaynak 
sağlamaktadır. Bakanlığımız uhde-
sinde Konya Bahri Dağdaş UTAE Ko-
ordinatörlüğünde yürütülen IWWIP 
programından geliştirilen materyal 
Türkiye’de 1.276.000 hektar alanda 
ekiliyor olup, diğer ülkelerle birlik-
te değerlendirildiğinde yaklaşık 2.5 
Milyon hektar alanda ekilmektedir. 
Diğer taraftan tablo incelendiğinde 
Uluslararası Program (IWWIP) Türki-
ye’de yüzde 25’e yakın bir ekiliş ala-
nına sahipken Afganistan’da bu oran 
yüzde 100’e, Gürcistan’da yüzde 
65’e dayanmaktadır Yukarıdaki ve-
riler ışığında sadece Türkiye’ye değil, 
Ülkemizin bölge ve dünyadaki yeni 
vizyon ve misyonu gereği tüm dün-
ya ile bağlantı halinde olup, dünyada 
hızla sorun haline gelen gıda güven-
liği konusunda dev adımlara vesile 
olan Enstitü çalışmaları bu anlamda 
dünyada da bilinmektedir. Tüm bu 
çalışmaların yanında Enstitümüz 
özellikle anavatanı olduğumuz hu-
bubatta “Yerel Buğday” denilen ve 
genetik hazinemiz olarak adlandır-
dığımız köy buğdaylarını tüm Türki-
ye’den 65 ilden tarayarak toplamış ve 
bu 3000 adet popülasyonu gen ban-
kasına kazandırmıştır. Gen banka-
sına kazandırılan bu genetik hazine 
mevcut çeşitlerin geliştirilmesi için 
TÜBİTAK, Üniversite ve Sivil Toplum 
Kuruluşları ile beraber yapılan çalış-
malarda kullanılmaya başlanılmıştır.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü’nün kuraklık 

alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?  
Kuraklığın üretimin önündeki 

en büyük sorunlardan birisi haline 
geldiği ve her yıl yeni bir doğal afe-
tin dünyamızı vurduğu bir dönemde 

Bakanlığımızın vizyonu ile kurulan 
Dünya’da alanında önde gelen, Tür-
kiye’de ise tek olan tam donanımlı 
‘Türkiye Kuraklık Test Merkezi’ de 
Enstitü bünyesinde olup, kuraklığa 
dayanıklı çeşitler geliştirmek üzere 
çalışmalar yapmaktadır. 2010’dan 
bu zamana kadar Eraybey ve Bozkır 
isimli 2 adet kurağa dayanıklı buğday 
geliştirilmiştir. 2018 yılında ise 5 yıl 
önce aldığımız stratejik bir kararla 
hem kurağa dayanıklı olan, hem de 
yağış geldiğinde de verimi yüksel-
tebilen Taner ve Şehzade isimli iki 
adet ekmeklik buğday, Türköz ma-
karnalık buğday, Ayrancı arpa, Özer 
tritikale çeşitleri de kuru alanlar için 
özel geliştirilip tescil alarak Türk Ta-
rımına kazandırılmıştır. Önümüzdeki 
iki yıl içerisinde de 30 adet yeni çeşit 
tescil edilmek üzere başvuru yapıl-
mıştır. Konya Kuraklık Test Merkezi 
de olan Enstitümüz imkânlarının art-
tırılıp uluslararası kuraklık test mer-
kezi olması uluslararası partnerler 
(CGIAR-Global Phenotyping Centers 
Program) tarafından kabul edilmiş, 
çalışmalar devam etmektedir.  Ku-
raklık konusunda dünya standartla-
rında bir merkez olmayı hedefleyen 
Enstitü, KOP Eylem Planı içerisinde 
Kuraklık, Tohumculuk gerekse Hay-
vancılık adına dünya çapında çalış-
malar yapmak için proje teklifleri gö-
türmüş ve destekler alınmıştır.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsünün diğer 

faaliyetleri nelerdir?  
Enstitü özellikle kuru alanlar 

başta olmak üzere topraktaki nemin 
muhafazasını sağlayarak tarım yapı-
lan alanların verimliliğini arttıran ve 
Türkiye için çok önemli olan “Doğru-
dan Ekim” konusunda uzun yıllardır 
çalışmalar yürütmektedir. Doğrudan 
ekim sistemi ile çiftçilerimiz toprak-
larını işleme masraflarını bertaraf 
etmiş olacak ve girdilerini azaltacak-
lardır. Yaptığımız çalışmalara göre 
doğrudan ekim, azaltılmış toprak iş-
leme ve şeritvari sürüm çalışmaları 
ile üreticilerimizin yüzde 50’ye va-
ran akaryakıt tasarrufu sağlamaları 
mümkün olabilmektedir. Bu alanda 
bilimsel çalışmaların sonuçları yapı-
lan tanıtım faaliyetleri ve diğer proje-
lerle İl Müdürlükleri ve Sivil Toplum 
Kuruluş temsilcilerine-üreticilere 
anlatılarak benimsetilmektedir. Ens-
titü Ekonomi-İstatistik Bölümünce 
yapılan araştırma ve analizler tarımın 
başkenti olan Konya’mız ve tüm Tür-
kiye’nin tarımsal yapısı ve tarımsal 
ekonomisini değerlendirmekte, bu 
alanlarda yapılacak stratejik çalışma-
lara veri sağlamakta ve ışık tutmak-
tadır. 

Tüm bu çalışmalarla birlikte Ens-
titümüz cumhurbaşkanımız ve Ba-
kanlığımızın yerli ve milli politikaları 
ve stratejileri doğrultusunda Konya, 
bölge, Türkiye ve dünya ölçeğinde 
başarılı faaliyet ve Ar-Ge çalışmaları-
na imza atmakta ve bu çalışmalarını 
daha da arttırmaktadır.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Süper Lig’de ekonomik sıkıntılardan kurtulmaya çalışan Kayse-
rispor’a FIFA’dan transfer yasağı cezası geldi. Kayserispor Başkan 
Vekili Naci Bedir, FIFA’dan gelen cezayı doğruladı. Süper Lig’de 
Alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapan, bir çok oyuncusu sakat 
ve cezalı olan sarı kırmızılılar, ligin devre arasında transfer yapa-
mayacak. Kayserispor kulübü, eski futbolcusu Adnane Tighadou-
ini’ye sorumluluklarını zamanında yerine getiremediği için ceza 
aldı. 2015-2016 sezonunda İspanya’nın Malaga takımından kiralık 
olarak transfer edilen Fas asıllı Adnane Tighadouini’ye ödenmesi 
gereken 150 Bin Avro’yu zamanında ödemeyen Kayserispor, önce 
FIFA’lık oldu ardından da ceza aldı. Kayserispor Başkan Vekili Naci 
Bedir, süreç ile ilgili olarak, “Geçmişte transfer edilen bir futbol-
cuya karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyen kulü-
bümüze para ve transfer yasağı cezası geldi. Kulübümüze 150 bin 
Avro, 75 bin Frank faiz ve avukatlık masrafları, 1 dönem transfer 
yapamaz cezası verildi. Normalde 5 bin Frank ceza gelecekti. An-
cak Kayserispor’un FIFA’da fazla dosyası olmasından ötürü en üst 
seviyeden ceza verildi” dedi.   n İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Teknik Direktörü 
Bayram Bektaş, kariyerinde ilk kez görev yaptığı Süper Lig’e olduk-
ça başarılı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig’de 
teknik adamlık koltuğunu daha önce Süper Lig’de hiç görev yap-
mamış Tamer Tuna’ya emanet eden Göztepeli kurmaylar, Tuna ile 
yolların ayrılmasının ardından bu sezon da Süper Lig’de hiç görev 
yapmamış bir isim olan Bayram Bektaş’ı göreve getirdi. 2014/2015 
sezonundan bu yana teknik adamlık yapan Bektaş, Spor Toto 1. 
Lig’de görev yaptığı takımlarda gösterdiği başarılı performansla 
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in dikkatini çekerken, Süper Lig’de 
çıktığı 12 maçta aldığı puanlarla kendisine inananları yanıltma-
dı. Bektaş’ın hiç Süper Lig deneyimi olmamasından dolayı bazı 
kesimler deneyimli teknik adama temkinli yaklaşırken, İzmir ekibi-
nin topladığı puanların ardından çoğu futbolseverin kafasındaki ön 
yargılar da kalktı. Bektaş’ın ekibi 12 lig maçında 18 puan toplarken, 
Ziraat Türkiye Kupası’nda da adını bir üst tura yazdırmayı başardı. 
Özellikle iç sahada oldukça iyi bir grafik sergileyen sarı-kırmızılılar, 
maç başına 1,5 puan ortalaması yakaladı. 6 yenilgi ve 6 galibiyet 
gören başarılı futbol adamı, henüz Süper Lig’de beraberlik duygu-
sunu yaşamadı.   n İHA

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında 25 Ka-
sım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı 
maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde tek-
nik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 
yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan 
idmanda, dar alanda kontrol-pas oyununun ardından şut çalışma-
sı yapıldı. A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosundan sağ arka 
adalesindeki zorlanma nedeniyle çıkartılan kaleci Gökhan Akkan 
fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Koray Altınay takımdan ayrı koşu 
yaptı. Çalışmaya, milli takımlarda bulunan kaleci Samir Ujkani, 
Vedat Muric, Montassar Omar Talbi, Jakub Brabec ile ameliyat 
edilen Musa Çağıran ve antrenmanda gözüne darbe alan Armand 
Mouhamed Traore katılmadı. Yeşil-mavili ekip, bugün yapacağı 
antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.  n AA

Göztepe’de 
Bektaş farkı

Çaykur Rizespor’da 
Sivasspor hazırlıkları

Kayserispor’a FIFA’dan 
transfer yasağı Tek sorun puan!

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımda şu anda her şeyin iyi gittiğini ifade ederek, 
“Bizim şikayetçi olduğumuz tek şey; bir şeyleri doğru yapmaya başlayıp, o heyecanı yaşarken puana 

yansımaması. Puana da yansısaydı çok farklı şeyler konuşuyor olurduk” dedi
Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet 

Aybaba, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) 
Bursa Şubesi’nde basın mensuplarıyla bir araya 
geldi. Gündeme ilişkin soruları cevaplayan Ayba-
ba, milli takım ile alakalı konuştu. Bursaspor’dan 
milli takıma 3 oyuncunun çağrılmasından dolayı, 
kendi, kulübü ve oyuncular adına mutlu olduğunu 
belirten Aybaba, “Milli takıma artık yeni oyuncular 
bulmak zorundayız. Bir nesil hemen hemen artık 
sona erdi. Milli takımın başında kim olursa olsun 
destek vermek zorundayız. İnşallah iyi gider. Tüm 
oyuncularımız orada işini iyi yapar” diye konuştu. 

“OYUNCULARIMIZIN YURT DIŞINDA 
OYNAMASINI İSTİYORUM” 

Bursa’da kalitenin çok yüksek olduğunu vur-
gulayan Aybaba, şöyle devam etti: 

“Vakıfköy’de sistemi doğru oturtmak lazım. 
Şimdi her şey iyi gidiyor. Vakıfköy’deki sistemi 
daha da geliştirirsek sayı artar. Ben oyuncuları-
mızın çoğunun yurt dışında oynamasını istiyorum. 
İçeride sıkıştılar. Yurt dışında oynasınlar. Yetenek 
şehrin içerisinde var. Doğru kullanılırsa, bu sayı 
daha da artar diye düşünüyorum.” 

“BİLDİĞİMİZ YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ” 
Ümit milli takıma Bursasporlu oyuncunun 

çağrılmaması ile ilgili soruya Aybaba, şu cevabı 
verdi: 

“Ümit milli takım hocamızla görüştüm, bilgi 
aldım. Oyuncularımızla da konuşacağız. Sadece 
bir teknik adamın yorumlamaya çalıştığı bir şey 
olmak değildir. Oyuncularımız da çok önemli. 
Hepsiyle konuşuyoruz. Aşağı gruplarda çok oyun-
cumuz var. Şuanda her şey iyi gidiyor. Bizim şu 
anda şikayetçi olduğumuz tek şey bir şeyleri doğru 
yapmaya başlayıp, o heyecanı yaşarken puana 
yansımaması. Şu puana da yansısaydı çok farklı 
şeyler konuşuyor olurduk. Ama bunu geliştirmek 
durumundayız. Sonucu ne olursa olsun biz bildiği-
miz yoldan dönmeyeceğiz.” 

“BURSA’DA SAVUNAN, NE YAPTIĞINI 
BİLMEYEN, BİR TANE GOL ATIP, 3 PUANI 

ALAN TAKIM OLMAZ” 
İlk yarıyı ilk 10’un içerisinde tamam-

lamak istediklerini ifade eden Aybaba, 
“Birkaç tane transfer yapıp, daha yu-
karıya ikinci yarı çıkarız. Bursa’da 
savunan, ne yaptığını bilmeyen, bir 
tane gol atıp, 3 puanı alan takım 
olmaz. Biz şampiyonluk unvanını 
sağlayalım, bir futbol şehrine 
yakışır bir oyun oynamayalım 
demeseydik belki 4-5 puanımız 

daha olabilirdi. Ama Bursaspor’un şu anda düştü-
ğü yerden çıkışı ancak futbolla olur. Bazı maçları 
seyrediyoruz, hiç pozisyona girmeden maç kazanı-
yorlar. Bu sadece zaman çalar. Bir sezon altıncı, 
bir sezon 15. oluruz. İstikrarı yakalamak için önce 
futbol oynamalıyız. Oyuncularımız istediklerimizi 
yapıyorlar. Maçlardan sonra niye olmadı diye çok 
üzülüyoruz. Birkaç gün sonra öz eleştiri yaptığımız-
da neden olmadığını biliyoruz” açıklamasını yaptı. 

“DEVRE ARASI TRANSFERİNİN TAMAMEN İÇE 
YÖNELİK OLMASI LAZIM” 

“Sezon başında doğru takımı yapsak, keşke 
devre arası transfer yapmasak” diyen Aybaba, 
şöyle devam etti: “Onu sadece yurt içerisindeki 
gelişen oyuncularda kullansak. Benim en çok mut-
lu olduğum şeylerden bir tanesi de Boluspor’dan 
gelen Umut’un duruşu ve katkısıyla Süper Lig 
oyuncusu gibi oldu. Puan sıralamasındaki yerimiz 
dışında her şey çok iyi gidiyor. Arkadaşlıkları çok 
iyi, birbirlerini destekliyor. Umut gibi oyuncuları-
mızı ligin altından bulabilsek, onları geliştirebil-
sek. Onları kapabilmek daha kolay. Bizi anlayıp, 
işin içerisine girebiliyor. Devre arası transferi 
tamamen içe yönelik planla-
mak lazım.” 
n İHA

Spor Toto Süper Lig’de 12 hafta 
sonunda 21 puan toplayan ve dördün-
cü sırada yer alan E.Yeni Malatyaspor, 
İstanbul’da oynadığı maçlarda taraftarı-
nın yüzünü güldüremiyor. Sarı-kırmızı-
lılar, Kasımpaşa maçıyla bu şanssızlı-
ğına son vermek istiyor. 

Süper Lig’de geride kalan 3 hafta-
lık bölümde kalesini gole kapatarak 9 
puan toplayan ve milli araya galibiyetle 
giren E.Yeni Malatyaspor, 13. haftada 
İstanbul temsilcisi Kasımpaşa’ya konuk 
olacak. 

Son olarak Trabzonspor’u ağırlayan 
E.Yeni Malatyaspor, bordo-mavili ekibi 
5-0’la geçerek Süper Lig’deki tarihinin 
en farklı galibiyetini yaşadı. Erol Bu-
lut’un öğrencileri bu sonuçla puanını 
21’e çıkardı. 

Ligde iyi bir gidişat yakalayan 
E.Yeni Malatyaspor, ikinci sezonunda 
bir başka ilke daha imza atmak istiyor. 
Geçen sezondan bu yana deplasmanda 
İstanbul ekipleri karşısında galibiyet 
alamayan sarı-kırmızılılar, ligin 13. 

haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 
yenerek, bu şanssızlığını da ortadan 
kaldırmak istiyor. 

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon İs-
tanbul deplasmanından galibiyetle 
ayrılmayı başaramamıştı. E.Yeni Ma-
latyaspor, geri kalan sezon oynadığı 5 
karşılaşmadan da mağlubiyet aldı. 

E.Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz 
sezon deplasmanda İstanbul ekiple-
rine karşı oynadığı karşılaşmalarda 
Kasımpaşa’ya 3-2, Fenerbahçe’ye 3-1, 
Beşiktaş’a 3-1, Medipol Başakşehir’e 
1-0, Galatasaray’a ise 2-0’lık sonuçlar-
la mağlup oldu. 

Bu sezon ise İstanbul deplasma-
nında Beşiktaş’a 2-1’lik skorla yenilen 
sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir 
ile 1-1 berabere kalmıştı. 

FENERABAHÇE VE GALATASARAY’I 
MAĞLUP ETTİ 

E.Yeni Malatyaspor, bu sezon 4 bü-
yük takımdan Fenerbahçe, Galatasaray 
ve Trabzonspor’u mağlup etti, Beşik-
taş’a ise yenildi. 

Süper Lig’de ikinci sezonunu ge-
çiren sarı-kırmızılı takım, büyük ta-
kımlara karşı gösterdiği performansla 
dikkati çekiyor. Ligin ikinci haftasında 
Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 yenen 
E.Yeni Malatyaspor, 5. haftada konuk 
olduğu Beşiktaş’a ise 2-1 mağlup oldu. 
Sarı-kırmızılılar, ligin 10. haftasında 

ağırladığı Galatasaray’ı 2-0 yenerek 
ligde iyi bir çıkış yakaladı. Türkiye 
Kupası 4. Tur müsabakasında konuk 
ettiği Kırklarelispor’u 1-0 yenen E.Yeni 
Malatyaspor, ligde Aytemiz Alanyaspor 
deplasmanından ise aynı skorla galip 
ayrıldı. 
n İHA

Yeni Malatyaspor’un İstanbul fobisi

Çaykur Rizespor maçı hazır-
lıklarına başlayan Demir Grup Si-
vasspor’da teknik sorumlu Hakan 
Keleş, “Başkanımız ne derse biz 
onu yapıyoruz, ne görev verirse yap-
maya çalışıyoruz. İnşallah hayırlısı 
en uygun en güzel bir şekilde teknik 
heyet kadromuzu da oluştururuz. 
Yönetim bize bu konuda bir düşünce 
içerisinde. Onu oluşturduktan sonra 
Sivasspor’u hak ettiği yere getiririz” 
dedi. 

Ligin 12. haftasında kazandığı 
Beşiktaş maçının ardından milli maç 
arası nedeniyle 3 gün izin yapan De-
mir Grup Sivasspor, ligin 13. hafta-
sında karşılaşacağı Çaykur Rizespor 
maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp 
tesislerinde teknik sorumlu Hakan 
Keleş yönetiminde yapılan antren-
man düz koşu ile başladı. Isınma ha-
reketleri ile devam eden antrenman 
çift kale maçla sona erdi. Antrenma-

na izinli olan Medjani katılmazken, 
Ziya, Tolga ve Mert Hakan takımdan 
ayrı salonda çalıştı. Antrenman önce-
si basın mensuplarına açıklamalarda 
bulunan teknik sorumlu Hakan Keleş, 
Tamer Tuna’nın takımdan ayrılma-
sının ardından takımın psikolojisini 
düzelttiklerini ve kötü gidişten dolayı 
bozuk olan moralleri yüksek tuttukla-
rını söyledi. 

“11 HAFTANIN TELAFİSİNİ 
YAPMIŞ OLDUK” 

Tamer Tuna’nın görevden ayrıl-
masının ardından başkanın takımı 
maça hazırlama görevini kendilerine 
verdiğini belirten Keleş, “Biz de ha-
zırladık. Güzel bir hazırlık dönemi ge-
çirdik. Oyuncularımızın psikolojisini 
düzelttik. Kötü gidişatımız vardı onu 
düzeltmek için morallerini yüksek tut-
tuk. İyi hazırlandık, Beşiktaş’ı iyi ana-
liz ettik. 50 haftada bir defa yenilmiş 
takım onları orada yenmek kolay de-

ğil tabii ki. Çocukların hepsi çok özve-
riliydi, oyun disiplinine çok sadık kal-
dılar. Duran toptan gol atmamıştık, 
onu yaptık, birçok ekstra şey yaptık. 
Mücadeleyi ön plana çıkardık. Bizim 
takımımız zaten iyi bir takım. Müca-
deleyi de biraz ön plana çıkarınca iyi 
bir sonuç aldık. 11 haftanın telafisini 
yapmış olduk. Şimdi biraz daha yu-

karılara çıkmak için önümüzde Rize 
maçı var. Onu aldıktan sonra geçen 
seneki hedefimizin bir üstüne çıkmak 
için uğraşacağız. Hazırlıklarımız bu 
yönde devam ediyor” dedi. 

“HAK ETTİĞİMİZ BİR 
GALİBİYET ALDIK” 

Beşiktaş maçında hak ettikleri bir 
galibiyet aldıklarını ifade eden Keleş, 

“Pozitif havayı oluşturmaya çalıştık. 
Sadece futbolcularda değil, baş-
kanımızdan malzemecimize kadar 
herkes galibiyete inandı. Başkanımız 
ilk defa bu maçta soyunma odasına 
geldi. Davet ettik ‘Bizimle beraber 
olun enerji katalım’ diye bunu sağ-
ladık. Çocuklardaki neşeyi gördükleri 
zaman bütün çalışanlarımızla, perso-
nelimizle galibiyete herkes inanmış-
tı. Çünkü geçen sene biz zaten Be-
şiktaş’ı burada yenmiştik ama orada 
yenmek zordu. Yenmemiz için bazı 
şartların ortaya çıkması gerekiyordu, 
onları sağladık. Oyun disiplinini sağ-
ladık, mücadele ruhlarını geliştirdik, 
duran toptan gol attık onu sağladık. 
Sonuçta kamuoyunun da takdir et-
tiği hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. 
Çocuklar yapılması gereken her şeyi 
yaptılar” şeklinde konuştu. 

“İNŞALLAH SİVASSPOR’U HAK 
ETTİĞİ YERE GETİRİRİZ” 

Demir Grup Sivasspor’un hak et-
tiği yere gelmesi için çalışacaklarını 
aktaran Keleş, “Samet hocayla bir-
likte geldim. 4’üncü haftaydı, oyuncu 
izledim ve birçok oyuncunun gelme-
sinde benim katkım var zaten buraya. 
Ben geldikten sonra hepsinde katkım 
var. Tamer hocamızla birlikte ekiple 
beraberdik zaten. Fakat bir ayrılık ol-
duktan sonra başkanımız bize görev 
verdi sadece. Başkanımız ne derse 
biz onu yapıyoruz, ne görev verirse 
yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hayır-
lısı en uygun en güzel bir şekilde tek-
nik heyet kadromuzu da oluştururuz. 
Yönetim bize bu konuda bir düşünce 
içerisinde. Onu oluşturduktan sonra 
Sivasspor’u hak ettiği yere getiririz. 
Çalışmalarımız var yönetim kurulu 
gerekli açıklamayı da yapacaktır.” 
diye konuştu. 
n İHA

Hakan Keleş: Başkanımız ne derse biz onu yapıyoruz
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 12 8 3 1 26 4 22 27
2.MENEMEN BLD. 12 8 3 1 27 16 11 27
3.MANİSA B.Ş.B. 12 7 3 2 22 7 15 24
4.ŞANLIURFASPOR 12 7 3 2 15 11 4 24
5.F. KARAGÜMRÜK 12 7 1 4 19 12 7 22
6.TARSUS İDMAN Y. 12 5 4 3 22 19 3 19
7.PENDİKSPOR 12 5 4 3 18 15 3 19
8.SİVAS BELEDİYE 12 5 3 4 13 11 2 18
9.KAHRAMANMARAŞ 12 4 4 4 12 11 1 16
10.BUGSAŞ SPOR 12 4 2 6 12 22 -10 14
11.ETİMESGUT BLD. 12 3 4 5 12 16 -4 13
12.DARICA G. BİRLİĞİ 12 3 4 5 10 14 -4 13
13.ZONGULDAK 12 3 4 5 12 17 -5 13
14.KIRKLARELİSPOR 12 3 3 6 12 17 -5 12
15.ANADOLU SELÇUK 12 1 6 5 14 22 -8 9
16.FETHİYESPOR 12 0 7 5 8 17 -9 7
17.BANDIRMASPOR 12 1 4 7 12 22 -10 7
18.TOKATSPOR 12 1 4 7 4 17 -13 7

Türkiye Basketbol Ligi’nde müca-
dele eden Selçuklu Basketbol Takımı, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’yı makamında ziyaret 
etti. Konya’nın basketboldaki temsil-
cisi olan Selçuklu Basketbol, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı’yı ziyaret etti. Ziyarete Selçuklu 
Basketbol Takımı Genel Menajeri 
Mevlüt Coşkun, Başantrenör Cengiz 
Karadağ, Oyunculardan Alper Saru-
han ile Ahmet Ali Erdoğan ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Burak Dağlı katıldı. 
Türkiye Basketbol Liginde mücadele 
eden ve şu ana kadar başarılı bir per-
formans gösteren Selçuklu Basketbol 
Takımı, sponsorluk konusunda yaşa-
nan sıkıntılar nedeniyle zor günler ge-
çiriyor. Konya’yı basketbolda başarılı 

bir şekilde temsil eden ancak yeterli 
desteği göremeyen Mavi-Beyazlılar, 
bugüne kadar kendilerine büyük des-
tek veren Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti. 
Ziyarette konuşan Selçuklu Basketbol 
Takımı Yönetim Kurulu Üyesi Burak 
Dağlı, “Basketbol Takımımız bu se-
zon yaşanan sıkıntılara rağmen ligde 
çok iyi bir performans gösteriyor. 
Konya’nın Süper Ligde bir takımı ol-
ması için elimizden geleni yapıyoruz. 
Süper Lig hedefi için çıktığımız yolda 
bizlere her zaman destek olan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve 
siz değerli Selçuklu Belediye Başkanı-
mıza teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki 
Konyalı hemşerilerimizde takımımıza 
destek verdiği takdirde hep birlikte 

hedefimize ulaşacağız. Destekleriniz 
için sizlere tekrar teşekkür etmek isti-
yoruz” ifadelerini kullandı.

PEKYATIRMACI: SELÇUKLU 
BASKETBOL, KONYA’YI TEMSİL 

EDİYOR
Selçuklu Basketbol Takımının 

ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu 
Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 
Ligi’nde Konya’mızı başarılı bir şekil-
de temsil ediyor. Selçuklu Belediyesi 
olarak, Basketbol Takımına destek 
vermeye çalışıyoruz. İnşallah en kısa 
zamanda Konyalı hemşerilerimizin 
de destekleriyle Selçuklu Basketbol 
Süper Lig hedefine ulaşacaktır” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Basketbol’dan 
Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaret

Konya Süper Amatör Küme’de Pazar günü 6.hafta maçları oy-
nanacak. Ligde lider Ereğlispor, Akören Kültürspor’a konuk olacak. 
Süper Amatör Küme’de 6.haftanın programı şu şekilde; Saat 13.00: 
Öntur Havzanspor – Yeni Emirgazi Belediyespor, Ülküm Gençlikspor 
– Selçukspor. Saat 14.00: Saiteli Kadınhanı Belediyespor – Ilgın Bele-
diyespor, Ç.Çumra Belediyespor – Gölyazı Belediyespor, Yeni Doğan-
hisar Belediyespor – Meram Kara Kartallar, Akören Kültürspor – Ereğ-
lispor. Yeşil beyazlı takımda Ereğlispor hafta içinde oynadığı erteleme 
maçında Öntur Havzanspor’u 1-0 mağlup etmişti.
n SPOR SERVİSİ

Süper Amatör’de 
6.hafta oynanacak

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Sporla 
Engelleri Aşalım’ sosyal sorumluluk projelerinden faydalanan Karatay 
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu öğrencilerine malzeme dağıtımı ya-
pıldı. Engelli çocuklara spor yaptırarak hayata daha sıkı bağlanmala-
rını, kendilerine güvenmelerini, gelişimlerine yardımcı olmak, zararlı 
alışkanlıklardan korunmalarını sağlamaları amacıyla hayata geçirilen 
“Sporla Engelleri Aşalım” projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren 
miniklere Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı tarafından 
gönderilen spor malzemeleri Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz, Meram İlçe Müdürü Mücahit Mustafa Koç, Okul Müdürü Abdul-
lah Kaplan antrenörler ve öğretmenler tarafından verildi.
n SPOR SERVİSİ

Gençlik Spor’da 
malzeme yardımı

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 9.hafta maçları yarın oynana-
cak. Konya ekiplerinden Akşehirspor ve Karapınar Belediyespor 
derbi maçta karşı karşıya gelecek. Bir diğer Konya temsilcisi Sa-
rayönü Belediyespor ise kendi sahasında Anadolu Üniversitesi’ni 
konuk edecek.

AKŞEHİR’İN KONUĞU KARAPINAR
Ligde çıkış yakalayan Konya takımlarından Akşehirspor 9.hafta 

maçında Karapınar Belediyespor’u konuk edecek. Akşehir Nasret-
tin Hoca Stadı’nda oynanacak olan maç yarın 14.00’de başlayacak 
ve Turan Çakıl tarafından yönetilecek. Çakıl’ın yardımcılıklarını 
Ömer Ulu, Muhammet Mahmut Delimazı ve Metin Kaya yapacak. 
Akşehirspor, ligde oynadığı 7 maç sonunda 16 puan topladı ve 3.sı-
rada yer alıyor. Karapınar Belediyespor ise 8 maçta 10 ile 6.sırada 
bulunuyor. Akşehirspor, bu maçı da kazanarak ligin zirvesine doğru 
yürümek istiyor.

SARAYÖNÜ EVİNDE GALİBİYET İSTİYOR
BAL’da bulunan Konya ekiplerinden Sarayönü Belediyespor, 

9.hafta maçında Anadolu Üniversitesi ile kendi sahasında karşı kar-
şıya gelecek. Sarayönü İlçe Stadı’ndaki mücadele yarın 14.00’de 
başlayacak ve Semih Güner yönetecek. Güner’in yardımcılıları Ba-
tuhan Topçu, Bayram Öztürk ve Kerim Çataklı olacak. Ligde oynadı-
ğı 7 maçta 9 puan toplayabilen yeşil siyahlı ekip 7 puanlı rakibini ev 
sahibi olmanın avantajı ile yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör Ligi’nde derbi heyecanı

Zorlu viraj!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 13.hafta maçında yarın Tarsus 
İdman Yurdu’na konuk olacak. Tarsus İlçe Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 

13.30’da başlayacak ve Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetilecek. Geçtiğimiz hafta da 
deplasmanda oynayan yeşil beyazlılar, bu zorlu maçtan puanla dönmek istiyor

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, hafta içinde yapı-
lan olağanüstü genel kurulun ardından 
yeni yönetimi ile ilk maçına çıkıyor. Yav-
ru Kartal, ligde 13.hafta maçında Tarsus 
İdman Yurdu’na konuk olacak. Geçtiği-
miz hafta da deplasmanda oynayan ve 
bu maçta Şanlıurfaspor’a 2-1 mağlup 
olan temsilcimiz, bu zorlu mücadeleden 
puan ya da puanlar ile dönerek keskin 
virajı en iyi şekilde tamamlamak istiyor. 
Konya Anadolu Selçukspor ile Tarsus 
İdman Yurdu arasında oynanacak olan 
müsabaka yarın Tarsus İlçe Stadı’nda 
saat 13.30’da oynanacak. Karşılaşmayı 
ve Direnç Tonusluoğlu yönetecek. To-
nusoğlu’nun yardımcılıklarını Serkan 
Gülçer, Okan Akbal ve Erdem Temel 

yapacak.
ALPER AVCI FAKTÖRÜ DEVREYE 

GİRECEK
Konya Anadolu Selçukspor’da geç-

tiğimiz hafta oynanan Şanlıurfaspor 
maçı öncesi yeni teknik direktör Alper 
Avcı göreve başlamıştı. İlk maçında Urfa 
deplasmanına giden yeşil beyazlılar 2-1 
mağlup olmasına karşın oynadığı oyun 
ile umut vermişti. Yavru Kartal’da Tarsus 
maçı öncesinde en büyük etken yine Al-
per Avcı olacak. Geçtiğimiz sezon genç 
kadrosu ile ligde üst sıralarda yer alan 
Konya Anadolu Selçukspor’un başında 
bulunan Alper Avcı, gün geçtikçe takım-
daki etkisini göstermeye başlayacak.

TARSUS PLAY – OFF POTASINDAN 
KOPMAK İSTEMİYOR

Konya Anadolu Selçukspor’un ya-
rın deplasmanda konuk olacak Tarsus 
İdman Yurdu, ligde 12.hafta sonunda 
topladığı 19 puan ile 6.sırada yer alıyor. 
Mersin temsilcisi sezon sonunda ilk 6 
içinde yer alarak Play – Off potasında 
bulunmanın hesaplarını yapıyor. Sarı 
lacivertli takım ligde son olarak deplas-
manda Sivas Belediyespor’a 2-1 mağlup 
oldu. Tarsus İdman Yurdu, ligde çok gol 
atıp çok gol yemesi ile dikkat çekiyor. 
Konya Anadolu Selçuspor’un yarınki ra-
kibi şu ana kadar 22 gol attı ve kalesinde 
19 gol gördü.

YENİ YÖNETİMİN İLK MAÇI OLACAK
Pilot takım Konya Anadolu Selçuks-

por’da hafta için yapılan olağanüstü 
genel kurul ile yeni yönetim kurulu be-

lirlendi. Kulübün yeni başkanı ise Zahir 
Renklibay oldu. Renklibay başkanlığın-
daki Konya Anadolu Selçukspor yöneti-
mi Tarsus İdman Yurdu maçı ile ilk he-
yecanını yaşayacak. Olağanüstü genel 
kurulda konuşan Başkan Zahir Renkli-
bay açıklamasında, “Önceliğimiz pilot 
takımımız olan Anadolu Selçukspor’u şu 
anda bulunduğu puan sıralamasındaki 
konumundan kurtarıp üst sıraları zorla-
yacak hale getirmek olacaktır. Yarından 
itibaren yoğun bir çalışma içerisine gire-
ceğiz. Genç ve dinamik yönetimimizle 
alt yapısıyla tamamen entegre olmuş, 
Konyaspor’a yakışır bir pilot takım oluş-
turmak için gayret içinde olacağımızdan 
hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadeleri-
ne yer vermişti.   n SPOR SERVİSİ



RPS Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Bas-
ketbol, deplasmanda karşılaştığı OGM Ormanspor’a 
72-60 mağlup oldu. 6.hafta maçında yenilen mavi 
beyazlılar, ligdeki ikinci mağlubiyetini almış oldu. 
Selçuklu Basketbol Takımı, ligin 7. hafta maçında 25 
Kasım Pazar günü Edirne Spor’u konuk edecek. 

n SPOR SERVİSİ

Selçuk, mağlup oldu!

Efsane geri döndü!
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da teknik direktör düğümü çö-züldü. Ankaragücü galibiyetinin ardından lige verilen aranın başında teknik direktörü Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Anadolu Kartalı ilk hedef olarak Aykut Kocaman’ı be-lirlemişti. Efsane hocası ile masaya oturan yönetim istediği sonucu aldı ve Aykut Koca-man ile her konuda anlaştı. 

PAZARTESİ GÜNÜ KONYA’DA
Aykut Kocaman ile her konuda anla-şan Konyaspor yönetimi deneyimli teknik adamı Pazartesi günü Konya’ya getirecek. Yapılacak imza töreninin ardından Aykut Kocaman Galatasaray maçı hazırlıkları için görevinin başına geçecek. 

3. AYKUT KOCAMA DÖNEMİ
Aykut Kocaman’ın imzası ile birlikte Konyaspor’da 3. Kocaman dönemi baş-layacak. İlk olarak 2 binli yıllarda Kon-yaspor’u çalıştıran deneyimli teknik adam Konyaspor’u tarihinin en iyi puan seviyesi-ne çıkarmıştı. 2. Kocaman döneminde ise Konyaspor Süper Lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası Şampiyonluğu gibi büyük başarılar yakalamıştı. 
TARAFTARDA KOCAMAN COŞKU

Atiker Konyaspor yönetiminin Aykut Kocaman ile anlaştığı haberi Konyaspor taraftarınca coşku ile karşılandı. Anlaş-manın resmi ağızlardan doğrulanmasının ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Aykut Kocaman’a sevgi mesajları ile gündemi ele geçiren taraftarlar şimdiden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. 
n SPOR SERVİSİ 

Atiker 
Konyaspor 
hazırlıklarını 
sürdürdü

Atiker Konyaspor, 4 günlük izin son-
rası Perşembe akşamı yaptığı antren-
manla başladığı Galatasaray 13.hafta lig 
maçının hazırlıklarına devam etti. U21 
Takımı Teknik Sorumlusu Haldun Üstel, 
Yardımcı Antrenör Çağdaş Çankaya, 
Atletik Performans Antrenörü Soner De-
mirel ve Kaleci Antrenörü Yunus Emre 
Sürmeligöz yönetiminde yapılan antren-
mana milli takımlarda bulunan oyuncu-
lar, sakatlığının tedavisine devam edilen 
Selim Ay, Jens Jonsson ve hasta olan 
Vedat Bora ile dinlendirilen Ertuğrul Taş-
kıran katılmadı. Kayacık Tesisleri’nde 
yapılan antrenman ısınma hareketleri, 
toplu ve topsuz oyunlarla başlarken, pas 
çalışması ile devam etti. Oyuncular topla 
oyunun ardından yapılan şut ve gol çalış-
ması ile antrenmanı tamamladı.
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A Milli Futbol Takımımız, bugün 
Uluslar Ligi 5.maçında İsveç’i konuk 
edecek. Konya Büyükşehir Belediye 
Stadı’nda oynanacak B Ligi 2. Grup 
5. hafta mücadelesi, saat 20.00’de 
başlayacak. TRT 1’den naklen yayınla-
nacak karşılaşmada, Romanya Futbol 
Federasyonundan hakem Istvan Ko-
vacs düdük çalacak. İsveç ile 12. kez 
karşı karşıya gelecek olan milliler, ge-
ride kalan 11 maçta 5 galibiyet alırken, 
rakibine 2 kez kaybetti. 4 mücadele ise 
beraberlikle noktalandı. 

AY-YILDIZLILAR KONYA’DA 
KAYBETMİYOR 

Konya’da 5. milli maçına çıkacak 
olan A Milli Futbol Takımı, bu şehirde 
oynadığı 4 mücadelede mağlubiyet 
yüzü görmedi. Söz konusu müsaba-
kalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik alan 
ay-yıldızlılar, İsveç ile karşılaşacağı 
Konya’da bu yenilgisizlik serisini sür-
dürerek, grup ikinciliğini garantilemeyi 
hedefliyor. 

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü 
Janne Andersson, Türkiye maçını kay-
betmeleri halinde gruptan düşecekle-
rini söyleyerek, “Bu da istemediğimiz 
bir şey. Bu maça final maçı gibi bakı-
yoruz. Türkiye çok yetenekli ve güçlü 

bir takım. Onun karşısında yenmek için 
oynamamız gerektiğini düşünüyoruz” 
dedi. 

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta bu-
gün saat 20.00’de başlayacak maçta 
Konya’da Türkiye ile karşılaşacak olan 
İsveç Milli Takımı’nda Teknik Direktör 
Janne Andersson, Konya Büyükşehir 
Stadı’nda düzenlenen basın toplantı-
sında konuştu. 

Türkiye’nin özellikle fiziksel açı-
dan iyi bir takım olduğuna dikkat çe-
ken Andersson, “Biz onlar kadar iyi 
değildik, ders aldık. Son maçtan sonra 
sakatlanmalar vardı. Onları takımda 

daha üstte tutmaya çalıştık. Her maçın 
tabii ki de kendi oluşumu, kendi taktiği 
vardır. Aynı şekilde her takımın da ken-
di oluşumu ve taktiği vardır. Detaylara 
girersek eğer bireysel olarak Türk Milli 
Takımı ve oyuncuları daha yetenekli-
lerdi. Daha iyi oynayacağımızı, daha 
iyi bir sonuç çıkaracağımızı düşünüyo-
ruz. Bu maç için hazırlıklarımız bu yön-
de oldu. Dün gelmemiz olumlu şekilde 
etkiledi bizi. Sahayla ilgili bazı sorunlar 
vardı. Bu nedenle Konyaspor’un kendi 
sahasında antrenman yaptık ve çok 
güzel bir sahaydı. Hazır hissediyoruz” 
ifadelerini kullandı.   n İHA

Milliler, İsveç’i Konya’da konuk edecek

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 12 8 3 1 17 5 12 27
2.GALATASARAY 12 7 2 3 22 14 8 23
3.KASIMPAŞA 12 7 1 4 26 19 7 22
4.EY MALATYASPOR 12 6 3 3 19 10 9 21
5.ANTALYASPOR 12 6 2 4 16 18 -2 20
6.ANKARAGÜCÜ 12 6 1 5 15 13 2 19
7.BEŞİKTAŞ 12 5 3 4 20 16 4 18
8.GÖZTEPE 12 6 0 6 15 14 1 18
9.A. KONYASPOR 12 4 5 3 17 14 3 17
10.TRABZONSPOR 12 4 4 4 19 18 1 16
11.SİVASSPOR 12 3 5 4 14 18 -4 14
12.BURSASPOR 12 2 7 3 10 11 -1 13
13.FENERBAHÇE 12 3 4 5 11 15 -4 13
14.AKHİSARSPOR 12 3 3 6 13 20 -7 12
15.KAYSERİSPOR 12 3 3 6 10 17 -7 12
16.ALANYASPOR 12 4 0 8 6 18 -12 12
17.ERZURUMSPOR 12 2 5 5 10 14 -4 11
18.Ç RİZESPOR 12 1 5 6 13 19 -6 8

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Ve Aykut Kocaman geri dönüyor. Atiker Konyaspor’a tarihinin en önemli başa-
rılarını yaşatan efsane teknik adam 3. kez Anadolu Kartalı’nın başına geçiyor. 

Yönetimin her konuda anlaştığı deneyimli teknik adam hafta başında Kon-
ya’ya gelerek Konyaspor’da yarım bıraktığı işler için çalışmalarına başlayacak


	Yenigun1
	Yenigun2
	Yenigun3
	Yenigun4
	Yenigun5
	Yenigun6
	Yenigun7
	Yenigun8
	Yenigun9
	Yenigun10
	Yenigun11
	Yenigun12
	Yenigun13
	Yenigun14
	Yenigun15
	Yenigun16

