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Atama kararları yayımlandı

MHP Milletvekili Kalaycı:

Türkiye’ye örnek proje

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 üniversiteye 
yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar ResmiGazete’de ya-
yımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 
ResmiGazete’de yayımlanan kararlara göre, Necmettin Erba-
kan Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı sonu itibarıyla ban-
ka kredisi borcunun 1 milyar 429 milyon lira, faiz giderinin 106 
milyon lira olduğunu ifade eden MHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, mahalli idarelerin fi-
nansal kaynaklarını etkin planlayamadıkları için borç batağına 
sürüklendiğini söyledi. 

Meram Belediyesi’nin sosyal projelerinden biri olan ‘Ailem 
Meram’ çalışmalarını sürdürüyor. 7 ana başlık altında hizmet 
veren proje çerçevesinde Havzan Sosyal Tesisi’nde kadın 
ve çocuklara yönelik iki ayrı eğitim ve danışmanlık hizmeti 
gerçekleştirdi. Katılımcılar, Türkiye’ye örnek mahiyette olan 
projenin kendilerine büyük katkı sağladığını belirtiyor.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 14’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

Ülkenin teminatı
öğretmenler

Huzur için
geliyoruz

Teröristlere
ceza yağdı!

Öğretmenler, her yıl kendilerine 
ithaf edilen 24 Kasım tarihinde 
hatırlanarak, günleri kutlanıyor. Bu 
vesileyle Konya’da idareciler, STK 
temsilcileri, siyasi parti temsilcile-
ri ve milletvekilleri gönderdikleri 
mesajlarla öğretmenlerin gününü 
kutladı.   n HABERİ SAYFA 5’TE

 “Mega Projeler Meram’a değer” 
diyen AK Parti Meram Beledi-
ye Başkan Aday Adayı Zekeriya 
İncili, toplumun her kesimini ku-
caklayan bir anlayış sayesinde 
Meram’a huzur getireceklerini 
söyledi. 
n HABERİ SAYFA 14’TE 

Konya’da bir villada kaldıkları tes-
pit edilen teröristlere düzenlenen 
operasyonda 5 DEAŞ’lı terörist 
etkisiz hale getirilmişti. Olayla 
bağlantılı olan 10 sanık için karar 
verildi. Hakim karşısına çıkan sa-
nıklara ceza yağdı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Rektör Şahin
ders verdi

Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp 
Uygulama ve Araştırma Merke-
zi’nin düzenlediği Deney Hayvan-
ları Kullanım Sertifika Kursu’nda 
Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin 
“Deney Hayvanlarının ve Deney 
Modellerinin Seçimi” konusunda 
ders verdi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Yeşil zincirle
maliyet düşüyor

Maliyeti düşürmek ve hız için şir-
ketler çeşitli yönetim anlayışlarına 
odaklanıyor. KTO Karatay Üni-
versitesi de bu bağlamda Yalın 
ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi 
Laboratuvarı’nı kurarak bu alanda 
gerçekleştirilen çalışmaları bünye-
sinde topluyor. n HABERİ SAYFA 3’TE
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Konya’nın vuslat günü
Konya Tanıtım 

Günleri İstanbul’da 
büyük ilgi uyandır-
dı. Konya’nın tarihi 
ve kültürel mirası, 
yemek kültürü ve 
Konya’nın gelişim 

sürecinin gözler 
önüne serildiği etkin-

lik şölene dönüştü 

BİRLİKTELİĞİ 
PERÇİNLİYOR 

KONSİAD tarafından 4.’sü gerçek-
leştirilen Konya Tanıtım Günleri 
İstanbul’da açıldı. Konya’nın tarihi 
ve kültürel mirası, yemek kültürü 
ve Konya’nın gelişim sürecinin 
gözler önüne serildiği etkinlik il-
giyle takip ediliyor. Ayrıca Konya 
Tanıtım Günleri, Konyalıların birlik 
ve beraberliğini de pekiştirmesini 
perçinleyen önemli bir etkinlik ola-
rak dikkat çekiyor.

KONYA’NIN 
İSTANBUL’A VUSLATI

Programda konuşan 26. Dönem 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
Ahmet Davutoğlu, Konya’nın tanıtı-
ma ihtiyacı olmadığını bu nedenle 
Konya Günleri’nin bir tanıtım günü 
değil bir vuslat günü olduğunu be-
lirterek, “Böyle bir şehir eğer bir 
organizasyon yaptıysa ben buna 
tanıtım demiyorum vuslat diyorum. 
Konya’nın İstanbul’la vuslatıdır” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 8 VE 9’DA 

Quick Sigorta yeni
ürünlerini tanıttı 06 Takla atan 

araçtaki 2 kişi öldü 07 Ailecek eroinden
yakalandılar!04

Kaçak ava operasyon!

Beyşehir Gölü’nde elektroşokla balık avlayan 1 kişi ile 
boy limiti altında avcılık yaptığı belirlenen 3 kişi havadan 
drone takibiyle yapılan nefes kesen operasyon ve göldeki 
kovalamaca sonrasında yakalandı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Poçanoğlu’nun acı günü

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun kardeşi Mehmet 
Poçanoğlu 59 yaşında vefat etti. Merhum Mehmet Poça-
noğlu Cuma namazına müteakip Altınekin İlçesi Sarnıç 
köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa veril-
di. Merhumun cenaze namazını ağabeyi İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu kıldırdı.  n HABERİ SAYFA 13’TE

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜ-
SİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen ulus-
lararası MÜSİAD EXPO’nun 17. İstanbul CNR 
Fuar Merkezi’nde gerçekleşiyor. MÜSİAD’ın 
en büyük şubelerinden biri olan MÜSİAD Kon-
ya, High Tech Port’ta 4 firma olmak üzere, 
toplamda 16 firma ile fuarda temsil yerini aldı. 
Türkiye’nin önemli uluslararası fuarlarından 
biri olan MÜSİAD Expo Fuarı, bir gönül birlik-
teliğinin ürünü olarak dikkat çekiyor. Ayrıca fu-
arın ekonomik sorunların yaşandığı bugünler-
de işadamlarına yeni bir ufuk ve umut olması 
bekleniyor.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Yeni bir umut olacak
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Türkiye’nin önemli uluslararası fuarlarından biri olan MÜSİAD Expo, bir gönül birlikteliğinin ürünü olarak dikkat çekiyor. 
Ayrıca fuarın ekonomik sorunların yaşandığı bugünlerde işadamlarına yeni bir ufuk ve umut olması bekleniyor

Bu bir gönül
birlikteliği

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yıl-
da bir düzenlenen uluslararası MÜSİ-
AD EXPO’nun 17. İstanbul CNR Fuar 
Merkezi’nde gerçekleşiyor. MÜSİ-
AD’ın en büyük şubelerinden biri olan 
MÜSİAD Konya, High Tech Port’ta 4 
firma olmak üzere, toplamda 16 fir-
ma ile fuarda temsil yerini aldı. Tür-
kiye’nin önemli fuarlarından biri olan 

MÜSİAD Expo Fuarı, işadamlarının 
hem yurt içinde hem de yurt dışındaki 
pazar paylarını artırmaya büyük katkı 
sağlıyor. Özellikle Afrika’dan ziyaret-
çilerin geldiği MÜSİAD Expo Fuarı ile 
yerli ürünler tanıtılıyor, yeni işbirliği 
için önemli bir fırsat oluyor. Bunun 
yanında MÜSİAD üyelerinin katılı-
mıyla gerçekleştirilen MÜSİAD Expo 
Fuarı, sadece maddi bir amaç doğ-

rultusunda düzenlenen bir fuar olarak 
değil, bir gönül birlikteliğinin sonucu 
olarak da ortaya çıkıyor. Böylece fuar 
hem maddi hem de manevi anlamda 
işadamlarının birlikteliğine vesile 
oluyor. Bu yıl 17.’si düzenlenen fu-
arın, ekonomik sorunların yaşandığı 
bugünlerde işadamlarına yeni bir 
ufuk ve umut olması bekleniyor.  
n SAMİ KAYALAR 

TÜRKİYE’DEN ÜMİTLİLER YENİGÜN İLKLERE İMZA ATIYOR

Fuarda çeşitli iştirakleri ile yerini 
alan İttifak Holding, yurt içinden ve 
yurt dışından gelen davetlileri en iyi 
şekilde karşılamaya çalışıyor. Fuar-
la ilgili açıklamalarda bulunan İttifak 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali 
Korkmaz, MÜSİAD Expo Fuarı’nın 
bir gönül fuarı olduğunu söyledi. 
Yıllar önce yaşadığı bir hatırayı pay-
laşarak fuarlarla ilgili bir örnek veren 
Korkmaz sözlerini şöyle sürdürdü, 
“İslam Ülkeleri Ekonomi Fuarı diye, 
Malezya, Endonezya yolculuğu yap-
mıştık. Orada katılımcıların büyük ço-
ğunluğu Çinli firmalardı. İslam ismi 

kullanılmış sadece. Adı konulmamış 
olsa da burada kendi üretimlerimi-
zi birbirimize hem yurt içinde hem 
de yurt dışında tanıttığımız fuarlar. 
Fuar diyince hemen sonuç alınanlar 
var bir de zaman içerisinde sonuç 
alınanlar var. Bizim ürünü üretme-
miz de tanıtmamız da önemli. Şuan 
ürettiğimiz makarna dünyada kalite 
ve lezzet ödülünü eş zamanlı üst 
üste 3 kez alabilen tek marka. Bu 3 
yılı bu yıl itibariyle 6’ya çıkardı. 7. 
yılına da talibiz. ‘A’ klasmana oynu-
yoruz buraya çıkmak bir meziyet. Bir 
dönem biz yurtdışına gidiyorduk tesis 

görmeye. Şimdi bizim tesislerimiz 
örnek oluyor.” MÜSİAD Fuarlarının 
getirdiği gönül birlikteliklerinin eş za-
manlı olarak işbirliği ve yorumları da 
birlikte getirdiğine işaret eden Kork-
maz, “Afrika’nın ciddi bir kısmıyla 
din birlikteliği var. Bu dolaylı olarak 
kültürel birlikteliği de getiriyor. Bu 
anlamda Türk ürünlerini de kabul-
lenmiş durumdalar ve Türkiye’den 
ümitliler, beklenti içindeler. 150’den 
fazla ülkeye sistematik olarak ihraca-
tımız var. Bu durum yakınlığı birlikte 
getiriyor. Güveni getiriyor” ifadeleri-
ni kullandı. 

Yenigün Gazetesi MÜSİAD 
Expo Fuarı’nda yer alarak ilk kez bir 
yerel gazetenin fuarda yer alması-
nın başarısını göstermiş oldu. MÜ-
SİAD Expo Fuarı’na özel dergisiyle 
ve bünyesindeki diğer yayınların 
tanıtımıyla fuarda yer alan Yenigün 
Gazetesi, yerli ve yabancı birçok 
misafirin ilgiyle takip ettiği stant-
lar arasına girdi. Yenigün Gazetesi 
Reklam Koordinatörü Fahri Altınok 
yaptığı açıklamada, fuarın oldukça 
verimli ve renkli geçtiğini söyledi. 
Birçok ziyaretçinin Yenigün Gaze-
tesi’nin standına ilgi gösterdiğini 
dile getiren Altınok sözlerine şöyle 
devam etti, “MÜSİAD Expo Fuarı 
Türkiye’nin uluslararası alandaki 
önemli bir fuarı. Biz bu fuarı çok 
önemsiyoruz. Geçtiğimiz dönem-
lerde fuarı gazete olarak ilgiyle 
takip ettik, ziyaret ettik ve Konyalı 
firmalarımız başta olmak üzere 
buradaki üreticilerimizi ve işadam-
larımızı destekledik. Fakat bizim 

alanımızda bir stant yoktu. Biz de 
bu yıl fuarda yer alarak bir ilke imza 
atmayı amaçladık. Bu kapsamda 
Yenigün Gazetesi olarak fuara özel 
hazırladığımız yayınımızla birlikte 
fuarda yerimizi aldık. Hem Kon-
ya’dan hem İstanbul’dan hem de 
yurt dışından gelen çok sayıda mi-
safirimiz oldu. Yaptığımız çalışma-

nın herkes tarafından beğenilmesi 
de bizleri gururlandırdı. Yerel bir 
gazete uluslararası bir fuarda yer 
alarak vizyoner bir bakış açısıyla 
yayıncılık hayatını sürdürdüğünü de 
kanıtlamış oldu. Ben fuarda emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Bizim için fuar oldukça güzel ve 
renkli geçiyor.” 

‘YERLİ VE MİLLİ BİR FİRMAYIZ’ HEDEFİMİZ İHRACATI ARTIRMAK

‘SAVUNMA’ İÇİN ÇALIŞIYORLAR

KONYA ŞEKER FUARDA 

BAĞIMLILIĞI AZALTACAKLAR KONYA’YI TANITIYORLAR 

Fuarda yer alan Kon-
ya markalarından biri de 
Enka Süt. Fuarla ilgili 
bilgiler veren Enka Süt 
Ankara Bölge Müdürü 
Bülent Demirel fuara 
olan ilginin kendilerini 
memnun ettiğini söyle-
di. “Enka, süt tozunda 
lider olduğu gibi peynir 
ürünleri de yapıyor” di-
yen Demirel, sözlerini şöyle sürdür-
dü, “Ürünlerimizi tanıtıyoruz. Yerli 

ve milli bir firmayız. Dış 
katılımcıları bekliyorduk 
ihracat için. Pazarda bi-
zim de rakiplerimiz var, 
fuarlara katılıp yenim 
müşteriler bulmaya çalı-
şıyoruz. Enka’nın lokomo-
tifi toz. Kendi bünyesinde 
farklı iştirakleri de var. 
Enka hedeflerini büyüte-
rek kendi bölgesinde ve 

Türkiye’de pazar payını korumaya 
çalışan lider bir firma.”

Golda Gıda da 
MÜSİAD Expo Fuarı’n-
da stant açan Konyalı 
markalar arasında 
bulunuyor. Fuarla 
ilgili düşüncelerini 
aktaran Golda Gıda 
Dış Ticaret Müdürü 
Özlem Tüylek, “Fu-
ardan özellikle yurt 
dışından yeni pazarlar 
oluşturmak için beklentilerimiz 
var. İlk gün beklentimizin altın-

daydı fuar. Son günler 
nasıl olacak göreceğiz. 
Biz yüzde 60-65 ihracat 
yapıyoruz. Hedefimiz 
mevcut rakamlarımızı 
artırmak. Yurt içinde 
büyük rekabetler var 
o yüzden biz daha çok 
ihracat ağırlıklı çalış-
mayı hedefliyoruz. Bu 
nedenle bu tür fuarlara 

katılım sağlıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Konya’nın önemli 
markalarından biri olan 
MOTUS da fuarda yer 
aldı. MOTUS Kurum-
sal İletişim Sorumlusu 
Haluk Soydemir fuar-
la ilgili olarak şunları 
aktardı, “Biz MOTUS 
olarak savunma sana-
yine yerli krank yaptık. 
Dolayısı ile savunma 
sanayi ile ilgili çalışmalarımız hız-

la sürüyor. Biz MÜSİAD 
Expo Fuarlarına zaten 
katılıyorduk. Ancak bu 
yıl “High Tech Port’ta 
da yer alarak Konya’da 
burada yer alan firma-
lardan biri olduk. Fuarda 
biz yurt dışı askeri kanat 
ve savunmayla ilgili gö-
rüşmeler yapıyoruz. Ne-
ler yaparak katmadeğeri 

sağlayabiliriz kritik ediyoruz.”  

Fuarda bulunan Konya’nın 
önemli markalarından biri de Konya 
Şeker, Önemli bir üretim yelpaze-
sine sahip olan Konya Şeker, farklı 
alanlardaki ürünlerini fuarda tanıt-
ma imkanı buluyor. 

Konya’nın gücünü bir anlamda 
gösteren Konya Şeker, fuarlar sa-

yesinde Konya’nın yerli markala-
rını hem iç piyasadaki hem de dış 
piyasadaki gücüne güç katıyor. Bu 
sayede Konya Şeker, alanındaki 
rekabet gücünü de artırmış oluyor. 
Bu anlamda Konya Şeker, fuarda 
ilgi odağı olan markalar arasındaki 
yerini almış durumda. 

Konya’nın önemli 
markalarından TÜMO-
SAN da fuar alanında 
yerini almış durumda. 
Yerli ve yabancı ziya-
retçilerin ilgisini çeken 
TÜMOSAN, yeni ürün-
lerini de fuarda tanıt-
mış oluyor. TÜMOSAN 
son 3-4 yıldır üzerinde 
çalıştığı alt sistemler-
le ilgili geldiği noktayı fuarda 

gözler önüne seriyor. 
TÜMOSAN’ın fuarda 
sergilediği ürünler 
arasında üzerinde sı-
ralı 4 silindir 360 bey-
gir motoru da mevcut. 
Türkiye’nin yerli motor 
üretiminde önemli ça-
lışmalar yürüten TÜ-
MOSAN, Türkiye’nin 
bu konudaki dışa ba-

ğımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Fuarda stant açan 
Mevlana Kalkınma Ajan-
sı (MEVKA) da Konya’nın 
tanıtımına katkı sağlıyor. 
MEVKA Karaman Yatırım 
Destek Ofisi Koordina-
törü Doğan Anemuran, 
“Kalkınma Ajansları’nın 
temel görevlerinden biri 
de bölgeyi tanıtmak, böl-
geye yatırımcı çekmek-
tir. Fuara katılmamızdaki amaç da 

budur. Konya-Karaman’ı 
tanıtmak, sanayi işlet-
melerinin promosyonunu 
yapmak. Gayet olumlu 
gördük fuarı. Güzel bir 
katılımcı var. Buradan 
yerli ve yabancı işa-
damlarıyla görüşüyoruz. 
Konya-Karaman’ın pro-
mosyonunu yapıyoruz, 
şehrimizi tanıtıyoruz. İn-

şallah amacımıza ulaşacağız” dedi. 
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Yeşil zincir ile tedarik maliyetleri düşüyor
Yalın, esnek, yeşil ve maliyet 

odaklı tedarik zincirinin önem ka-
zandığı günümüzde, maliyeti dü-
şürmek ve hız için şirketler çeşitli 
yönetim anlayışlarına odaklanı-
yor. KTO Karatay Üniversitesi de 
bu bağlamda Yalın ve Yeşil Te-
darik Zinciri Yönetimi Laboratu-
varı’nı kurarak bu alanda gerçek-
leştirilen çalışmaları bünyesinde 
topluyor.

“1st International Annual 
Workshop on Lean Green SCM” 
isimli çalıştayda yalın ve yeşil 
tedarik zinciri araştırmaları için 
KTO Karatay Üniversitesi bünye-
sinde kurulan sanal, profesyonel 
yer sağlayan bir e-laboratuvar ka-
tılımcılara anlatıldı.

REKTÖR SADE: “ŞİRKET 
PERFORMANSINI ARTIRMADA 

ÖNEMLİ BİR NOKTA”

KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 
“İş dünyasının nabzını tutan bir 
üniversite olarak bilimsel çalış-
maları her zaman destekledik. 
Bölümlerimizi, müfredatımızı iş 
dünyasının ihtiyaçlarını da göz 
önünde bulundurarak şekillendi-
riyoruz. Yıllar içerisinde değişim, 

hız ve yönetime dair yeni para-
digmalar ortaya çıktı. Şirketlerin 
performansını arttırmada önem-
li bir nokta olarak görüyorum 
bu yenilikleri. Üniversite olarak 
2017 yılında bu eksende bir labo-
ratuvar kurduk. Araştırmacıları-
mızın çalışabileceği bir elektronik 
laboratuvarı onların hizmetine 
sunduk. Kapılarımızı bilim insan-
larına sonuna kadar açtık.” diye 
konuştu

Selçuk Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve KTO Karatay Üniversi-
tesi Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri 
Yönetimi Direktörü Prof. Dr. Tu-
ran Paksoy “KTO Karatay Üniver-
sitesi Endüstri 4.0’ı önemseyen 
bu eksende önemli çalışmalar 
gerçekleştiren bir üniversite-
dir. Yalın ve yeşil tedarik zinciri 
yönetimi konusunda üniversite 

bünyesinde kurulan sanal labora-
tuvarda da önemli çalışmalar ge-
çekleştirilecektir. Bilim insanları 
tecrübelerini paylaşacak, önemli 
katkılar sunacaktır” dedi.

1. Yalın ve Yeşil Tedarik Zin-
ciri Yönetimi Çalıştayı Southamp-
ton Üniversitesi’nden Dr. Muzaf-
fer Alım’ın “Fiyat İndirimlerinden 
Kaynaklanan Talep Erteleme 
Yoluyla Lojistik Sistemlerin Per-
formansının Artırılması”, Ankara 
Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Çağrı Koç’un “Yeşil Araç 
Yönlendirme” ve Elhadj Lakh-
dar Üniversitesi’nden Saddam 
Hocine Bouzegag’ın “Tedarik 
Zincirlerinde Geri Dönüşüm Fa-
aliyetlerinin Sistem Dinamiğine 
Etkilerinin İncelenmesi” sunumu 
ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Deneysel 
Tıp Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi’nin düzenlediği Deney Hay-
vanları Kullanım Sertifika Kursu’n-
da Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin 
“Deney Hayvanlarının ve Deney 
Modellerinin Seçimi” konusunda 
ders verdi.

Ders, Deneysel Tıp Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. İlhan Çiftçi, müdür yardımcıla-
rı, Tıp, Veteriner, Sağlık Bilimleri, 
Spor Bilimleri, Fen ve Ziraat Fa-
kültesi’nde araştırma yapan kursi-
yerlerin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Sunumunda araştırmalarda ve pro-
jelerden deney hayvanlarıyla çalış-
mak için kursun önemli olduğunu 
söyleyen Selçuk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “De-
neysel Tıp Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’den iki şey bekliyoruz; bi-
rincisi, aşı üretim merkezinin en 
azından temel alanlarından birisi 
olsun. İkincisi, biyouyumluluk ki şu 
anda çok önemli. Türkiye’de yeni 
yürüyen bir süreç, insan vücudun-

da kullanılan materyallerin biyou-
yumluluğun test edildiği labora-
tuvarların oluşturulması isteniyor. 
Türkiye’de bu şu anda yok. Avrupa 
ülkelerinde ve Bulgaristan’da yapı-
lıyor. Büyük paralar ödeniyor. Eğer 
yerli imalat ve üretim yapılacaksa 
bu çalışmaların yürütüldüğü alan-
ların da olması lazım. O yerlerden 
birisi belki de en önemlisi burası 

olacak. Burayla ilgili iki de temel 
beklentimiz var; normal işlevlerin-
den birisi deneysel çalışmaların ya-
pılıyor olmasıdır. Bu anlamda haki-
katen arkadaşları tebrik ediyorum. 
Çok organize ve disiplinli bir şekilde 
süreci yürütüyorlar. Bir diğeri ise 
eğitim faaliyetlerini yürütmektir” 
diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Şahin, Deneysel 
Tıp Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi’ni gezerek yakın zamanda Kök 
Hücre Laboratuvarı’nın hizmete 
açılacağını söyledi. Deney Hayvan-
ları Kullanım Sertifika Kursu, farklı 
alanlardan 44 kursiyerin katılımıyla 
10 gün sürecek teorik ve uygula-
malı dersler verilecek.
n HABER MERKEZİ

NEÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesi sergi açtı

Okul bahçesinde 
eğlenerek öğreniyorlar

Necmettin Erbakan Üniversite-
si Güzel Sanatlar Fakültesi her ayın 
son 10 gününde MEDAŞ Sanat 
Galerisinde düzenledikleri sergi-
lerden 3.’sünü gerçekleştirdi. Dü-
zenlenen sergiye Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı, akademisyenler ve diğer ko-
nuklar katıldı.

Sergiyle ilgili değerlendir-
melerde bulunan Güzel Sanatlar 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mine Öztürk; “Henüz yeni olan 
bölümümüz 3 öğretim üyesi, 1 
öğretim görevlisi ve pırlanta gibi 
10 öğrenciden oluşmaktadır. Bö-
lümümüzün ilk sergisi olması se-
bebiyle öğretim elemanlarımız ve 
öğrencilerimiz farklı bir duygu ve 
heyecan içindeydik. Öğretim ele-
manı arkadaşlarımız, eserlerinde 
farklı seramik teknikleri ve farklı 
konuları ele almıştır.  Bu eserler 

uzun bir çalışma döneminin ve 
emeğin sonucunda ortaya çıkarak 
sanatseverlerin beğenisine sunul-
muştur.” dedi.

Sergideki amacın sanat yolun-
da yürüyen öğrencilere örnek ol-
mak ve seramik sanatına bir nebze 
de olsa katkıda bulunmak olduğu-
nu belirten Öztürk şunları söyledi: 
“Sanat adına daha nice etkinlikler-
de ve sergilerde birlikte olmayı te-
menni ediyoruz. Bu zamana kadar 
bizlerden desteklerini esirgeme-
yen Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker hocamıza ve Fakültemiz De-
kanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Çaycı 
hocamıza teşekkürlerimizi bir borç 
biliyorum.”

Bu yıl ilk öğrencilerini alan 
Seramik bölümünün Öğretim 
Elemanlarının Seramik sergisi 30 
Kasım’a kadar ziyaretçilerine açık 
olacak.  n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü’ne iliş-
kin atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Prof. Dr. Cem Zorlu NEÜ’nün yeni rektörü oldu

Prof. Dr. Cem Zorlu 
NEÜ Rektörü oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın 11 üniversiteye 
yaptığı rektör atamalarına ilişkin 
karar Resmi Gazete’de yayım-
landı. Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. 
Cem Zorlu atandı. Türkiye  Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan imzasıyla Resmi Gazete’de 
yayımlanan kararlara göre, Bur-
sa Teknik Üniversitesi Rektörlü-
ğüne Prof. Dr. Arif Karademir,   
Erzurum Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent 
Çakmak,  Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. 
Dr. Hasan Kaya, İstanbul Mede-
niyet Üniversitesi Rektörlüğüne 
Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rek-
törlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran, 
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü-
ne Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Ko-
caeli Üniversitesi Rektörlüğüne 
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Mer-
sin Üniversitesi Rektörlüğüne 
Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zor-
lu, Tokat Gaziosmanpaşa Üni-
versitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. 
Bünyamin Şahin ve Kadir Has 
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. 
Dr. Meryem Sondan Duruka-
noğlu Feyiz atandı. 

Söz konusu atamalar 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanu-
nu’nun 13’üncü ve 3 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesinin 

2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri 
gereğince gerçekleştirildi. Rek-
tör atamasının ardından Prof. 
Dr. Cem Zorlu sosyal medya ad-
resi Twitter’da açıklama yaptı. 
Rektör Zorlu, “Şahsımı Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi rektör-
lüğüne layık gören Sayın Cum-
hurbaşkanımız  Recep Tayyip 
Erdoğan’a şükranlarımı arz ede-
rim. Bu süreçte maddi ve ma-
nevi desteklerini esirgemeyen 
dostlarıma da teşekkür ediyo-
rum. Rabbim mahcup etmesin! 
Aminnnn...” ifadelerini kullandı. 
PROF. DR. CEM ZORLU KİMDİR?

Cem Zorlu, 9 Temmuz 
1963’te Konya Ereğli’de doğdu. 
Babasının adı Süleyman, anne-
sinin adı Sebla’dır.Öğretim Üye-
si Prof. Dr.; Selçuk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı 

üniversitede yüksek lisans ve 
doktorasını yaptı.Selçuk Üniver-
sitesinde araştırma görevlisi ola-
rak göreve başladı. İslam Tarihi 
dalında doçent, 2007 yılında da 
profesör oldu.

Almanya, Mısır, Ürdün, 
Azerbaycan’da eğitim öğretim 
faaliyetlerinde bulundu. İÜ İla-
hiyat Fakültesinde bir yıl süreyle 
Dekan olarak görev yaptı. Ya-
yınlanmış 6 kitabı bulunmak-
tadır.24. Dönemde Türkiye-AB 
Karma Parlamento Komisyonu 
ve İslam Konferansı Örgütü Par-
lamento Birliği Üyesi oldu.Çok 
iyi düzeyde Arapça, iyi düzeyde 
Almanca ve İngilizce ile az dü-
zeyde Farsça bilen Zorlu, evli ve 
2 çocuk babasıdır.

YÖK ÜYELİKLERİNE
ATAMA YAPILDI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
üyeliklerine seçme kararı Resmi 
Gazete’de yayımlandı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan imzasıyla 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
karara göre, YÖK üyeliklerine 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanı Metin Kıratlı, Strateji ve 
Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Prof. 
Dr. Naci Gündoğan ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve 
Standardizasyon Genel Müdürü 
Prof. Dr. Necip Camuşcu seçil-
di. Söz konusu karar, 2547 sa-
yılı Yükseköğretim Kanunu’nun 
6’ncı maddesinin b/1 bendi ve 
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 
7’nci maddeleri gereğince alındı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cihanbeyli’de öğretmenler ta-
rafından başlatılan “Eğlenerek öğ-
reniyoruz” projesi ile okul bahçesi 
adeta bir eğitim merkezi haline 
getirildi. Daha önce köy statüsün-
de olan, ilçeye bağlı Hoyukkuyu 
Mahallesi’nde bulunan okulun 
bahçesinde, öğretmenlerin çize-
rek renklendirdiği oyun alanları, 
şekiller ve bilgi kutucukları, öğ-
rencilerin oyun oynayarak birçok 
bilgiyi daha hızlı öğrenmelerine 
katkı sağlıyor. Okulun öğretmen-
lerinden Gökçen Çelik, geçen yıl 
öğretmen Mevlüt Ok’un “Çocuk-
lara bilgileri daha kolay nasıl öğ-
retiriz” düşüncesi üzerine böyle 
bir projenin başlatıldığını söyledi. 
Öğrencilerin okul bahçesinde ne-
ler oynadıklarını gözlemlediklerini 
anlatan Çelik, “Gözlemlerimizde 
birçok okulun bahçesinin boş, as-
falt ve parke kaplı olduğunu, hat-
ta bazı okul bahçelerinin otopark 
olarak kullanıldığını gördük. Oku-
lumuzun bahçesine çeşitli bilgileri 
içeren çizimler, bilgi kutucuklarını 

öğrencilerin oyunlarına uyarlaya-
rak çizdik. Necmettin Erbakan Üni-
versitesinden gelen öğrencilerin 
desteği ile bunları renklendirdik.” 
diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Cennet Babun 
ise eğlenerek öğrenmeyi sağlayan 
projenin, öğrencilerin öğrenmesi-
ne büyük katkısı olduğuna dikka-
ti çekti. Amaçlarının, çocukların 
eğlenerek öğrenmesi olduğunu 
vurgulayan Babun, şunları kay-
detti: “Okulun bahçesini çizimlerle 
öğrenme merkezine dönüştürdük. 
Öğrenciler oynayarak öğrenmeyi 
çok sevdi. En çok oynadıkları sek-
sek oyununu, ritmik sayma oyu-
nuna çevirdik. Uzunluk, ağırlık ve 
zaman ölçü birimlerini bir yerde 
topladık. Köşe kapmaca oyununda, 
‘noktayla ünlem yer değiştirsin, 
soru işaretiyle virgül yer değiştir-
sin’ diyoruz. Virgüle gelen öğrenci 
virgülü, ünleme gelen öğrenci ün-
lemi açıklıyor. 100’lü tablomuzda 
çocuklar 100’e kadar saymayı ve 
yazmayı öğreniyor.”  n AA

Rektör Şahin öğrencilere ders verdi

Prof. Dr. Cem Zorlu
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Öğretmenlik insanlık tarihinin 
en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. 
Ürünü insan olan ve başlı başına 
bir amaç olmaktan öte, bizleri yüce 
gayemize ulaştıran bir vasıtadır. İşle-
nen nakışlar ayrı bir sevda anımsatır 
gençlere. Dokunan kilimlerde alın teri 
karışır renklere. Kitaplar, inci Tanesi 
bilgiler savurmaya başlar rüzgâr gibi. 
Bilgiler bir oraya savrulur bir buraya. 
O bilgileri hayat yolunda birileri bulur 
ve kendilerine pusula edinirler. On-
lar ki dünyadaki en şerefli, en kutsal 
mesleği yapanlardır bütün gözlerde. 
Öğrenciler, karanlık bir kuyu içinde 
kurtuluşu beklerken gizli bir el do-
kunur titreyerek. Puslu camlardan 
bakanlara açık bir yol olmuştur hiç 
kapanmayacak. Bu sayede geleceğe 
ilk adım atmış olacaklar öğrenciler. 
Dünyanın anlamsızlığını çözmeye 

çalışmışlardır kitapların arasından. 
24 Kasım, yürekleri sevince boğa-
cak anlamlı bir gün. Noktalı virgülün 
iki cümleyi birbirine bağlaması gibi 
onlar da öğrencilerle birliktedir her 
dâim. Gözlerdeki puslu camı şefkatle-
riyle silerler içten bir tavırla. İki kapılı 
han,  meçhullerle doludur hayat çiz-
gisinde. Dedektif gibi hep o meçhul-
ler; aramakla geçer bütün ömrü. Bir 
deryada, hırçın dalgalarla mücadele 
ederler içlerinde umut ışığı var olduk-
ça. Hep bir şeyi öğretmek için emek 
verirler öğrencilere. Doğruluk, hayat-
ta en mühim şeydir insanların yüre-
ğinde. Bu mükemmel olan şeyi öğre-
tenler yine onlardır. Bir anne, bir baba 
gibi üstlerine titrerler öğrencilerin. Bu 
emeklerine karşı en çok istedikleri şey 
ise “Başarı”dır. Öğrencilerini başarılı 
olarak görmek, yüzlerinde bir tebes-

süm oluşmasına dâhi 
yeter. Mutluluğun ka-
pısını açmak için anah-
tarını bulmak gerekir 
ilk önce. O anahtar ise, 
beyinlerindeki hazinede 
saklıdır bulmak isteyen 
için. Gülmekte ağla-
makta insanlar içindir 
dünya çemberinde. Bu-
gün gülme vakti geldi 
Türk evlatlarına. Onlar bir 
güldür hiç solmayan ve hep kan kır-
mızısı kalan. Bugün, onlara öğretmen 
olduklarının mutluluğunu yaşatalım 
yüreklerinde. Hakiki başarıyı göstere-
lim önlerinde. 

Öğretmenler günü belirli gün 

ve haftalar içerisinde en 
anlamlı olanlarından bi-
risidir. Çünkü insan ilk 
öğreten cenabı Alah’tır. 
Cenabı Allah (cc) Alak 
suresinin ilk beş ayeti 
kerimesinde şöyle bu-
yurmaktadır.

1. Yaratan Rabbinin 
adıyla oku!

2. O, insanı bir aşı-
lanmış yumurtadan yarattı.

3. Oku! Rabbin, en büyük kerem 
sahibidir.

4. O Rab ki kalemle (yazmayı) 
öğretti.

5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.

Hz. Ali bana bir harf öğretenin 
kırk yıl kölesi olurum sözüyle öğre-
ticiliğin ve bilginin ne kadar değerli 
olduğunu işaret etmiştir. Bu yüzden 
ilim ve ilim öğretici öğretmenler çok 
kutsal bir görev üzeredirler. Fakat 
öğretilen şeyin siyasi çıkarlar, yön-
lendirici yalan ve yanlış bilgiler olması 
bunun dışındadır. Bu tür çalışmalar 
insanlığa ilim ve öğretim müesse-
sesine ihanettir. Bu dünyada olmasa 
ahrette mutlaka hesabı sorulacaktır.

Öğretmenler bir toplumun sağlıklı 
düşünün bireylerini yetiştirme görevi 
üzerindedirler. Gelişmiş Ülkeler ancak 
iyi eğitimden geçmiş fertlerin yetiş-
mesiyle sağlanabilir. Dünya hayatının 
her çağında en doğru ve kazançlı ya-
tırım insana yapılan yatırımdır. İnsan-
lık sağlam temeller üzerine yetişirse 

canlı ve cansız içinde bulunduğumuz 
hayatın her varlığı huzur ve selamet 
bulur. Bunları sağlayacak tarafsız saf 
niyetli çalışkan ileriye bakan öğret-
menlerimizdir. Bir ülkede öğretmen-
lerin yaşam standartları mutlaka on-
ların muhtaç olmayacakları düzeyde 
olması lazımdır. Öğretmenler ilim ve 
irfan mesleğinden başka hiç bir şey-
le meşgul olmamaları lazımdır. Öğ-
retmen yetiştirirken mutlaka liyakat 
kazanana kadar öğretimleri devam 
etmelidir.

Beni bu günlere gelmemde bü-
yük desteği emeği olan ve ailemizin 
kıymetli öğretmenlerin 24 Kasım 
Öğretmenler Günü kutlu olsun. Hakkı 
rahmetine kavuşan öğretmenlerimi-
zin mekanı cennet olsun. 

Selametle kalın….

ANLAMLI GÜN 24 KASIM  

Quick Sigorta tarafından Kon-
ya’daki sigorta acenteleri ve sigorta 
alanında öğrenim gören üniversite 
öğrencilerine toplantılar düzenlen-
di. Programlara katılan Quick Si-
gorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, 
önümüzdeki günlerde başlayacak 
yeni çalışmalarla ilgili bilgi verirken, 
banka teminat mektubu yerine ge-
çecek kefalet sigortası uygulaması 
başladığını anlattı. 

Quick Sigorta “Büyük sosyal so-
rumluluk projesi” kapsamında Qui-
ck Sigorta yöneticileri ve sigortacılık 
alanındaki uzmanları, Sigortacılık 
öğrencileriyle buluşturmaya devam 
ediyor. Bu kapsamda Konya’da 
düzenlenen programlarda şirketin 
uzmanları, Selçuk Üniversitesi Si-
gortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü 
öğrencileriyle buluştu. Düzenlenen 
panelde öğrencilere ‘Sigortacılığın 
Önemi ve Kariyer Yolu’ anlatıldı. 
Daha sonra bir otelde düzenlenen 
toplantıda sigorta acenteleriyle bir 
araya gelen uzmanlar, sigortacılığın 
önemi ve sektördeki düzenlemeler 
hakkında bilgi verdi. 

‘ESNAFIN HİZMETİNE KEFALET 
SİGORTASINI SUNDUK’

Türkiye’de ilk defa Anadolu’da-
ki esnafın hizmetine kefalet sigorta-
sını sunduklarını ifade eden Quick 
Sigorta Genel Müdürü Ahmet Ya-
şar, “Ülkemiz Ağustos ayından iti-

baren bir ekonomik problemin içine 
çekilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla 
aslında bu dönem içerisinde kur-
ların oluşturduğu baskılarla hem 
enflasyonist sıkıntılar hem de eko-
nominin yeniliklere ihtiyacı oldu. 
Yeni ekonomi programı dediğimiz 
orta vadeli programda biliyorsunuz 
banka dışı finans gelişmesi için özel 
önem atfedildi ve bununla ilgili biz 
Quick sigorta olarak üzerimize dü-
şen görevi aldık. Banka dışı finans 
kurumu olarak bir sigorta şirketi 
olarak kefalet sigortası konusunda 
adım attık. Piyasanın hizmetine, 
sektörün hizmetine işte Konya’da 
ve diğer illerde sanayicilerimizin ve 
tüccarlarımızın hizmetine kefalet 
sigortasını sunmaya başladık” dedi. 

Bu hizmetin önemine vurgu 
yapan Quick Sigorta Genel Müdü-
rü Ahmet Yaşar, “Bankalar işlet-
melerin hizmetine bir takım kredi 
limitleri sunuyorlar bu limitler hem 
gayri nakdi krediler hem de nakdi 
krediler için kullanılıyor. Halbu-
ki biz şunu yapmaya çalıştık. Biz 
gayri nakdi kredi olarak teminat 
mektupları yerine kefalet senedi 
sunarsak bankadaki limitleri nakit 
kredi olarak kullanılabilir ve yatırı-
ma dönüşebilir ya da yeni iş maki-
neleri alabilirler, yeni istihdamlar 
oluşturabilirler. Dolayısıyla bu hem 
hükumetimiz tarafından destekle-
niyor ve yeni çalışmalar kapsamın-
da ortaya konulan bir hedefti hem 
de biz ülke ekonomisine bir katkı 

sağlamak için bu paketi sunduk” 
ifadelerini kullandı. 

‘YENİ ÜRÜNLER GELİYOR’
Yeni projelerin olduğunu belir-

ten Quick Sigorta Genel Müdürü 
Ahmet Yaşar, “Çok yakın zamanda 
bina tamamlama sigortası ile ilgili 
ürünlerimizi piyasaya sunacağız. 
Bu konuda da biliyorsunuz uzun za-
mandır bir çalışmalar ve ihtiyaçlar 
var. Biz Quick Sigorta olarak finan-
sal bir holding yapılanması içerisin-
deyiz. Dolasıyla bina tamamlama 
sigortası konusunda da ürünlerimi-
zi piyasaya sunucağız. Onun dışında 
çok yakın bir zamanda alacak sigor-
talarıyla ilgili ürünlerimizi sunaca-
ğız. Finansal olarak piyasada Quick 
olarak çok fazla görecekler tacirleri-
miz ve işletmelerimiz. Hemen arka-
sından basiretli tacir kampanyasını 
sunacağız. Biliyorsunuz ülkemiz-
de zaman zaman büyük fabrikalar 
yangın yaşıyorlar. Bu işletmeler 
sadece sahiplerinin malları değiller. 
Aynı zamanda bu ülkenin varlıkları, 
istihdam oluşturuyor, vergi gelirleri 
oluşturuyor, başka bir takım gelirler 
oluşturuyorlar. Bunlar sadece sa-
hiplerine ait değil hepimizin varlık-
ları. Biz tacirlerimize bir farkındalık 
oluşturmak istiyoruz. Basiretli tacir 
için yangın sigortası yapılması bu 
nedenle zorunludur” diye konuştu.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beyşehir’de gençler
sabah namazında buluştu

Ereğli, Necip Fazıl
programına davet ediyor

Beyşehir’de Mevlid-i Nebi 
Haftası kutlamaları devam ediyor. 
Beyşehir İlçe Müftülüğü, hafta 
çerçevesinde ilçede yükseköğre-
nim gören gençleri sabah nama-
zı gençlik buluşması kapsamında 
camide buluşturdu. Hafta dola-
yısıyla Esentepe Mahallesi’ndeki 
Esentepe Kuba Camisinde “Sabah 
namazı gençlik buluşması” prog-
ramı gerçekleştirildi. Ali Akkanat 
Kampüsündeki fakülte ve yük-
sekokullarda öğrenim gören ve 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Müdürlüğü Beyşehir ve Eşrefoğlu 
Yurdunda kalan öğrenciler prog-
ram kapsamında camiye gelerek 
“Gençlik buluşması” programına 

katıldı. Kılınan sabah namazı son-
rasında hatim duası yapılırken, 
öğrenciler ve cami cemaatine 
Peygamber Efendimizin gençli-
ğe verdiği önem ile genç neslin 
camilere yönlendirilmesi, genç 
neslin İslam ahlakıyla donatılma-
sı gibi konularda bilgiler verildi. 
İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, 
programın ardından cami cema-
ati ile öğrencilerin haftasını teb-
rik etti. Cami çıkışında program 
kapsamında Beyşehir Belediyesi 
ikram aracından belediye görev-
lileri tarafından da öğrenciler ve 
cemaate çay, simit ve poğaça ik-
ramında bulunuldu.
n İHA

Ereğli Belediyesi’nin organizas-
yonu ve değerli şairlerin katılımıyla 
24.11.2018 Cumartesi günü saat: 
19.30’da Üstad Necip Fazıl adlı 
program düzenlenecektir. Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven Belediye 
Kültür Merkezi’nde düzenlenecek 
programa tüm hemşehrilerini da-
vet etti. Başkan Özgüven: “Necip 
Fazıl yakın tarihimizin en kıymetli 
şair ve yazarlardan birisidir. Onun 
hayatı, edebi ve düşünceleri genç-
lerimize rehber olmalıdır. Üstadı 
anlamak ve onun fikirlerini ya-

şatmak özellikle gençlerimiz için 
elzemdir. Necip Fazıl Kısakürek’in 
özgüveni ve dimdik duruşu bizle-
re çok güzel bir örnektir. Belediye 
olarak değerli şairlerimizin katı-
lımlarıyla üstadı anmak ve gele-
cek nesillerimize anlatmak için bir 
program düzenliyoruz. 24.11.2018 
Cumartesi saat: 19.30’da tüm 
hemşehrilerimizi Belediye Kültür 
Merkezi’mize bekliyoruz. Bu vesi-
leyle Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i 
saygı ve rahmetle anıyorum” ifade-
lerini kullandı.    n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan projesi Ailem Meram, çalışmalarına devam ediyor. Aile 
yapısını kuvvetlendirmeye dönük çalışmalar kapsamında kadınlara ve çocuklara danışmanlık yapılıyor

Türkiye’ye örnek
gösterilen proje

Meram Belediyesinin en önemli 
sosyal projelerinden biri olan ‘Ailem 
Meram’ çalışmalarını tüm hızıy-
la sürdürüyor. 7 ana başlık altında 
hizmet veren proje çerçevesinde 
Havzan Sosyal Tesisi’nde kadın ve 
çocuklara yönelik iki ayrı eğitim ve 
danışmanlık hizmeti gerçekleştirdi. 
Katılımcılar, Türkiye’ye örnek ma-
hiyette olan projenin kendilerine 
büyük katkı sağladığını belirterek, 
proje için emeği geçenlere teşekkür 
ettiler. 

Meram Belediyesinin en önemli 
sosyal projelerinden biri olan ‘Ailem 
Meram’ çalışmalarını tüm hızıyla 
sürdürüyor. Toplumun her kesimini 
ilgilendiren konularda 7 ana dalda 
hizmet projeler kapsamında Havzan 
Sosyal Tesisinde kadınlar ve çocuk-
lara eğitimler verildi.  Proje kapsa-
mında, ‘Aile Danışmanlığı, Kariyer 
Danışmanlığı, Dezavantajlı Çocuk-
lar, Özel Gereksinimli Bireyler Gru-
bu, Bağımlılıkla Mücadele, Tiyatro/

Drama Projesi ve Ailem Meram Her 
Yerde’ başlıkları altında 7 dalda ve-
rilen hizmetler önemli bir açığı ka-
patıyor. Toplu halde ve birebir yapı-
lan görüşmelerin yanı sıra Rehberlik 
ve Araştırma Merkezi Uzmanları ev 
ziyaretleri de yaparak hizmet alan 
vatandaşların yaşadığı sosyal çevre, 
aile ortamı hakkında da fikir sahibi 
olunuyor. 

KATILIMCILAR, PROGRAMLARDAN 
OLDUKÇA MEMNUN KALDI 

Tanışma etkinliği ile başlayan 
programa katılan kadınlara mutlu 
birey ve aile olmanın yolları konu-
sunda danışmanlık hizmeti verildi. 
Kadınlar, kendilerini ifade edebilme-
leri ve eğitimin maksimum düzeyde 
fayda sağlayabilmesi adına çeşitli 
psikolojik tekniklerin uygulandığı 

programdan bir hayli memnun ay-
rıldılar. Katılımcılar ayrıca, eğitimler 
ve danışmanlık hizmetlerinin kendi-
lerine, ailelere ve çevrelerine büyük 
yarar sağladığını ifade ederek pro-
jeyi başlatan Meram Belediyesi ve 
Başkan Fatma Toru’ya teşekkür et-
tiler. Çok geniş bir yelpazede hizmet 
veren ve zengin bir içeriğe sahip ‘Ai-
lem Meram’ projesinden en çok ya-
rarlanan bir diğer kesimde çocuklar 
oldu. Havzan Sosyal Tesisindeki bir 
diğer programda onlar için gerçek-
leştirildi. Onları hayata en güzel şe-
kilde hazırlamak için gerçekleştirilen 
eğitim programında dini konulardan 
kariyer danışmanlığına, bağımlılıkla 
mücadeleden tiyatro/ drama pro-
jesine kadar birçok alanda eğitim 
gerçekleştirildi. Daha önce bu yön-
de bir eğitim almadıklarını söyleyen 
çocuklar da, eğitimlerin kendilerine 
büyük yarar sağladığını belirterek 
eğitimcilerine teşekkür ettiler.        
n HABER MERKEZİ

Quick Sigorta’dan yeni ürünler geliyor

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



Eğitim öğretim faaliyetlerinin te-
melinde yer alan öğretmenler, her yıl 
kendilerine ithaf edilen 24 Kasım ta-
rihinde hatırlanarak, günleri kutlanı-
yor. Bu vesileyle Konya’da idareciler, 
STK temsilcileri, siyasi parti temsil-
cileri ve milletvekilleri gönderdikleri 
mesajlarla öğretmenlerin gününü 
kutladı. 

ALTAY: ÖĞRETMENLER, 
ROL MODELİMİZ

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, geleceğin 
teminatı olan çocukların yetişmesi 
için fedakârca çalışan ve toplum için 
rol model olan bütün öğretmenlerin 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü teb-
rik etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü 
dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, tüm öğretmenlerin 
bu önemli gününü tebrik etti. Baş-
kan Uğur İbrahim Altay, mesajında 
şunları kaydetti: “İlk emri ‘Oku’ olan 
bir inancın mensupları olarak öğren-
diğimiz her harfte, kurduğumuz her 
cümle ve okuduğumuz her kitapta en 
önemli pay sahibi olan öğretmenleri-
mizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Toplumumuzun her ferdinin fiziki, 
zihni ve ruhi gelişiminde öğretmen-
lerimizin emeği çok büyüktür. Milli 
ve manevi değerlerimizin öğretilme-
si, nesilden nesile aktarılması ve ge-
leceğimizin teminatı çocuklarımızın 
yetiştirilmesinde öğretmenlerimizin 
büyük hakkı vardır. İçinde bulun-
duğumuz iletişim çağında bilgiyle 
donanmış, milli ve manevi değerle-
re bağlı, yetenekli, birbirine saygılı, 
sorumluluk şuuru taşıyan, kâmil in-
sanlar onların sayesinde yetişecektir. 
Milletimiz, değerli öğretmenlerimizin 
gayreti ve bizlerin onlara vereceği 
desteklerle muasır medeniyetler se-
viyesinin üstüne çıkacaktır. Eğitim ve 
öğretime yapılan her yatırım, insanı-
mızı kendi kendine yeterli hale geti-
recek ve birçok meselenin çözümünü 
de kolaylaştıracaktır. Bu duygu ve dü-
şüncelerle Konyamızın ve ülkemizin 
her köşesinde büyük bir fedakârlıkla 
görev yapan bütün öğretmenlerimi-
zin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 
tebrik ederek, toplum için rol model 
olan bütün öğretmenlerimize teşek-
kür ediyorum.”

PEKYATIRMACI: ÖĞRETMENLER 
BAŞIMIZIN TACIDIR

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü nedeniyle bir kutlama mesa-
jı yayınladı. Öğretmenlik mesleği-
nin fedakarlık gerektiren kutsal bir 
meslek olduğunu ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı mesajında, “Öğrencile-
rimizi geleceği hazırlayan, onların be-
densel, ruhsal ve zihinsel gelişiminde 
yönlendirici rol üstlenen öğretmen-
lerimiz, geleceğimizin teminatıdır. 
Yurdumuzun dört bir yanında, her 
noktasında, her türlü zorluğa rağmen 
büyük bir özveri ile görevler yapan 
öğretmenlerimizin belediye olarak 
her fırsatta yanlarında olmaya çalışı-
yoruz” dedi.

Selçuklu’da her fırsatta eğitimin 
ve öğretmenlerin yanında oldukları-
nı ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 
“Çünkü bizim için eğitim her zaman 
önceliktir. Selçuklumuzda 7 yıldır ba-
şarıyla uyguladığımız Selçuklu Değe-
ler Eğitimi Programı (SEDEP) ile en 
önemli hedefimiz çocuklarımızı çağın 
gerektirdiği bilimsel ve teknolojik 
donanımların yanında, milli, ahlaki, 
manevi ve kültürel değerlerine bağlı 
bireyler olarak yetiştirmektir. SE-
DEP’in bugün ulusal bir marka olma-
sında ve elde ettiği başarıda şüphesiz 
öğretmenlerimizin katkısı büyüktür. 
Bu nedenle tüm öğretmenlerimize 
teşekkür ediyorum “ dedi.

TORU: ÖĞRETMENLERİMİZE
ŞÜKRAN BORÇLUYUZ

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, 24 Kasım Öğretmenler Günü 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.  Me-
sajına, “İlim, irfan ve bilginin mer-
kezinde bulunan tüm öğretmenleri-
mizi sevgi ve saygıyla selamlıyor ve 
günlerini en içten dileklerimle kut-
luyorum” sözleriyle başlayan Başkan 
Fatma Toru, “Türkiye’nin hedeflerine 
ulaşabilmesi, mazisindeki gibi yeni-
den dünyanın en etkili gücü olabil-
mesi ancak bilgili, birikimli, bilinçli, 
milli ve manevi değerlerle bezenmiş 
nesillerle mümkün olacaktır. Bu nesli 
yetiştirecek dolayısıyla geleceği şekil-
lendirecek olanlar öğretmenlerimiz-
dir. Bu zorlu görevi layıkıyla yerine 
getiren ve fedakarca görev yapan her 
bir öğretmenimize şükranlarımızı su-
nuyoruz. Bu vesile ile şu gerçeği de 
belirtmeden geçmek istemiyorum; 
Uzun yıllar boyunca hak ettiği değe-

ri görmeyen ve hep arka plana atılan 
“Eğitim ve Öğretmenlerimiz” son 15 
yıl içinde artık ana önceliğimiz haline 
gelmiştir. Yılların ihlal ve ihmalleri 
birer birer silinirken bizde Meram’da, 
her zaman ve her şartta öğretmen-
lerimiz, çocuklarımız ve eğitimin 
yanında olduk. Eğitim bundan önce-
sinde olduğu gibi bundan sonra da 
önceliğimiz olmaya devam edecektir.  
Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi 
Mustafa Kemal’e “Başöğretmenlik” 
unvanının verildiği bu önemli günde 
tüm öğretmenlerimizin gününü kut-
luyor, başta şehit öğretmenlerimiz ol-
mak üzere tüm ahirete intikal etmiş 
öğretmenlerimizi rahmet ve minnet-
le anıyorum.”

GÜRSOY: İŞİN ÖZÜ İNSAN 
YETİŞTİRMEK

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mu-
kadder Gürsoy, 24 Kasım Öğretmen-

ler Günü vesilesi ile bir mesaj yayım-
ladı. Gürsoy, “Çocuk ve gençlerimizi 
sadece öğretim alanında değil eğitim 
alanında da geliştiren, yaptığı işin özü 
insan yetiştirmek olan öğretmenle-
rimiz, toplumu ihya ve inşa etmeleri 
noktasında, mesleklerin en yücesini 
icra etmektedirler. Bilgi ve teknoloji-
deki hızlı gelişmelerin, çocuk ve genç-
lerimizde farklı ilgi ve hevesleri mey-
dana çıkardığı günümüz dünyasında, 
onları doğru hedeflere yönlendirmek, 
teknolojik imkânlardan makul sınırlar 
içerisinde faydalanmalarını sağlamak 
ve daha pek çok hususta öğretmen-
lerimizin rehberliği çok büyük önem 
arz etmektedir. Bu duygular içerisin-
de, Konya’daki meslektaşlarım başta 
olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü teb-
rik ediyorum. Şehit olan öğretmen-
lerimiz başta olmak üzere ahirete 
irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi 
rahmetle anıyor;  mesleğe yeni baş-
layan genç arkadaşlarıma başarılı 
ve huzurlu bir meslek hayatı diliyor, 
emekli olmuş öğretmenlerimize de 
hizmetleri dolayısıyla şükranlarımı 
sunuyorum” ifadelerini kullandı.
ETYEMEZ: ÖĞRETMENLER ÜLKEMİZİN 

İSTİKBALİNE HİZMET ETMEKTE
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 

kutlayan AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez, “Öğretmenler, verdik-
leri eğitimle bireyleri sadece geleceğe 
hazırlamakla kalmamaktadır. Aynı 
zamanda yetiştirdiği nesillerle ülke-
mizin istiklal ve istikbaline hizmet 
etmektedir.” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ha-
lil Etyemez, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü nedeniyle açıklama yaparak 

tüm öğretmenlerin öğretmenler gü-
nünü kutladı. Eğitimin en önemli un-
surunun öğretmen olduğunu belirten 
Milletvekili Halil Etyemez, öğretmen-
lerin hayatın her anında büyük bir 
sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini, 
gerek formal gerekse informal eğitim 
sürecinin en önemli öznesi olduğu-
nu söyledi. Halil Etyemez, milletle-
rin geleceklerine yaptıkları en büyük 
yatırımın öğretmenlerin topluma 
kazandırdıkları bireyler olduğunun 
altını çizdi. Öğretmenlerin verdikle-
ri eğitimle bireyleri sadece geleceğe 
hazırlamakla kalmadığını, aynı za-
manda yetiştirdiği nesillerle istiklal 
ve istikbale hizmet ettiğini vurgu-
layan Etyemez, “Edirne’den Karsa, 
Konya’dan Hakkari’ye, Sinop’tan 
Antalya’ya kadar ülkemizin dört bir 
köşesinde vatan, millet, bayrak aş-
kıyla yanan yüzbinlerce öğretmeni-
miz görev yapmaktadır. Şüphesiz ki, 

öğretmenlerimiz, içinde yanan bu 
aşkı öğrencilerine, yetiştirdiği nesil-
lere aktarmakta, aşılamaktadır. İşte, 
öğretmenlerimizin eğittiği bu nesille, 
aşıladığı bu milli duygularla 15 Tem-
muz hain darbe ve işgal girişimini ön-
ledik. Bu aşkla da 2023 hedeflerimize 
ulaşacak, 2053 ve 2071 vizyonunu 
hayata geçireceğiz. Biliyoruz ki, gü-
cüne güç katan ülkemizin dünyada 
daha da ilerlemesinde öğretmenle-
rimizin önemi büyük olmaya devam 
edecektir.” diye konuştu.
ÖZGÜVEN: ÖĞRETMENLİK DÜNYANIN 

EN KUTSAL MESLEĞİ
Ereğli Belediye Başkanı Özkan 

Özgüven 24 Kasım Öğretmenler 
Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. 
Özgüven, “Öğretmen dünyanın en 
kutsal mesleklerinden birisidir. Öğ-
retmenlerimiz geleceğimizin temi-
natı olan çocuklarımızı, gençlerimizi 
geleceğe hazırlayan bilgi, birikimin 
yanında güzel ahlak sahibi bireyler 
olmasına olanak sağlayan güzide 
şahsiyetlerdir. Ülkenin geleceğine 
yön veren öğretmenlerimiz gelişen 
toplumların meşaleleridir. Ülkemizin 
doğusuyla, batısıyla her karış topra-
ğında yeni fidanlar yetiştirmek için 
özveri ile çalışan öğretmenlerimiz her 
türlü övgü ve methiyeye layıktır. Hz. 
Ali(r.a) ‘Bana bir harf öğretenin köle-
si olurum’ sözüyle öğretmenliğin ne 
denli önemli ve mukaddes bir meslek 
olduğunu ortaya koymuştur” ifadele-
rini kullandı.

KONUK: ÖĞRETMENLER
TOPLUMUN MİMARLARIDIR

“Öğretmenler, eğittikleri nesiller-
le bu ülkenin fiziki ve sosyal açıdan 
geleceğini de inşa eder” diyerek top-

lumun mimarı olan öğretmenlerin, 
ülkemizin çağa ayak uydurmasında 
önemli bir rol üstlendiğini vurgula-
yan 25. ve 26. Dönem AK Parti Ka-
raman Milletvekili ve PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk, 24 Ka-
sım Öğretmenler Günü dolayısıyla 
bir mesaj yayınladı.  “Yaptığımız iş, 
bulunduğumuz makam ve mevki her 
ne olursa olsun hepimizi birleştiren 
bir husus var. Hepimiz, öğretmenle-
rimizin rahle-i tedrisatından geçtik. 
Hepimizin öğretmeni, öğretmenleri 
oldu” diyen 25. ve 26. Dönem AK 
Parti Karaman Milletvekili ve PAN-
KOBİRLİK Genel Başkanı Recep Ko-
nuk, “bu ülkenin öğretmenlerinin şu 
veya bu sebeple şefkat elini uzata-
madığı istisnaları dışında yaşlı, genç, 
çocuk, bugün hayatta olan olmayan 
bütün evlatlarının yolu okuldan geç-
ti. O okulları kuru binadan, şefkat, 
bilim ve irfan yuvalarına dönüştüren 

ve her ailenin göz bebeği evlatlarını, 
kendi evlatları kadar kıymetli bilen 
öğretmenlerimiz sayesinde, mede-
niyete, sosyal hayata, bilime ve bu-
günkü meslek ve makamlarımıza, 
bizleri taşıyan sürecin ilk adımlarını 
attık. Sadece bilgi almadık, sosyal 
hayatın temel değerlerini de onlar-
dan öğrendik. Okulla aile çatısının 
yanı sıra, vatan çatısının altında yeri-
miz olduğunu öğrendik, öğretmenle 
ana-baba dışında da sadece aklımıza 
değil, kalbimize de hitap edenlerin 
olabileceğini keşfettik. Türkiye’nin 
dört bir yanına bilim ışığını götüren 
öğretmenlerimize olan inancımızı, 
saygımızı ve desteğimizi ifade ederek 
24 Kasım Öğretmenler Gününü kut-
luyorum.” dedi.

BEKTAŞ: ÜLKEMİZİ GELECEĞİ OLAN 
NESİLLERİMİZİ ÖĞRETMENLERİMİZ 

YETİŞTİRİYOR
Öğretmenlerin hiçbir zaman 

emeğinin ödenemeyeceğine belirten 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
“Başöğretmen Atatürk diyor ki ’Dün-
yanın her tarafında öğretmenler in-
san topluluğunun en özverili ve say-
gıdeğer unsurlarıdır.’ Öğretmenler 
geleceğin mimarıdır. Ülkemizin kal-
kınması, Türkiye’nin çağdaş uygarlık 
seviyesinin bile üstüne çıkma hedefi-
ne ulaşması ancak öğretmenlerin ye-
tiştireceği fikri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür nesiller ile mümkündür. Vatana 
bu kadar büyük ve kutsal bir hizmet 
veren,  anne ve babalardan sonra ço-
cukların yetişmesinde en hayati rolü 
üstlenmekte olan öğretmenlerimizin, 
haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz” 
dedi. Barış Bektaş öğretmenlerin zor 
koşullar altında görevlerini yerine ge-

tirmeye çalıştıklarını ve sorunlarının 
çözüme kavuşturulması gerektiğine 
dikkat çekerek, “Avrupa ülkelerin-
deki meslektaşlarına oranla en faz-
la çalışan ve en düşük maaşı alan 
öğretmenlerimiz, baskı görmekte, 
sürekli değişen eğitim sistemi nede-
niyle mesleki sorunlar yaşamakta; 
yüz binlerce öğretmenimiz de atama 
beklemektedir. Öğretmenlerimizin 
sorunları en kısa sürede çözüme ka-
vuşturulmalıdır” dedi. 

ÖZSELEK: ÜLKEMİZ GAYRETLİ 
ÖĞRETMENLERİMİZLE GELİŞECEKTİR

Konya Serbest Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
Başkanı Seyit Faruk Özselek, “Eği-
tim ve öğretim bir ülkenin gelişmişlik 
düzeyini gösteren en büyük etkendir. 
Günümüz de bilgi çağında yaşamak-
tayız. Eğitime olan ihtiyacımız her 
zamankinden daha üst seviyededir. 

Çocuklarımızın ve gençlerimizin eği-
tilmesi ve geleceğe en iyi şekilde ha-
zırlanması gerekmektedir. Çocukla-
rımızın eğitimi ülkemizin geleceğine 
yön verecektir. Bu eğitim de en bü-
yük pay değerli öğretmenlerimizin-
dir. Öğretmenlerimiz ülkemizin ge-
leceği için çalışmakta ve gençlerimizi 
eğitmek için çaba sarf etmektedirler. 
Gençlerimizin ufuklarının gelişimine 
katkı sağlayarak aydınlık yarınlara 
zemin hazırlamaktadırlar. Ülkemi-
zin gelişmiş medeniyetler seviyesine 
çıkması ancak ve ancak eğitmeyi ve 
öğretmeyi hedef edinmiş gayretli öğ-
retmenlerimizin sayesinde mümkün 
olacaktır. Bu vesile ile başöğretmeni-
miz Mustafa Kemal Atatürk ve ebe-
diyete intikal etmiş olan öğretmen-
lerimizi saygı ve rahmetle anıyor, 
tüm öğretmenlerimizin öğretmenler 
gününü en içten dileklerimle kutlu-
yor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” 
diye konuştu. 

ÖZALTUN: CEHALETLE SAVAŞAN 
ÖĞRETMENLERİMİZİ KUTLUYORUM

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, dünyanın her tarafında 
öğretmenlerin insan toplumunun 
en fedakar ve saygıdeğer unsurları 
olduğunu belirtti. Özaltun, “Eğitim 
demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği 
ve mükemmelliği son mertebesi-
ne kadar geliştirmek demektir. Bu 
nedenle, eğitmeyi ve öğretmeyi bir 
ideal olarak benimsemiş, yurdumu-
zun dört bir yanında cehalet ve bilgi-
sizlikle savaşan, bu kutsal ve onurlu 
görevi, en zor şartlarda bile büyük bir 
özveriyle yerine getiren, çocuklarımı-
zı milli ve manevi değerlerle donata-
rak, en iyi şekilde yetiştirmenin, Türk 

milletini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni, 
dünya devletleri arasında saygın ve 
onurlu bir konuma yükseltmenin 
gayreti içerisinde olan ve yıllar sonra 
gururla bakacağımız nesiller yetiş-
tirmiş ve yetiştirmeye devam eden 
tüm değerli öğretmenlerin, öğret-
men adaylarının ve eğitim için gönül 
verenlerin öğretmenler gününü en 
içten dileklerimle kutluyorum”

ALTUN: ÖĞRETMENLİK
ÖZVERİ VE SABIR İŞİ

24 Kasım Öğretmenler Günü 
vesilesiyle mesaj yayımlayan Makine 
Mühendisleri Odası Konya Şube Baş-
kanı Ahmet Hakan Altun, Büyük Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk’e 90 yıl 
önce ‘Millet Mekteplerinin Başöğret-
meni’ ünvanının verilmesi nedeniy-
le, 1981 yılından bu yana kutlanan 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nün 
bir yenisini daha kutlamanın mut-
luluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. 
Öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve 
hoşgörü isteyen, öğreten ve öğrenen 
arasında güven ve sevgi ilişkisine da-
yanan bir meslektir. Bu açıdan düşü-
nüldüğünde bedeli hiçbir maddi kar-
şılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, 
saygın, yüce ve onurlu bir meslektir. 
Sevgileriyle içimizi, yeniliği, gelişme-
yi ve bilimi anlatarak düşüncelerimizi 
aydınlatan öğretmenlerimizin bu gü-
zel gününü bütün coşku ve içtenlikle 
kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum” dedi. 

YİĞİT: 24 KASIM ÖĞRETMENLER 
GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

Ülkemizde öğretmenlerin hak et-
tiği ilgi ve değeri görmediğini belirten 
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür 
Ulaş Yiğit, “Büyük Önderimiz Musta-
fa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928 
tarihinde Millet Mektepleri’nin kendi-
sine verdiği “Başöğretmen” unvanını 
kabul etmesinin de yıldönümü olan 
24 Kasım tarihi, 1981 yılından itiba-
ren Öğretmenler Günü olarak kut-
lanmaktadır. Bu vesileyle Başöğret-
menimiz Atatürk’ü saygıyla anıyor, 
tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler 
Günü’nü kutluyoruz. Atatürk, ulu-
sal bütünlüğümüzün kurulmasın-
da ve geliştirilmesinde, Türkiye’nin 
çağdaşlaşmasında en önemli göre-
vi öğretmenlere vermiştir. O’nun; 
‘Ulusları kurtaranlar, yalnız ve ancak 
öğretmenlerdir. Öğretmenden, eği-
timciden yoksun bir ulus, henüz ulus 
adını alma yeteneğini kazanmamış-
tır’ sözleri bunun en güzel örneğidir. 
Bugün ise Türkiye’de öğretmenlerin 
hak ettiği ilgi ve değeri gördüğünü, 
taleplerinin karşılandığını söylemek 
mümkün değildir. Muhalif ve örgütlü 
öğretmen devletin gözünde sakınca-
lı görülmekte; öğretmenin mesleki 
ve demokratik haklarını savunacağı 
örgütlenme hakkı engellenmekte; 
kendisini daha da yetiştirecek ve top-
lumda saygınlığını sürdürecek maddi 
olanaklardan yoksun bırakılmaktadır. 
Eğitimi bilimsel ve laik özünden ko-
parmaya çalışan siyasi kadrolar, eğiti-
mi çökertirken öğretmeni de ezmek-
tedir” dedi.
KARACA: GELECEĞİMİZİN ANAHTARI 

ÖĞRETMENLERİMİZDİR
Bilinçli, birikimli, milli ve manevi 

değerleri özümsemiş nesillerin ye-
tiştirilmesinde en önemli rol oyna-
yan mesleğin öğretmenlik olduğunu 
dile getiren Konya Tabipler Odası 
Başkanı Seyit Karaca, “Her zaman 
ve her şartta bilginin üretilmesi, ge-
liştirilmesi ve geleceğe aktarılması 
öğretmenlerimiz sayesindedir. Yani 
öğretmenlerimiz, geçmişte olduğu 
gibi bugün de değişimin, gelişimin ve 
daha ileri hedeflere doğru yürümenin 
anahtarı durumundadır. ‘Bana bir 
harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ 
düsturunun temsilcileri olarak bizler, 
öğretmenlerimizin ülkemizin dört bir 
yanında nasıl fedakarca görev yaptık-
larını biliyor ve görüyoruz. Onların, 
geleceğimizin teminatı olan sevgili 
çocuklarımızın eğitimi uğruna ver-
dikleri emekleri büyük bir takdir ve 
şükranla karşılıyoruz. 

Gelecek nesilleri hiç tereddütsüz 
emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz 
kendilerine duyulan güvenin mesuli-
yetini bir ömür boyu taşırlar. Toplum 
olarak bizlere düşen görev de, her 
şartta eğitime destek vermek olma-
lıdır. Çünkü bir toplum eğitimcisine 
ne kadar değer verirse geleceğine de 
o derece güvenle bakar. Bu düşünce-
ler ışığında tüm öğretmenlerimizin 
24 Kasım Öğretmenler Günü’ nü 
en içten duygularımla kutluyor, ge-
lecek nesilleri yetiştirmekte, aile ku-
rumundan sonra en önemli vazifeyi 
üstlenen öğretmenlerimize başarılar 
diliyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ
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Bugün, toplumun her ferdinin fiziki, zihni ve ruhi gelişiminde büyük pay sahibi olan, gelecek nesilleri eğiten ve geleceğin 
mimarı olan öğretmenlerin günü. Öğretmenler Günü nedeniyle yayınlanan mesajlarda öğretmenliğin önemine vurgu yapıldı

Geleceğin mimarı: Öğretmenler

Uğur İbrahim Altay

Halil Etyemez

Ahmet Pekyatırmacı

Özkan Özgüven

Fatma Toru

Recep Konuk

Mukadder Gürsoy

Barış Bektaş

Seyit Faruk Özselek Murat Özaltun Ahmet Hakan Altun Özgür Ulaş Yiğit Seyit Karaca



Konya’da bir binanın çatı-
sı alev alev yandı. Yangın itfaiye 
ekipleri tarafından söndürüldü. 
Yangın, saat 21.30 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Bedir Ma-
hallesi Gökyer Sokak üzerindeki 
bir binada çıktı. Edinilen bilgiye 
göre, sokak üzerindeki 5 katlı bi-
nanın çatısından henüz belirle-
nemeyen bir sebeple yükselen 
dumanları gören vatandaşlar tüm 
zillere basarak binada bulunan 

kişileri uyardı. Binadaki vatandaş-
lar apartmanı boşaltırken, ihbar 
üzerine olay yerine çok sayıda 
itfaiye ekibi sevk edildi. Olay ye-
rine ulaşan ekipler, çatıdaki alev-
lere müdahale ederek kısa sürede 
kontrol altına aldı. Yangın söndü-
rülürken, binanın çatısında büyük 
çaplı maddi zarar oluştuğu tespit 
edildi. Yangınla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA
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Konya’da,  villada kaldıkları tes-
pit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi 
5 terörist, 12 Temmuz 2017’de 
etkisiz hale getirildi. Olayın ardın-
dan DEAŞ bağlantılı kişilere yö-
nelik düzenlenen operasyonlarda 
yakalananlar hakkında açılan dava 
9’u tutuklu 10 sanık için ise bugün 
karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 
18 yaşından küçük olan R.M.’yi 2 
yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı; an-
cak yaşının küçük olması nedeniyle 
‘hükmün açıklanması geri bırakıl-
ması’ kararını verdi. Sanıklardan 5 
yıl ceza alan Mehmet Akif Kök de 
‘etkin pişmanlık’ hükümlerinden 
faydalanıp tahliye oldu. 8 sanıktan 
1’i 7 yıl 6 ay, diğerleri ise 6 yıl 3 ay 
hapis cezası aldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, 12 Temmuz 2017’de, te-
rör örgütü DEAŞ’ın merkez Meram 
ilçesine bağlı Yorgancı Mahallesi’n-
de ‘Meram Bağları’ olarak bilinen 
Dudlukır mevkisindeki hücre evi 
olarak kullandığı villaya operasyon 
düzenledi. 

Çıkan çatışmada ‘Ebumuaz’ 
kod adlı Veysel Seçmen, ‘Seyfulis-
lam’ kod adlı Furkan Tulay, ‘Ebu-
derda’ kod adlı Abdulbaki Yorgun, 
‘Enes’ kod adlı Mehmet Enes Do-
ğan ve ‘Ebu Muhammed’ kod adlı 
Müslüm Ceylan öldürüldü. Çatış-
mada 4 özel harekat polisi ise hafif 
yaralandı. Villada yapılan arama-
da; 5 kalaşnikof silah ve bu silah-
lara ait 1500 mermi, 1 tabanca, 
canlı bomba yeleği ve canlı bomba 
yeleği için 12 kalıp halinde hazırla-
nan 4 kilo TNT patlayıcı ve fünye 
ele geçirildi.

CANLI BOMBA YELEĞİ 
HAZIRLARKEN ÖLDÜRÜLDÜ
Öldürülen teröristlerin, DE-

AŞ’ın Suriye’deki kamplarında 

eğitim aldığı ve 15 Temmuz anma 
törenlerinde eylem yapmak için 
olaydan kısa süre önce Türkiye’ye 
giriş yaptıkları saptandı. 

Ölü ele geçirilen teröristler-
den Abdülbaki Yorgun’un, 12 ka-
lıp halinde hazırlanan 4 kilo TNT 
patlayıcıyı canlı bomba yeleğine 
yerleştirmek üzereyken, öldürül-
düğü belirtildi. Yanında da fünye 
ele geçirildiği belirtilen teröristin, 
daha önce ‘terör örgütü PKK üye-
liği’ suçundan cezaevinde yattığı, 
bu sırada açlık grevinde bulundu-
ğu ve cezaevindeyken DEAŞ’lı te-
röristlerle tanışıp, tahliye olduktan 
sonra bu örgüt saflarına katıldığı 
ortaya çıktı.

Olayın ardından yapılan ope-
rasyonla öldürülen teröristlerle 
bağlantıları olduğu gerekçesiyle 
10 kişi gözaltına alındı, 9’u tutuk-
landı. Sanıkların hakkında Konya 
9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesinde sona 

gelindi.
‘ETKİN PİŞMANLIK 

DEVLETİN BİR OYUNUDUR’
Davanın son duruşmasına tu-

tuklu sanık, avukatları ve yakınları 
katıldı. Son sözleri sorulan sanık-
lardan Mehmet Akif Kök, gözaltına 
alındığında etkinlik pişmanlıktan 
yararlanıp bildiği her şeyi anlatmak 
istediğini; ancak tehdit edildiğini 
söyledi. Kök, “İlk gözaltına alınıp 
nezarethaneye konulduğumuzda 
etkin pişmanlıktan yararlanıp bil-
diğim her şeyi anlatmak istedim; 
ancak o sıra yanımda bulunan Ra-
mazan Aras ve diğerleri, ‘Bildikle-
rini anlatırsan örgüt peşini bırak-
maz. Sana zarar verir, yaşatmazlar’ 
dedi. Ayrıca bu kişiler bana etkinlik 
pişmanlık yasasının devletinin bir 
oyunu olduğunu söyledi. Adliyeye 
de zırhlı araçla getirilip, çelik ye-
lek giydirildim. Bunlardan korkup 
bildiklerimi anlatamadım. Tutuk-
lanınca düşünüp, bildiklerimi an-

latmak istedim. Tüm söylediklerim 
doğrudur. Ben örgüte biat etme-
dim. Örgüte girilirken herkes mü-
lakattan geçer. Ben bu mülakattan 
geçmedim. Yaptıklarımdan pişma-
nım.” dedi. 

‘SAVCILIĞA DİLEKÇE YAZDIM’
Tutuklu sanıklardan Fahri Ka-

rahan ise şunları söyledi: “Ben bu 
dosyayla organik bir bağlantım yok. 
Benim tek bağlantım, evi Ahmet 
Y.’nin tuttuğu zaman ona kefil ol-
mamdır. Bana birlikte ilaç işi ya-
pacağız ve seni işin başına geçire-
ceğim dedi. Çok cazip bir teklifti. 
Bende ona iyilik olsun diye evi tu-
tarken kefil oldum. Ben bu çatışma 
olayı haberlerde gördüm. O dönem 
İstanbul’daydım. Ahmet ismi ge-
çince çatışma çıkan evin benim 
kefil olduğum ev olabileceğini dü-
şünüp, Konya Cumhuriyet Savcılı-
ğı’na bir dilekçe yazıp bildiğim her 
şeyi anlattım. Dilekçeden iki gün 
sonrada tutuklandım” dedi.

CEZA YAĞDI
Diğer tutuklu sanıklar ise ör-

gütle bağlantılarının olmadığın ile-
ri sürüp, tahliye ve beraatini talep 
etti. Mahkeme heyeti sanık ve avu-
katlarının savunmalarının ardından 
kararını açıkladı. Mahkeme, yaşı 
küçük olan R.M.’ye 2 yıl 1 ay hapis 
cezasına çarptırdı; ancak yaşının 
küçük olması nedeniyle ‘hükmün 
açıklanması geri bırakılması’ kara-
rını verdi. Sanıklarda 5 yıl ceza alan 
Mehmet Akif Kök de ‘etkin pişman-
lık’ hükümlerinden faydalanıp tah-
liye oldu. Heyet, Fahri Karahan’a 7 
yıl 6 ay, diğer sanıklar Muham-
med Ali Danışman, Özgür Kılıç, İl-
han Alpaslan, Erhan Fidan, Burhan 
Yamak, Yakup Memi ve Ramazan 
Aras’a  ise 6 yıl 3 ay hapis cezası 
verdi.   n DHA

HABER 

Meram’da bir villada polisle çatışan ve 5’i öldürülen DEAŞ’lı teröristlerle ilgili 
sanıklar hakim karşısına çıktı. Mahkemede yargılanan 10 sanığa ceza yağdı

DEAŞ’lı teröristlere
mahkemede ceza yağdı

Beş katlı binanın çatısı 
alev alev yandı 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Geri gelirken görevliye çarptı Takla atan araçtaki 2 kişi öldü
Konya’da, cadde kenarındaki 

bir otoparktan geri geri çıkmak 
isteyen otomobil, otopark görev-
lisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
yaralanan otopark görevlisi has-
taneye kaldırılırken, kaza anı gü-
venlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, dün öğle saatlerinde 
merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş 
Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi 
Baybal Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
cadde kenarındaki otoparktan 
geri geri çıkmak isteyen sürücü-
nün kullandığı otomobil, otopark 
görevlisine çarptı. Bu anlar ise 
bir iş yerinin güvenlik kamerası 
tarafından saniye saniye görün-
tülendi. 

Çarpmanın şiddetiyle başını 
araca vuran görevli adam yere 
savruldu. Otopark görevlisinin 
yardımına yine kendine çarpan 

araç sürücüsü oldu. Otopark gö-
revlisi ihbar üzerine olay yerine 
sevk edilen ambulansla tedbir 

amaçlı hastaneye kaldırdı. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Yunak ilçesinde hafif ticari 
aracın takla atması sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 2 kişi 
hayatını kaybetti. Kaza, Yunak il-
çesi Koçyazı-Yeşilyayla Mahallesi 
yolunda meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Rıfkı Bozoğlu idare-
sindeki 42 Y 5813 plakalı hafif 
ticari araç, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesiyle yol 
kenarındaki tarlaya girerek takla 
attı. Kaza ihbarı üzerine olay ye-
rine sağlık ve jandarma ekipleri 
sevk edildi. Kazada, sürücü ve 
yanında bulunan eşi Ayşe Bo-
zoğlu olay yerinde hayatını kay-
betti. Jandarma ekiplerinin olay 
yerindeki incelemesinin ardından 
hayatını kaybeden çiftin cansız 
bedeni Hacı İzzet Baysal Yunak 
Devlet Hastanesi morguna kal-
dırıldı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA
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Karı-koca ve çocukları eroin sevkiyatında yakalandı

Aksaray’da bir otomobile ope-
rasyon düzenleyen polis, otomobi-
lin ön konsoluna gizlenmiş 16 kilo 
35 gram eroin ele geçirdi. 

Operasyon, Aksaray - Adana 
karayolu üzerinde gerçekleştirildi. 
Edinilen bilgiye göre, doğu illerin-
den batı illerine uyuşturucu sev-
kıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi 
ekipleri, önceden belirledikleri 34 
plakalı otomobili Aksaray Adana 
karayolunun 50. kilometresinde 
takibe aldı. Kentin girişine kadar 
otomobili takip ederek operasyon 
noktasında geniş güvenlik önlem-
leri alan NSM ekipleri, Karasu Kav-

şağı’nda operasyon için düğmeye 
bastı. 

Gerçekleştirilen operasyonda 
otomobil durdurularak sürücü B.A. 
(37) ve eşi M.A. (28) gözaltına alın-
dı. Araçta bulunan 2 çocuk ise şu-
bede koruma altına alındı. Arama 
noktasına çekilen otomobilde geniş 
çaplı arama yapan polis ekipleri, 

narkotik dedektör köpeğinin araca 
tepki vermesi üzerine aracın kaput 
içerisinden ön konsolunu açtı. Polis 
ekipleri ön konsol içerisinde 16 kilo 
35 gram eroin ele geçirdi. 

Emniyette sorgulanan karı koca 
adliyeye sevk edilirken, sürücü B.A. 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Eşi M.A. ise serbest bırakıldı. n İHA

Jandarmadan helikopter
destekli uygulama

Tacizci şahıs tutuklanıp
cezaevine gönderildi

Aksaray İl Jandarma Komu-
tanlığı Jandarma Trafik Timi, 
il genelinde helikopter destekli 
trafik uygulaması gerçekleştirdi. 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Jandarma Havacılık Komutanlı-
ğından bir helikopterin havadan 
destek verdiği trafik uygulama-
sında il genelinde kusuru görü-
len 68 sürücüye 24 bin 379 TL 
idari para cezası uygulanarak, 16 
araç trafikten men edildi. Jan-
darma Komutanlığından yapılan 

açıklamada, sürücülere gerekli 
bilgilendirmelerin yapıldığı belir-
tilerek, “Helikopter destekli trafik 
denetiminde kurallara uymayan 
sürücüler hakkında Trafik Kanu-
nu’nun ilgili maddeleri gereğince 
gerekli yasal işlem uygulanarak, 
araç sürücülerine trafik kuralla-
rına uymaları konusunda gerekli 
bilgilendirmeler yapılmış olup, 
benzer uygulamalar önümüzdeki 
dönemde artarak devam edecek” 
denildi.  n İHA

Beyşehir Gölü’nde yapılan operasyonlarda elektroşokla balık avladığı belirlenen ve boy limiti altında av-
landığı belirlenen 4 avcı gölde yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak 15 bin liralık ceza uygulandı

Nefes kesen kaçak
avcı operasyonu!

Beyşehir Gölü’nde elekt-
roşokla balık avlayan 1 kişi ile 
boy limiti altında avcılık yaptığı 
belirlenen 3 kişi havadan dro-
ne takibiyle yapılan nefes kesen 
operasyon ve göldeki kovalama-
ca sonrasında yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya’nın Beyşehir İlçe Jandar-
ma Asayiş Bot Komutanlığı ile 
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğünün Türkiye’nin en 
önemli tatlı su ürünü üretim 
merkezlerinden Beyşehir Gö-
lü’nde kaçak avlanmaya karşı 
işbirliğiyle yürüttüğü mücade-
le sürüyor. Gölde elektroşokla 
balık avlandığı, bazı kişilerin de 
küçük ağ gözü aralıklarına sahip 
yasak ağlarla boy limiti altında 
balık avladığına yönelik ihbar-
ların ardından harekete geçen 
Jandarma ve su ürünleri kont-
rol ekipleri, gölde droneli takip 
başlattı. Su ürünleri ekiplerinin 
de olduğu Beyşehir Jandarma 
Asayiş Bot Komutanlığından ha-
reket ederek göl sularına açılan 
tekne, ihbarın geldiği bölgelerde 
drone desteğiyle havadan arama 
tarama faaliyeti başlattı. 
GÖLDE KOVALAMACA YAŞANDI 

Havadan takip esnasında ka-
çak avlanma yaptığı belirlenen 
ruhsatsız bir av teknesini fark 
eden ekipler, teknenin yanına 
yaklaşmaya çalıştı. Ancak, drone 
ile havadan takip edildiğini fark 
eden avcı motorunu çalıştırarak 
gölde kaçmaya başlayınca Jan-
darma Asayiş Botu ile arasında 
uzun süre devam eden bir ko-
valamaca yaşandı. Teknesiyle 
Mındıras Adası’na gelen avcının 
drone ile takibi esnasında, sürat 
teknesinde bulunan elektroşok-

la av yaptığı dombaz adı verilen 
küçük tekne ile av malzemele-
rini gölün derinliklerine atarak 
gizlemeye çalıştığı tespit edildi. 

Yakalanan avcının, görün-
tü kaydıyla yapılan bu tespitte 
elektroşokla balık avı yaptığını 
belirleyen ekipler, saklanan mal-
zemeleri ada kıyısında su altında 
ele geçirdi. Ekipler, suya elektrik 
akımı verilerek avlandığı belir-

lenen 60 kilo sazan balığı ile 1 
adet elektroşok cihazı, 1 adet 
akü, 1 adet kepçe ve akü bağ-
lantı kablolarını buldu. Balıklar 
ile avda kullanılan malzeme ve 
tekneye el koyan ekipler, kovala-
maca sonrası yakalanan D.A.’ya 
5 bin 322 lira idari para cezası 
uyguladı. 

BOY LİMİTİ ALTINDA AVLANAN 
AVCILARA OPERASYON 

Jandarma ve su ürünleri 
kontrol ekiplerinin göl üzerinde-
ki diğer bir operasyonu da boy 
limiti altında avlanan avcılara 
yönelik oldu. Beyşehir Gölü’nün 
Isparta ili sınırlarında yine dro-
ne desteğiyle denetim ve kont-
rollerini sürdüren ekipler, Fele 
yakınlarında sazlıklar arasında 
içerisinde 3 avcı olduğu belir-
lenen balıkçı teknesini tespit 
etti. Drone ile takip edildiklerini 
fark eden teknelerden ikisi saz-
lık alandan çıkarak göl üzerinde 
kaçmaya çalışırken, 1 avcı ise 
sazlıklar arasından yaya ola-
rak kaçmaya başladı. Kaçmaya 
çalışan 2 tekne jandarma botu 
tarafından kısa süren takibin ar-
dından, yaya olarak kaçan kişi de 
drone takibiyle yeri belirlenerek 
yakalandı. 

Teknelerde yapılan ölçüm-
lerde sudak balıklarının boy 
limiti altında avlandığını belir-
leyen ekipler, 3 avcı hakkında 
idari işlem başlattı. Tespit edilen 
25 bin metre ağ üzerinde boy li-
miti altında avlandığı belirlenen 
726 kilo sudak balığına el konul-
du. Yasak ağlar toplanarak imha 
edilmek üzere kıyıya getirilir-
ken, balık avında kullanılan ve 
ruhsatsız olduğu belirlenen bir 
tekneye de el konuldu. H.S. ile 
M.S.’ye boy limiti altında avlan-
maktan kişi başı 2 bin 644 liralık 
idari para cezası uygulanırken, 
avcı ruhsatı olmadığı halde ka-
çak avcılık yaptığı belirlenerek 
boy limiti altında avlanan ba-
lıklarla yakalanan H.A.’ya ise 5 
bin 322 liralık ceza kesildi. Her 
iki operasyonda 4 avcıya kesilen 
idari para cezası 15 bin 932 lira-
ya ulaştı.  n İHA

Aksaray’da devriye gezen polis 
ekipleri tarafından bir çocuğa cin-
sel tacizde bulunduğu sırada su-
çüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak cezaevi-
ne gönderildi. 

Olay, dün akşam saatlerinde 
Kireçlik mevkisi atış poligonu ci-
varında yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, bölgede devriye gezen İl 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi 
ekipleri, boş arazide park halinde-
ki bir kamyoneti fark etti. Kontrol 
için kamyonete gizlice yaklaşan 
polis ekipleri, kamyonetteki şahsı 
erkek çocuğuna cinsel istismar-

da bulunurken suçüstü yakaladı. 
Araçtan indirilen Cumali S. (42) 
gözaltına alınırken, İ.S. (15) isimli 
çocuk polis merkezine götürüldü. 
İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgu-
su tamamlanan Cumali S., Asayiş 
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafın-
dan kurşun geçirmez zırhlı polis 
aracıyla götürüldüğü hastanede 
sağlık kontrolünden geçirilmesi-
nin ardından adliyeye sevk edildi. 
Savcılık tarafından tutuklama ta-
lebiyle mahkemeye sevk edilen 
Cumali S., çocuğa cinsel istismar 
suçundan tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.  n İHA
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Kadim başkent Konya Payitaht şehrine taşındı
Konyalı Sanayici ve İşa-

damları Derneği’nce (KON-
SİAD) düzenlenen “Konya 
Tanıtım Günleri” İstanbul Ye-
nikapı Fuar Alanı’nda başladı. 
22-25 Kasım tarihlerini kap-
sayan Konya Tanıtım Gün-
leri, Konyalıları Yenikapı’da 
biraraya getiriyor. Yaklaşık 
200 standın katıldığı Konya 
Tanıtım Günleri’nin açılışına 
26. Dönem Başbakanı Ah-
met Davutoğlu, İstanbul Va-
lisi Ali Yerlikaya, Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru, 
Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Kara-
tay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Konya Sanayi 
Odası (KSO) Başkanı Memiş 
Kütükcü, Konya Ticaret Odası 
(KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 
MÜSİAD Konya Şube Başka-
nı Ömer Faruk Okka, Konya 
SMMMO Başkanı Seyit Faruk 
Özselek, Eski Milletvekilleri 
Abdullah Başçı, Sait Gönen, 
Bozkır Belediye Başkanı İb-
rahim Gün, Beyşehir Beledi-
ye Başkanı Murat Özaltun ile 
birçok Konyalı katıldı. Kon-
yalı Tanıtım Günleri’nin açı-
lışı Selçuk Üniversitesi Halk 
Oyunları Gurubu gösterisiyle 
başladı. Ardından kürsüye çı-
kan KONSİAD Genel Başkanı 
Kemal Çelik, açılış konuşması 
gerçekleştirdi. Konuşmasın-
da katılımları için davetlilere 
teşekkür eden Çelik, sözleri-
ni şöyle sürdürdü, “Bu mut-
lu günümüzde bizleri yalnız 
bırakmadığınız için teşekkür 
ederim. KONSİAD’ın kuruluş 
amacı Konya’daki sanayi ve 
işadamlarının ve Konyalıların 
biraraya gelmeseydi. Çok şü-
kür ciddi manada yol aldık bu 
konuda. Konya’daki şubemizi 
kurduk. Konya’daki Konyalı-
larla İstanbul’daki Konyalıları 
biraraya getirdik bunu ba-
şardık. Şuanda Türkiye’deki 
Konyalıları biraraya getirme-
ye çalışıyoruz. Konyalıların 
birbirleriyle ticaret yapmala-
rını istiyoruz. Şuanda Anka-
ra, İzmir, Bursa gibi şehirle-
rimizde şubelerimiz olacak. 
Onların hazırlıklarını yapıyo-
rum. Bunun dışında hedefi-
mizi büyüttük Avrupa’da da 
şube açmayı düşünüyoruz.Biz 
Avrupa’da ülkelerindeki der-
neklerle e istişare içindeyiz. 
Bulgaristan, Arnavutluk gibi 
ülkelerde Konyalılar var. Biz 
onlarla ilişkiyi koparmamak 
için çaba gösteriyoruz. Konya-
lılar inşallah kendi aralarında 
ticaret yapan, Avrupa’ya gitti-
ği zaman istediği zaman mal 
alıp satmasını istiyoruz. İnşal-
lah 4 günde Konyalıyı, kendi-
ni Konyalı hisseden hemşeh-
rilerimizi buraya bekliyoruz. 
Konya yöresinin kültürünü 
öğrenmek için insanları bura-
ya bekliyoruz.”

BU TÜR ORGANİZASYONLAR 
DEVAM EDECEK

KONSİAD Onursal Başka-
nı, AK Parti Eski Milletvekili 
Abdullah Başçı da yaptığı ko-
nuşmada, KONSİAD’ın orga-
nize ettiği Konya Günleri’nin 
4.’sünün yapıldığını söyledi. 
Başçı, “İnşallah önümüzdeki 
günlerde bu tür organizas-
yonları daha iyi bir şekilde ya-
pacağız. Destek veren herke-
se teşekkür ediyorum” dedi. 

ANADOLU’NUN DÜNYAYA 
AÇILAN PENCERESİ; KONYA
Kendisi de bir Konyalı 

olan ve yaklaşık 3 hafta önce 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından İstanbul 
Valisi olarak atanan Vali Ali 
Yerlikaya da yaptığı konuş-
mada, Gaziantep’ten gelerek 
İstanbul gibi aziz bir şehre 
vali olarak görevlendirildiğini 
söyledi. “Duamız, gayetimiz 
o ki bu emaneti en güzel şe-
kilde gerçekleştirelim” diyen 
Yerlikaya sözlerine şöyle de-
vam etti, “Payitaht kentimiz, 
yaklaşık 2 bin 500 yıla yakın 3 
imparatorluğa başkentlik yap-
mış bir şehirdeyiz. Kıtaların 
buluştuğu bir şehirdeyiz. Me-
deniyetlerin beşiği olmuş bir 
şehirdeyiz. Ama bugün Ana-
dolu Selçuklu’nun başkent-
liği yapmış kadim başkent 
Konya’yı misafir ediyoruz. 
Bizde bu gurbet aşkı olduğu 
sürece her zaman şehrimize 
sevgimiz, hürmetimiz artıyor. 
Anadolu’nun dünyaya açı-
lan penceresi Konya. Şehirler 
geçmişini, tarihini, mutfağını, 
kültürünü, sanatını, müzele-
rini tanıtıyoruz. Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Meram, Sel-
çuklu, Karatay Belediyesi’nin, 
diğer ilçe belediyelerinin 
stantları burada. Bu vasıta-
sıyla Konya’yı tanıtıyoruz. Hz. 
Mevlana’yla, onun muhabbe-
tiyle buluşturalım.”

KONYA HEP ÖNDE OLDU 
Son olarak kürsüye çıkan 

26. Dönem Türkiye Cumhu-
riyeti Başbakanı Ahmet Da-
vutoğlu, tanıtım günlerinin 
bir gelenek olduğunu söyledi. 
Ancak Konya’nın tanıtıma ih-

tiyacı olmadığını bu nedenle 
Konya Günleri’nin bir tanıtım 
günü değil bir vuslat günü ol-
duğunu belirten Davutoğlu, 
“Böyle bir şehir eğer bir orga-
nizasyon yaptıysa ben buna 
tanıtım demiyorum vuslat di-

yorum. Konya’nın İstanbul’la 
vuslatıdır. İlk başkentimizin 
cihan başkentiyle vuslatıdır. 
Alaeddin Keykubat’ın Kanuni 
Sultan Süleyman’la vuslatıdır. 
Ben Konya’yı temsil etmek 
gibi aziz bir görevi üstlenip 
Konya’ya gittiğim ilk toplan-
tıda Konya bir merkez şehir 
demiştim. Evet Türkiye bir 
merkez ülke, Konya bir mer-
kez şehirdir. Konya, bir altya-
pı hazırlamıştır. Selçuklu ile 
İstanbul’un fethinin altyapısı 
Konya’da hazırlanmıştır. Eğer 
Konya bu topraklara mührü-
nü burmasaydı İstanbul’un 
fethi de mümkün olmazdı. 
Hem manevi irfanımız hem 
devlet geleneğimiz hem de 
bu toprakları bir tahıl amba-
rı olarak besleyen tarımımız, 
sanayimiz Anadolu’yu bizim 
yurdumuz yapmıştır. Konya 
dimdik ayaktayken bu ülkeye 
bu topraklara kimse tuzak ku-
ramaz. Kimse, Konya’nın kur-
duğu manevi mirası aşarak 
bu ülke üzerinde hesap yapa-
maz. Konya bir vuslat şehridir 
ama aynı zamanda bir vakar 
şehridir. Konyalı vakar sahibi-
dir. Konyalı yürüdüğü zaman 
duruşuyla, hikmetiyle, dava 
bilinciyle yürüyen vakardır. 
Konyalıyı hiç bir zaman inan-
madığı değerleri savunurken 
göremezsiniz. Hamd olsun 
her sınavda her zaman Konya 
en önde oldu. Bugün firmala-
rımızın dinamizmini burada 
hemşehrilerimin yüzündeki 
muhabbeti gördüğümde,  her 
sıkıntının aşılmasında yine en 
büyük sığınağımızın Konya 
olduğunu gördüğüme mem-
nun oldum. Her zaman başı-
nızın dik olması bizim en bü-
yük isteğimizdir. Yüreğinizi 1 
buçuk milyarlık gönül coğraf-
yasına açık tutun. Nefreti bu 
yüreğin kapısından içeri sok-
mayın. İlim, irfanla anılan bir 
şehirde hiç bir zaman bu tür 
olumsuz hasletlere yer yok-
tur. Konyalı firmalar rekabet 
ederken dahi bunu ahlakıy-
la, sergilediği ticari kültürle 
eder. Aynı şekilde dernekleri-
mizi de ilçe belediye başkan-

larımızı da omuz omuza gör-
mekten mutluluk duydum. 
Konya kendi içinde bölüne-
mez. Konyalı bir araya geldi 
mi oraya fitneyi sokmaz. Bir 
başkent olmamızın özelliği 
budur. KONSİAD’ın faaliyet-
lerinde ben hiç ego görmedim 
hep biz kültürün gördüm. Bu 
yüzden kendilerine teşekkür 
ediyorum. Saflarımızı sık tu-
tacağız, derneklerimizin bir-
likteliğin her alanda görmek 
istiyorum. Bundan sonra icap 
eden her alanda Konya’nın 
üzerine düşeni yapması şart-
tır. Bir Konyalıyı İstanbul’a 
vali olarak getirmiş olduk bu 
da gurur verici bir şey. Al-
lah Konyalı’yı en iyi şekilde 
temsil etmesini kendisine 
nasip etsin.” ifadelerini kul-
landı. Açılış konuşmalarının 
ardından 26. Dönem Başba-
kanı Ahmet Davutoğlu, Yılın 
Ahisi seçilen Bozkırlı Osman 
Kalay’a plaket takdim etti. 
Yapılan çeşitli gösterilerle 
açılış sona erdi. Daha sonra 
Davutoğlu ve beraberindeki 
heyet stantları gezdi. 
BELEDİYELER VE DERNEKLER 

KONYA GÜNLERİ’NDE
KONSİAD tarafından orga-

nize edilen Konya Günleri’nde 
Büyükşehir Belediyesi, Sel-
çuklu Belediyesi, Meram Be-
lediyesi, Karatay Belediyesi 
başta olmak üzere birçok bele-
diyenin ve derneklerin standı 
bulunuyor. Konya’nın tanıtı-
mına destek veren belediyeler 
ve dernekler, Konya’nın yöre-
sel ürünlerini, kültürünü, tari-
hi mirasını İstanbul’da ortaya 
koymuş oldu. 

KONYA GÜNLERİ KONYA’YI 
ORTAYA KOYUYOR 

Konya Günleri kapsamın-
da açılan stantlarla Konya’nın 
önemli mirası tanıtılıyor. Bu 
kapsamda Konya yemek kül-
türü, Konya’nın önemli tari-
hi unsurları, stantlarda ye-
rini almış durumda. Karatay 
Belediyesi’nin standında Hz. 
Mevlana’nın türbesi, Beyşe-
hir Belediyesi’nin standın-
da Eşrefoğlu Camii, Meram 
Belediyesi’nin standında Kon-

ya mutfak kültürünü görmek 
mümkün. Ayrıca Konya’nın 
yemeklerini özleyen Konyalı-
lar için de Konya’nın yemek 
kültüründen oluşan çok sayı-
da stant Konya Günleri’nde 
yer almış durumda. Konya 

düğün pilavı, tahin, pekmez, 
etliekmek, yufka gibi yöresel 
lezzetler Konya Günleri’ne 
gelen davetlilerin beğenisine 
sunuluyor. 

KONYA’YI TANITIYORUZ 
Selçuklu Belediye Baş-

kanı Ahmet Pekyatırmacı, 
yaptığı açıklamada Selçuk-
lu Belediyesi olarak Konya 
Günleri’nde yer aldıklarını 
söyledi. Konya’nın tarihi ve 
kültürel olarak önemli bir 
şehir olduğunu dile getiren 
Pekyatırmacı, Konya’nın bu 
mirasına sahip çıkmanın ve 
gelecek nesillere aktarılma-
sının önemine işaret etti. Bu 
nedenle Selçuklu Belediyesi 
olarak bu tür organizasyonla-
ra destek verdiklerinin altını 
çizen Pekyatırmacı, şunları 
söyledi, “Konya’nın tanıtımı-
na her zaman varız. Biz Kon-
yamız için elimizden gelen 
her şeyi yapıyoruz. Bugün de 
burada, Konya’nın tanıtımını 
sağlamak, Konyalıların bir ve 
beraber olduğunu göstermek 
adına güzel bir organizasyona 
şahit oluyoruz. Biz de Selçuk-
lu Belediyesi olarak burada 
yer aldık. Selçuklu Başkenti 
Konya’yı buraya taşımaktan 
oldukça mutluyuz. Emeği ge-
çenlere teşekkür ediyoruz.” 

HASRET GİDERİYORUZ
Karatay Belediye Başkanı 

Mehmet Hançerli de yaptığı 
açıklamada, Konya Günleri 
sayesinde sıla-ı Rahim ya-
pıldığını söyledi. Konya’da 
göremedikleri hemşehrileri-
ni Konya Günleri vasıtasıyla 
görebildiklerini belirten Baş-
kan Hançerli, “Bu manada 
biliyorsunuz dünyada ülke-
lerden ziyade şehirler yarışı-
yor. Şehirler de ülkelerinde-
ki etkinliğini artırmak adına 
çeşitli faaliyetler yapıyor. Bu 
manada KONSİAD Başkanı ve 
üyeleri 2 ay önce filan Büyük-
şehir Belediyesi’ne geldi ora-
da bir konuşma yaptı. Böyle 
bir organizasyon yapacağını 
söyledi. Davete icabet sünnet 
biz de bu programa katıldık. 
Çok güzel oldu. İstanbul’daki 
Konyalı hemşehirlerimiz de 

buraya gelerek hasret gide-
rek. İnşallah bu tür program-
ların devam etmesi temen-
nimiz. Bizler de belediyeler 
olarak iştirak ederiz” ifadele-
rini kullandı. 

HEMŞEHRİLİK 
BİLİNCİ GELİŞİYOR 

Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru da yaptığı açık-
lamada, 2 gündür İstanbul’da 
zengin bir tanıtım günü yaşa-
dıklarını ifade etti. Hem MÜ-
SİAD Expo Fuarı hem de Kon-
ya Günleri’nin İstanbul’da 
gerçekleştirildiğini hatırlatan 
Toru, sözlerine şöyle devam 
etti, “Hemşehrilik bilinci-
nin gelişmesi anlamında bu 
programlar vesilesi ile bira-
raya gelmesi diğer yandan 
Konya’nın tanıtımına destek 
vermek amacıyla belediyele-
rimizin, derneklerimizin, üni-
versitelerimizin burada stant 
açmalarının hemşehrilik bi-
lincine büyük katkı sağlaya-
cağını düşünüyorum . Emeği 
geçen herkese teşekkür edi-
yorum. Konya’nın birlikteli-
ğini İstanbul’da güzel bir şe-
kilde gösterdik. Bunu daha da 
artırmamız şehrimizin gücü-
ne güç katar. İnşallah daha iyi 
programların devam etmesini 
umut ediyorum.”

KONYA’YI VE BEYŞEHİR’İ 
TANITIYORUZ 

Konya Günleri’nde yer 
alan stantlardan biri de Bey-
şehir Belediyesi standı. Orga-
nizasyona katılarak Konyalı-
larla biraraya gelen Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, organizasyonla ilgili 
açıklamalarda bulundu. Açı-
lan stantla Beyşehir’i en iyi 
şekilde tanıtmaya gayret gös-
terdiklerini dile getiren Özal-
tun, sözlerine şöyle devam 
etti, “Fuarda yer alırken de 
özellikle Selçuklu mimarisiy-
le bezenmiş, şehrimizi anla-
tabilmek adına slayt gösterisi 
sunuyoruz ve maketleri bu-
rada sergiliyoruz. Eşrefoğlu 
Cami’ni standa yerleştirdik. 
Bunun yanında, gururla her 
zaman dile getirdiğimiz, sa-
vunma sanayisindeki gururu-
muz Huğlu ve Üzümlü’yü de 
anlatabilmek adına 3 perso-
nelimizi özel giydirdik. Yerli 
ve milli silahımızı göstermek 
adına burada sergileme ya-
pıyoruz. Beyşehir dünyada 
marka olabilecek büyük bir 
ilçe. Biz de bu ilçemizi daha 
güçlü hale getirmek için ça-
lışmalarımızı yürütüyoruz. 
Standımızı ziyarete gelen ki-
şiler Beyşehir’i görmek için 
merak uyandırıyoruz. Burada 
olmak gurur verici. Beyşehir 
standımız gerçekten büyük 
bir ilgi görüyor. Bu organi-
zasyonda emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

KONSİAD tarafından 4.’sü gerçekleştirilen Konya Tanıtım Günleri İstanbul’da açıldı. Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Meram Belediyesi, Karatay 
Belediyesi başta olmak üzere birçok belediye ve derneklerin de desteklediği Konya Tanıtım Günleri İstanbul’da Konyalıları biraraya getiriyor

Konya Tanıtım Günleri adeta kültürel bir şölen bir sunuyor. Konya’nın tarihi ve kültürel mirası, yemek kültürü ve Konya’nın gelişim sürecinin gözler önüne serildiği 
etkinlik ilgiyle takip ediliyor. Ayrıca Konya Tanıtım Günleri, Konyalıların birlik ve beraberliğini de pekiştirmesini perçinleyen önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor 

KONSİAD tarafından organize edilen ve 4 gün sürecek olan Konya Tanıtım Günleri, 26. Dönem Başbakanı 
Ahmet Davutoğlu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı. Konya Tanıtım Günleri hem Konya’nın kültürel ve tarihi mirasını ortaya koyuyor hem de Konyalıların birlik ve beraberliğini pekiştiriyor.

Ahmet Davutoğlu Ahmet Pekyatırmacı

Fatma Toru

Mehmet Hançerli

Murat Özaltun

Ali Yerlikaya

Abdullah Başçı

Kemal Çelik 

Konya Tanıtım Günleri’nde Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi,   Meram Belediyesi, Karatay Belediyesi başta olmak üzere birçok belediyenin ve derneğin standı bulunuyor.
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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



24 KASIM 2018 11HABER - İLAN

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek 

Mahallesi’nde Satılık 
Kaloriferli, 2+1 ve

3+1 daireler
0531 710 88 76

Madde planında 
kainatı , mana planında 
Arşı kuşatan bir dava-
nın, bir idealin, Rabbani 
bir hizmetin kara sevda-
lısı muallim tanımak,-
dünyasını tanıtmak, bir 
dağı bir karıncaya taşıt-
mak kadar zordur.Hatta 
muhaldir.

 Muallim kavramını 
yetenekleri sınırlı, aciz-i 
mutlak bir varlığın küçücük aklına 
kavratmak hepsinden daha zordur. 
Zira il muallim (muallim-i evvel) , 
Hz. Adem’e eşyanın isimlerini ve ne 
işe yaradıklarını birbir öğreten ve bu 
konuda melekleri de imtihan eden 
kadir-i mutlak olan yüce yaratandır.

“ Allah, Adem’e bütün isimleri 
(eşyanın adlarını ve ne işe yaradıkla-
rını) öğretti. Sonra onları önce melek-
lere arzedip (sunup) , “ Eğer siz sözü-
nüzde sadık iseniz şunların isimlerini 
bildirin” dedi. Bakara : 31

Topyekûn insanlığın son mualli-
mi ise iki cihan güneşi alemlerin hil-
kat sebebi Hz. Muhammed (S.A.S) 
dir.  Vahiy ikliminin en yüce mualli-
mi, tüm muallimen, şüphesiz ben 
muallim olrak göderildim. Allah’ın 
yeryüzündeki halifesi ve Rasullah’ın 
(S.A.S)  varisi muallimin gayesi ve 
hedefi Talim ve terbiyedir.  

 Terbiye: Yüce Allah’ın Esma-i 
Hüsnasından olan “ Rab” kelime-
sinden türemiştir. (müştaktır) Yüce 
yaratana “Rab” denilmesi gerçek 
anlamda her şeyi (canlı, cansız) bes-
leyip ,büyüten, geliştiren, yetişme ve 
gelişme yeteneğini , yaratırken, öz 
cevherine koyan olmasındandır.

İşte bundan dolayıdır ki , Rabba-
ni bir vazife , Rahmani bir gaye olan 
terbiye insanın aklı, bedeni, ruhi ka-
biliyetlerini eğitmek ve kemale erdir-
mek ,fıtratlına ( yaratılışına) yaratılış 
gayesine uygun hale getirmektir. 
Başka bir ifadeyle terbiye; insanın 
maddi ve manevi yapısını zararlı un-
surlardan koruyup, faydalı şeylerde 
yaratılış gayesine uygun olarak, yine 
yaratılışında var olan cevherlerini 
harekete geçirerek en yüce gayeye 
ulaştırmaktır.

Muallim; bu terbiye 
anlayışı ile insanlığın 
miracından şeytanın 
maskaralığına, Ahsen-i 
takvimden esfele safi-
line yuvarlanma tehli-
kesinde olan insanı, en 
şerefli , en haysiyetli 
varlık makamında tut-
mak ve yeryüzünde 
mukaddes kitabımız 
Kuran’ın ifadesiyle” 

Hatırla ki, Rabbin meleklere éBen 
yeryüzünde bir halife yaratacağım. 
Bakara 30Buyurmasının kılavuzlu-
ğunda, Rabbinin halifesi olma şeref 
ve izzetini koruma çabasındadır.

Muallim; Kura’anı Kerimin ifade-
siyle “ oku ve öğren”… İnsana bil-
mediklerini öğreten ve kalemle yazdı-
ran rabbin erkemdir. ayetinin sırrına 
agah (vakıf, bilen , uyanık, haberdar) 
Alak 3,4,5 olarak ideal insanı(Kur’an 
neslini , dava adamını ) gayesine uy-
gun biçimde yoğurma davasındadır.

Muallim; İnsan fıtratının sistema-
tiğini bozmadan , hilkafine (yaratılışı-
na) halel getirmeden, onu rabbani 
sanatın ilahi hakikatin ve hikmetin öl-
çüleri dahilinde sünnetullah’a uygun 
metanetle işleyen bir sanatkardır.

Muallim; fertte insan nevine has 
ve insan için , faydalı olan bütün  ka-
pasiteleri ahenkli olarak çalıştırmak 
ve fertte ferde has gözüken kabiliyet-
leri bünyenin umumi ahengini boz-
mayacak şekilde geliştirmek, bu den-
geyi bozma durumunda olan nefsani 
sıçrayışları frenlemek davasında ve 
çabasındadır…

Muallim; İçinde yaşadığı top-
lumun değerlerini (milli-manevi)
de öğreterek ferdilikten (bireylikten) 
çıkarıp toplumun bir uzvu (organı) 
yapma idealinde ve davasındadır. Bu 
durumda çile, sabırmuallim için bir 
nasiptir.

Muallim; İnsandaki (kainatın hu-
lasasındaki ) ilahi sırtarı,keşfeden bir 
kaşiftir.

Muallim; Her biri ayrı ayrı fıtratta 
, karakterde yaratılan insan neslinin 
(yavrularının) karakter tellerine şefkat 
ve merhamet mızrabıyla vurabilen ve 
ondaki gizli kabiliyetlerden ses çıka-

rabilen bir sanatkardır.
Muallim; Vahiy ikliminde, kud-

retli namütenahi(sonsuz,sınırsız) ile 
yetişen insanlığın son muallimi Hz. 
Muhammedin (S.A.S) dilindeki ede-
bi kullandığı her kelimede muhafaza 
eden haya ve edeb abidesi , ilmi na-
muskarlığın yegane koruyucusu bir 
sanatkardır, bir edibdir.

Muallim; Mikro planda çocukta 
şahsiyeti inşa faaliyetiyle makro plan-
da yarınki toplumu kurma davasında 
olan bir sanatkardır.

Muallim; Yüce Allah’ın “ Ey iman 
edenler! Kendinizi ve aile efradınız 
yakıtı taş ve insan olan ateşten ko-
ruyun! “ şeklindeki şiddetli ihbarının 
ve ihtarının uyanıklığı içinde kendine 
teslim edilen, emanet edilen körpe 
dimağları dahili ve harici düşmanla-
rın penceresinden , yıkıcı ideolojile-
rin, benliğini felc edici cereyanların 
tasallutundan, pehçesinden cehaletin 
bataklığından, süfliyatın, şeheviyya-
tın girdabından  koruma, kollama 
çabasını sürdüren bir mürebbi, bir 
mürebbiye, bir kurtarıcıdır.

Muallim; Eline aldığı ilahi cevheri 
talim, terbiye tezgahında işler tesviye 
eder, estetik kazandırır, cilalar, ona 
ruh verir, cesaret aşılar, kültür özüm-
setir ,onu ruhsuz idraksız (şuursuz), 
dünya vatandaşı olmaktan koruru, 
onur abidesi yapar.

Muallim; Eğitimin sırları ancak 
talebelere sevgiyle, şefkatle, merha-
metle ilim aşkıyla yaklaşarak çözülür. 
Eğitim yolda, havai iklimde değil , 
okulda ailede verilir. İnsan eğitimle 
doğmaz ama,eğitimler büyür, geli-
şir,olgunlaşır. Kültürle ,ahlakla kema-
le erer. Gerçeğinin şuurunda olan bir 
sanatkardır.

Muallim; Mualllim-i sani Hz. Pey-
gamber (S.A.S)’in “ Öğretiniz fakat  
nefret ettirmeyiniz . Şüphesiz gerçek 
muallimi şiddet gösteren muallim-
den hayırlıdır”. “ Öğretiniz kolaylaş-
tırınız, zorlaştırmayınız,müjdeleyiniz, 
nefret ettirmeyiniz, korkutmayınız. 
Sizden birisi gazaba gelirse sussun” 
klavuz sözlerini , kulaklara küpe özde-
yişlerini kendine düstur eden seçkin 
insandır. 24 Kasım Öğretmenler gü-
nünü tebrik ederim.

KUR’AN NESLİNİN MİMARI: MUALLİM

haber@konyayenigun.com
AHMET AKÇEEL

Meram Yerleşkesi’nde ortaya koyduğu farklı eğitim uygulamasıy-
la beğenilen Yöntem Eğitim Kurumları büyümesini sürdürüyor

Yöntem Eğitim 
Kurumları büyüyor

20 yıldır eğitimin her kade-
mesinde emek vermiş 5 öğret-
menin bir araya gelerek kurduğu 
Yöntem Eğitim Kurumları, Me-
ram Yerleşkesinden sonra 2019 – 
2020 Eğitim ve Öğretim sezonun-
da Selçukludaki yeni yerleşkesini 
hizmete açıyor. 27 bin metre kare 
kullanım alanına sahip yerleşkede 
Konya’nın en büyük okul bahçesi 
bulunuyor. 

‘YENİ YERLEŞKEMİZ AYNI 
ZAMANDA, BİR YAŞAM ALANIDIR’

Yöntem Eğitim Kurumları Yö-
netim Kurulu Başkanı Serdar Öz-
demir Selçukludaki yeni yerleşke-
de hizmet verecekleri için mutlu 
olduklarını ifade ederek, “ Selçuk-
lu Yerleşkesi’yle eğitime yine fark-
lı bir soluk getirdik. Bizler, Atatürk 
İlke ve devrimlerine bağlı, 2023 
Eğitim Vizyonu’nu özümsemiş 
bir eğitim öğretim yapmaktayız. 
Amacımız, akademik başarıların 

yanı sıra kendini rahat ifade ede-
bilen, özgüveni yüksek bireyler 
yetiştirmektir. Selçuklu Yerleşke-
si, Konya’da hiçbir özel okulda ol-
mayan bir yöne daha sahiptir. 16 

bin metre kareye sahip, yemyeşil 
bir okul bahçemiz bulunuyor. Bu-
rası eğitim ve öğretim alanı olma-
sının yanında, bir yaşam alanıdır. 
2019 - 2020 eğitim-öğretim yılın-
da hizmete başlayacak olan Yön-
tem Eğitim Kurumları Selçuklu 
Yerleşkesi, anasınıfı-ilkokul-orta-
okul-Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi 
olarak eğitim-öğretim hayatına 
başlayacaktır. Yüzme havuzuyla, 
kapalı spor salonlarıyla, 500 kişi-
lik konferans salonuyla, 96 farklı 
Tasarım Beceri Atölyesi’yle, uzay 
gözlem odasıyla, bale ve jimnastik 
salonlarıyla, açık hava sınıflarıyla 
ve farklı İngilizce öğrenme mo-
deliyle Konya’nın eğitimine yön 
vermeye devam edeceğiz. Konyalı 
hemşerilerimizi Yöntem Selçuklu 
Yeni yerleşkemizi bekliyoruz. Mi-
safir etmekten de mutlu oluruz” 
dedi.   n HABER MERKEZİ



Akdeniz Cam Firma Sahibi
Hilmi Akdeniz’in 

ağabeyi

Remzi Akdeniz’in
vefatını üzüntü ile 

öğrendik. 
Merhuma Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına Allah’tan Sabr-ı 

Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Akdeniz Cam Firma Sahibi Hilmi Akdeniz’in ağabeyi Remzi Akdeniz 67 
yaşında vefat etti. Remzi Akdeniz dualarla ve tekbirlerle defnedildi 

Remzi Akdeniz 
dualarla defnedildi

Akdeniz Cam Firma Sahibi Hil-
mi Akdeniz’in ağabeyi Remzi Akde-
niz 67 yaşında vefat etti. Merhum 
Remzi Akdeniz’in cenazesi dün 
Cuma namazına müteakip Parsana 
Camii’nde kılınan cenaze namazı-

nın ardından omuzlarda taşınarak 
dualar ve tekbirler eşliğinde Musalla 
Mezarlığı’nda bulunan aile kabris-
tanına defnedildi. Akdeniz ailesini 
acı günlerinde sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadı. Akdeniz ailesi de 

cenaze töreninin ardından taziyeleri 
kabul etti. Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Remzi Akdeniz’e  Allah'tan 
rahmet ailesine ve sevenlerine sa-
bırlar dileriz.
n MEVLÜT EGİN 

Seydişehir ilçesindeki Hüdaverdi Camisi'n-
de, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla cuma na-
mazı çıkışı, Hüdaverdi Camii Derneğince cema-
ate helva ikram edildi.  Dernek Başkanı Remzi 
Arıkan, yaptığı açıklamada, Mevlid-i Nebi Haf-
tası dolayısıyla bu etkinliği yaptıklarını belirte-
rek, şunları kaydetti:  "Alemlere rahmet Yüce 
Efendimizin doğumun yıl dönümünü yaşıyoruz. 
Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin 
oluşmasına izzet ve ikrama sebep olan bu gü-
zel günlerde hayırsever cemaatimizin katkıları 
ile Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümü 
nedeniyle kutlanan Mevlid-i Nebi haftasında 
camimizde hatimler okuduk, dua ettik ve na-
maz çıkışında yaklaşık bin kişiye helva dağıttık." 
n AA

Mevlid-i Nebi Haftası’nda
cemaate helva ikram edildi



24 KASIM 2018 13HABER - İLAN

Konya İl Müftüsü
Ahmet Poçanoğlu’nun 

kardeşi
Mehmet 

Poçanoğlu’nun
vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesine ve yakınlarına 
Cenab-ı Allah’tan Sabr-ı 

Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun kardeşi Mehmet Poçanoğlu 59 yaşın-
da vefat etti. Merhum Mehmet Poçanoğlu dualarla ve tekbirlerle defnedildi 

Mehmet Poçanoğlu 
dualarla defnedildi

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun kardeşi 
Mehmet Poçanoğlu 59 yaşında vefat etti. Merhum 
Mehmet Poçanoğlu dün Cuma namazına müteakip 
Altınekin İlçesi Sarnıç köyünde kılınan cenaze nama-
zının ardından toprağa verildi. Poçanoğlu ailesini acı 
günlerinde Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Selçuklu Üniversitesi Temel İslami 
İlimler Fakültesi Dekanı Seyit Bahcıvan, Diyanet Sel-
çuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Hüseyin 
Akıncı, Diyanet Konya Eğitim Merkezi Müdürü Ke-
rim Şükrü Ünlü, İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, 
Vaizler, Şube Müdürleri,  Poçanoğlu ailesinin yakın-
ları ve sevenleri katıldı. Merhum Mehmet Poçanoğ-
lu’nun cenazesini abisi Konya İl Müftüsü Ahmet Po-
çanoğlu kıldırdı. Merhum Mehmet Poçanoğlu 1 kız 
ve 1 erkek çocuk sahibiydi.  Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Mehmet Poçanoğlu’na  Allah’tan rahmet, 
Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ve ailesine baş-
sağlığı ve sabr-ı cemil diliyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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İncili: Meram’a huzur getirmeye geliyoruz
 “Mega Projeler Meram’a de-

ğer” diyen AK Parti Meram Bele-
diye Başkan Aday Adayı Zekeri-
ya İncili, toplumun her kesimini 
kucaklayan bir anlayış sayesinde 
Meram’a huzur getireceklerini 
söyledi. Meram’a gerçekleştire-
cekleri projeleri açıklamaya de-
vam eden İncili, sosyal, kültürel 
ve istihdama yönelik hizmetler 
ile de Meram’ı 2023 Büyük Tür-
kiye vizyonuna hazırlayacakları-
nı söyledi. 

Toplumun her kesimini ku-
caklayarak, halk için çalışacakları 
ifade eden İncili, “İşinde ehil ve 
tüm Konya’nın üzerinde ittifak 
edeceği akil insanlardan oluşan, 
istişare mekanizmasının sürekli 
işlediği geniş bir ekip oluştura-
cağız. Şehrin kanaat önderleri 
ve tüm katmanlarından oluşan 
temsilcilerin bulanacağı, peri-
yodik olarak toplanacak, tavsiye 
kararları sunabilecek bir istişare 
mekanizması oluşturulacaktır. 

Bu sayede sorunlar daha hızlı 
tespit edilecek ve herkesin üze-
rinde ittifak ettiği çözümlere 
ulaşılacaktır. Böylece birlik, be-
raberlik ve huzuru en üst seviye-
ye çıkarmaya gayret edilecektir” 
dedi.

Tek tek herkesin derdini din-
leyerek sorunlara çözüm üret-
meye çalışacaklarını ifade eden 
İncili, şöyle konuştu: “Cumhur-
başkanlığı Sistemi’nin maksadı 
bürokrasiyi azaltmak, maliyet et-
kinliği sağlamak, suni engelleri 
ortadan kaldırmak ve hedeflere 
daha hızlı ulaşmayı hedeflemek-
tedir. Bunu önümüze rehber 
edinerek sivil toplumun, kanaat 
önderlerinin ve ilgili kesimle-
rin yönetime katkısını arttırarak 
onların tecrübesi ve girişimci 
ruhuyla halkla daha iç içe olup, 
yönetimi daha hızlı ve işlev sahi-
bi yapmak istiyoruz.” 

 “Belediyenin kapılarını sö-
küp atacağız, kapılarımız herke-

se açık olacak” diyen İncili, halk-
la iç içe halk için çalışacaklarını 
ifade etti. İncili, “Kamu kurum 
ve kuruluşlarımız, sivil toplum 
örgütlerimiz, diğer aktörler ve 
hemşerilerimiz ile birlikte yönet-
mek istiyoruz; ilçemizi. Gelece-
ğin Meram’ını halkın söz sahibi 
olduğu bir anlayışı ile hayata 
taşıyabileceğimizin farkındayız” 
diye konuştu.

“7,5 milyon metrekare alan-
da tarım ürünleri, makineleri ve 
bağlı endüstrilerinin faaliyet gös-
tereceği ihtisas organize sanayi 
alanı oluşturulacaktır. Sadece 
Meram’a değil, tüm Konya’ya ve 
Türkiye’ye hizmet etmesi sağla-
nacak” diyen İncili, şunları söy-
ledi: “Tekno Meram Teknoloji ve 
Yazılım Merkezi, Tarım İhtisas 
Sanayi, Meram Tarım ve Hay-
vancılık A.Ş., Meram Yatırım 
A.Ş. ve Meram Yatırım Ajansı ile 
hem ilçeyi kalkındıracağız hem 
de yatırımlarla istihdam oluştu-

racağız. Bu sayede bölgemizde 
çok ciddi şekilde yeni istihdam 
alanları açılmış olacak ve gençle-
rimiz Meram’dan çıkmadan ken-
dilerine iş sahası bulabilecek.” 

İncili, “Meram’ı belli kesimin 
yaşadığı bir ilçe değil tüm halkın 
huzurla yaşadığı bir merkez ha-
line getirmek istiyoruz. Her fır-
satta, doğru bir planla Meram’ın 
topyekun kalkındırılması gereki-
yor. 

Dinamik değerleme modeliy-
le belli periyotlarda değer tespiti 
yapılarak Meram’da yapılacak 
projelere girişimci belediyecilik 
anlayışıyla öncülük ederek gelir 
elde edilmesi planlanmaktadır. 
Elde edilen gelir ile Meram’ın az 
gelişmiş bölgelerine yatırım ya-
pılması planlanmaktadır. Bu sa-
yede Meram’ın kaynak üreterek 
daha hızlı kalkınması ve geliş-
mesi hızlandırılacaktır” ifadele-
rini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Aksaray Belediyesi 
asfaltta rekor kırdı

Karla etkin mücadele
için biraraya geldiler

Aksaray Belediyesi, altyapısı 
biten bölgelerde rekor düzeyde sı-
cak asfalt çalışması gerçekleştirdi. 
Aksaray’da Belediye Fen İşleri Mü-
dürlüğüne bağlı ekipler, 5 yılda 870 
bin ton malzeme ile 634 kilometre 
sıcak asfalt attılar. 420 kilometre 
sathi kaplama yapan ekipler, ayrı-
ca 820 cadde ve sokakta yol açma 
ve stabilize çalışması gerçekleştir-
di. Göreve geldikleri günden beri 
asfaltta rekor düzeyde bir çalışma 
gerçekleştirdiklerini belirten Baş-
kan Yazgı, özellikle altyapısı biten 
bölgelerde işin önemine göre sathi 

kaplama ve sıcak asfalt çalışması 
yaptıklarını, planlı ve programlı bir 
şekilde şehrin altyapı ve asfalt ihti-
yacını giderdiklerini ifade etti. “Yol 
medeniyet ve çağdaşlığın bir gös-
tergesidir” diyen Başkan Haluk Şa-
hin Yazgı, “Halk memnuniyetinin 
öncelikli olduğunu her platforma da 
dile getirdiğim gibi bu hizmetimizin 
tamamı insanımız için. Yol, mede-
niyet ve çağdaşlığın bir gösterge-
sidir. Bizim amacımız eksikliği ta-
mamlayan ve yapılamayanı yapan 
bir belediye anlayışı ile çalışmalara 
devam etmektir” dedi.  n İHA

Aksaray’da 2018-2019 Yılı Kış 
Şartları ve Karla Mücadele Toplan-
tısı Vali Ali Mantı başkanlığında 
gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Sa-
lonunda gerçekleştirilen toplantıda 
Vali Ali Mantı, ilgili bütün kurum 
ve kuruluşların ortak koordinasyon 
içerisinde hareket ederek çalışa-
cağını belirtti. Toplantıda Afet ve 
Acil Durum Müdürü Cezmi Türk-
men tarafından 2018-2019 ağır 
kış şartları ve karla mücadele ta-
limatının sunumu gerçekleştirildi. 
Türkmen sunumunda; kış ayların-
da meydana gelebilecek yoğun kar 
yağışı ve kış şartlarından kaynak-
lanacak diğer olaylara karşı gerekli 
tedbirlerin zamanında alınması 
ve kurumlar arası koordinasyonu 
sağlamak maksadıyla Aksaray Va-
liliği Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Merkezinin 24 saat esasına göre 
çalışmak üzere görevlendirildiğini 
söyledi. Aksaray Emniyet Müdür-
lüğü Bölge Trafik Denetleme Şube 
Müdürü İlhan Özdemir ise yaptığı 
sunumunda şehirlerarası karayol-
larındaki sorumluluk bölgeleri, kış 
şartlarında olumsuzluklara neden 
olan noktalar hakkında kurula bil-
gi verdi. 2017 yılı Aralık, 2018 yılı 
Ocak, Şubat, Mart aylarında şehir 

içi ve şehirlerarası yollarda mey-
dana gelen trafik kazaları sayıları 
hakkında bilgi veren Özdemir, 
alınan kış tedbirleri kararları doğ-
rultusunda önlemlerin alınacağını 
belirtti. Karayolları 38. Şube Şefi 
Mustafa Doğan tarafından yapılan 
sunumda ise şube şefliği sorumlu-
luk alanı içerisindeki yol durumları 
hakkında bilgi verildi. Doğan, karla 
mücadele ekip ve araç gereç duru-
mu, buzlanma ve diğer olumsuz 
koşullarla ilgili gerekli hazırlıkların 
yapıldığını belirtti. 

Vali Ali Mantı, 2018-2019 yılı 
kış şartları ve karla mücadele ta-
limatında yer alan ulaşımın aksa-
maması, trafik güvenliğinin sağ-
lanması, olumsuz şartlardan dolayı 
genel hayatın etkilenmemesi için 
alınması gereken ve talimatta yer 
alan görevlerin yerine getirilme-
sinde ilgili kurumların görev ve 
sorumluluklarının belli olduğunu 
söyledi. Kurumlar arası işbirliği ve 
koordinasyon sağlanarak herhangi 
bir aksamaya meydan verilmeye-
ceğini belirten Vali Mantı, kış şart-
larına bağlı olumsuz hava koşulları 
ile karşılaşacak vatandaşların da 
bu konuda duyarlı olmaları gerek-
tiğini vurguladı.  n İHA

Mecliste yaptığı konuşmada Konya yatırımları, Büyükşehir Yasası ve Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin durumu üzerine konuşan MHP Konya Milletvekili Kalaycı, sistemin yanlış işlediğine işaret etti

‘Yanlış yola girildi,
sözler yerine gelmedi’

Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Mustafa Kalaycı,  TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonunda Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Bütçe görüş-
meleri esnasında yaptığı konuşma-
da imar barışı, Konya çevre yolu ve 
Büyükşehir Belediye Kanunu konu-
larını gündeme getirdi. 

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
BORCA BATMIŞ DURUMDA

Mahalli idarelerin finansal kay-
naklarını etkin olarak planlayama-
dıkları için borçlanmaya yöneldik-
lerini de dile getiren MHP Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Ma-
halli idareler, İller Bankası dışında 
ticari bankalardan yoğun bir şekil-
de kredi kullanılmaktadır. Sayıştay 
raporunda yer alan tablolara göre 
Konya Büyükşehir Belediyesinin 
2017 yılı sonu itibarıyla banka kre-
disi borcu 1 milyar 429 milyon lira, 
faiz gideri 106 milyon lira; bağlı 
kuruluşu KOSKİ’nin banka kredisi 
borcu 432 milyon lira, faiz gideri 27 
milyon liradır. Konya Büyükşehir 
Belediyesi borca batmış durumda-
dır. Her yıl katlanarak artan kredi 
borçlarına dair yıllık faiz gideri bir-
çok kurumun bütçesinden daha 
fazladır” ifadelerini kullandı.

10 YILI AŞKIN SÜREDİR 
ÇEVRE YOLU YAPILAMADI

Konya’daki şehir içi ulaşımda 
yaşanan sorunlara da değinen Ka-
laycı, “Şehir içi ulaşımda yaşanan 
problemler insanlarımızın yaşam 
kalitesini olumsuz etkilemekte, 
ekonomik ve sosyal kayıplara yol 
açmaktadır. Konya’da şehir içi ula-
şımda yaşanan sorunlara maalesef 
yıllardır çözüm getirilememiş, on 
yılı aşkın süredir çevre yolu ya-
pılamamış, 2004, 2009 ve 2014 
mahallî idareler seçimlerinde va-
dedilen, 7 Haziran 2015 seçimleri 
öncesinde ‘Hayırlı olsun’ denilen 
Konya metrosunun 2018 Aralı-

ğında ilk etabı açılacağı söylenmiş 
ama hâlâ bir çivi dahi çakılmamış-
tır. Mahallî idarelerin idari, mali ve 
teknik kapasiteleri geliştirilmeli, bu 
çerçevede özellikle büyükşehirler-
de hizmete ulaşımı kolaylaştırmak, 
altyapı hizmetlerinin sunumunda 
maliyetleri düşürmek, genişleyen 
hizmet alanlarında bulunan, yerle-
şim bölgesi olmayan tarım arazile-
rini, meraları, orman alanlarını ve 
ekolojik hassasiyeti bulunan bölge-
leri korumak, yerindelik ilkesini za-
yıflatmamak gibi hususlara öncelik 
verilerek hizmet sunumu yöntem-
leri yeni bir model çerçevesinde de-
ğerlendirilmelidir” dedi. 

BELDE VE KÖYLER MAHALLE 
YAPILIRKEN YAPTIĞIMIZ 
UYARILAR DİNLENMEDİ

6360 sayılı Kanun’la büyükşe-
hir belediyelerinin yetki alanının il 
sınırı olarak belirlenmesinin şehir-

leşme oranında önemli bir artışa 
neden olduğunu vurgulayan Ka-
laycı, “Konya’da şehirleşme bu ka-
nunun çıkmasıyla bir gecede yüzde 
100’e çıktı. Şehirleşme, böyle ol-
mamalı.  Şehirleştik derken bunun 
gerekenleri de yapılmalı. Büyükşe-
hirlerdeki belde belediyeleri, il özel 
idareleri kapatıldı, köylerin tüzel 
kişiliği kaldırıldı, belde ve köyler 
mahalle yapıldı. 

MHP olarak o düzenleme ya-
pılırken yaptığımız samimi uyarı-
larımız dinlenmedi, dendi ki ‘Bel-
deler, köyler şehir olmayı hak etti, 
şehir standardında hizmet alacak, 
şehirde ne varsa köylerde de ola-
cak, hizmetler daha hızlı ve kaliteli 
olacak, güzel yollara, kanalizasyon 
sistemlerine, kaldırımlara kavu-
şacak, su sorunu kalmayacak.’ Biz 
de ‘Yapmayın, etmeyin, hizmetler 
aksar, belde ve köylerde yaşayan 

insanımız birçok mali külfetle karşı 
karşıya kalır.’ dedik. Öyle de oldu. 
Su parasını ödeme kolaylığı için ka-
nunlar çıkarmak zorunda kalındı.  
Konya’da çok cafcaflı laflar da söy-
lendi. Bugüne kadar yapılanların 
çok üstünde yatırım yapılacak, ka-
panan belediyelerin araç ve iş ma-
kineleri ile personelleri buralarda 
kalıp değerlendirilecek, 2016 sonu-
na kadar beldelerde  altyapı sorunu 
bitecek, iki buçuk yıl içinde hiçbir 
beldenin su ve kanalizasyon sorunu 
kalmayacak diye köy köy, belde bel-
de propaganda yapılmıştı, maalesef 
doğru çıkmadı” diye konuştu.

İLÇE BELEDİYELERİ YETKİ 
VE İŞLEVLERİNE YENİDEN 

KAVUŞTURULMALI
Belde belediyelerinin ne perso-

nelinin ne araç ve iş makinelerinin 
kaldığını dile getiren Kalaycı, “Beş 
yıl geçti ama birçok yerde yol, su 
ve kanalizasyon sorunu aynen de-
vam etmektedir. Eski köy ve bel-
delerimiz boşalmakta, insanımız 
şehre göçmektedir. Büyükşehir 
belediyesi sınırlarını mülki sınır 
hâline getiren Büyükşehir Beledi-
yesi Kanunu’ndaki düzenleme kal-
dırılmalı, ilçe belediyeleri yetki ve 
işlevlerine yeniden kavuşturulma-
lıdır. Kaldırılan belediye, özel idare 
ve beldeler ile tüzel kişilikleri sona 
erdirilen köylerin ekonomik, sosyal, 
demografik ve benzeri yöreye özgü 
özellikleri dikkate alınarak yeniden 
kurulmaları ve tüzel kişiliklerine 
kavuşturulmaları sağlanmalıdır. 
Muhtarların görev tanımları yeni-
den yapılmalı, sorumluluğu kadar 
yetkileri de artırılmalıdır. Öncelikle, 
biri doksan dört yıllık, biri yetmiş 
dört yıllık muhtarlarımızla ilgili ka-
nunlar var Köy Kanunu ve mahalle 
muhtarlıklarıyla ilgili kanun. Bunlar 
günün koşullarına göre yeniden 
düzenlenmelidir” diyerek sözlerini 
tamamladı.    n HABER MERKEZİ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 
jandarma tarafından durdurulan bir 
otomobilde yapılan aramada kuru-
sıkıdan çevirme tabancalar ile ruh-
satsız av tüfekleri ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Jandarma Komutanlığı ile Beyşehir 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
yaptıkları istihbari çalışmalar neti-
cesinde 2 şahsın Üzümlü Mahalle-
si’nden temin ettikleri kurusıkıdan 
çevilme tabancalarla ruhsatsız av 
tüfeklerinin satışını yapacağı bil-
gisine ulaşınca çalışma başlattı. 
Harekete geçen ekipler, Beyşe-
hir-Derebucak karayolu Üstünler 
mevkisinde 42 BLU 06 plakalı şüp-
heli aracı durdurdu. Otomobilde ya-
pılan aramada 3 adet kısa namlulu 
tabanca kabzeli pompalı yivsiz av 

tüfeği, 1 adet yarı otomatik ruhsat-
sız yivsiz av tüfeği ile 3 adet kurusı-
kıdan çevrilme tabanca ele geçirildi. 
Silahlarla birlikte yakalanan şüpheli 
H.Y. ile A.T. ifadelerinin alınma-

sının ardından serbest bırakıldı. 
Silahlara savcılık kararıyla el konu-
lurken, olayla ilgili soruşturmanın 
sürdüğü bildirildi.
n İHA

Jandarmadan Beyşehir’de silah operasyonu 
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1 KARESİ SPOR 6 6 0 620 531 0 0 12
2 BURSASPOR 6 6 0 507 442 0 0 12
3 ORMANSPOR 6 6 0 493 441 0 0 12
4 SELÇUKLU BASKET 6 4 2 462 470 2 8 10
5 DÜZCE BELEDİYE 6 4 2 452 435 1 -8 10
6 MANİSA B.Ş.B. 6 3 3 464 460 2 3 9
7 AKHİSAR BELEDİYE 6 3 3 488 451 1 -3 9
8 YENİ MAMAK SPOR 6 3 3 498 465 0 0 9
9 PETKİM SPOR 6 2 4 478 481 4 8 8
10 ANKARA DSİ 6 2 4 449 463 4 -8 8
11 EDİRNE SPOR 6 2 4 510 525 3 5 8
12 FİNAL SPOR 6 2 4 506 522 3 -5 8
13 ARTVİN BELEDİYE 6 2 4 465 502 2 8 8
14 İTÜ BB 6 2 4 520 566 2 -35 8
15 YALOVA BELEDİYE 6 1 5 490 547 0 0 7
16 BANDIRMA KIRMIZI 6 0 6 447 548 0 0 6
16 BANDIRMA KIRMIZI 4 0 4 309 380 0 0 4

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 
2018 – 2019 SEZONU
PUAN DURUMU

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 10.hafta heyecanı yaşanacak. 
Konya ekiplerinden Akşehirspor, yarın Yeniçağa’ya konuk olacak. 
Bolu Karaçayır Sahası’nda oynanacak olan mücadele 14.00’de 
başlayacak. Kırmızı beyazlılar bu maç kazanarak liderlik için önem-
li bir şans yakalamak istiyor. Ligde bulunan bir diğer Konya ekibi 
Sarayönü Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’a konuk ola-
cak. Yarın Başpınar Stadı’ndaki mücadele saat 14.00’te start ala-
cak. Açık Öğretim Fakültesi sınavları nedeni ile ertelenen Karapınar 
Belediyespor – 1926 Polatlı Belediyespor mücadelesi ise 27 Kasım 
Salı günü Karapınar İlçe Stadı’nda saat 14.00’de başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’de 
10.hafta heyecanıÇıkış zamanı!

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 14.hafta maçında yarın Fatih 
Karagümrük’ü konuk edecek. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz sahasında oynanacak 

olan mücadele saat 13.30’da başlayacak ve Cihan Aydın tarafından yönetilecek
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Tarsus İdman Yurdu’nu ye-

nerek moral depolayan temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 
14.hafta maçında yarın İstanbul ekiplerinden Fatih Karagümrük 
ile iç sahada karşı karşıya gelecek. Selçuk Üniversite 15 Temmuz 
sahasındaki maç saat 13.30’da başlayacak. Yeşil beyazlı takımın 
mücadelesini Cihan Aydın tarafından yönetilecek. Aydın’ın yar-
dımcılıklarını Musa Murat Emre, Mahmur Gülle ve Adnan Deniz 
Kayatepe yapacak. Yavru Kartal’da Ekrem Kayılıbal ile Ahmet 
Önay sakatlıkları nedeni ile bu karşılaşmada forma giyemeye-
cek.

TARSUS MAÇI MORAL VERDİ
Ligde aldığı kötü sonuçların ardından teknik di-

rektör ve yönetim kurulu değişikliğine giden Konya 
Anadolu Selçukspor, geçtiğimiz hafta grubun güçlü 
takımlarından Tarsus İdman Yurdu’na konuk oldu. Ra-
kibini 2-0 ile geçen yeşil beyazlı takım 7 hafta aradan sonra 3 
puan almanın mutluluğunu yaşadı. Yavru Kartal ile ikinci maçına 
çıkan Teknik Direktör Alper Avcı, bu iki deplasman mücadelesin-
den bir galibiyet çıkarak gelecek maçlar öncesi umut verdi. Avcı, 
Tarsus maçından sonra kendi istedikleri oyunu sahaya yansıtma-
ları halinde ligde bütün takımları yenebileceklerini ifade etti.

ANADOLU SELÇUK’TA İKİ SAKAT
Konya Anadolu Selçukspor’da oynanacak kritik mücadele 

öncesinde iki eksik bulunuyor. Hafta arasında yapılan antren-
manlarda sakatlanan ve ameliyat edilen kaptan Ahmet Önay ile 
Ekrem Kayılıbal yarınki maçta forma giyemeyecek.  Yeşil beyazlı-
larda bu iki futbolcu dışında eksik bulunmuyor. Öte yandan hafta 
içinde ameliyat olan Ahmet Önay ve Ekrem Kayılıbal 
sezonun ilk yarısını kapattı. Karagümrük maçında 
Ahmet Önay yerine Sinan Özkara ve Sertan Yiğe-
noğlu ikilisinin stoperde görev yapması bekleniyor.

YAVRU KARTAL’A TANIDIK RAKİP
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Sel-

çukspor, yarın karşı karşıya geleceği Fatih Karagümrük 
ile Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele etmişti. Konya’da oy-
nanan 3. Tur maçını İstanbul ekibi 2-0 kazandı ve Konya Anadolu 
Selçukspor kupadan elendi. Fatih Karagümrük, kupanın 4. Tur 
maçında Afjet Afyonspor’u 4-0 ile geçti ve 5. Tur’da Akhisarspor 
ile eşleşti. Öte yandan kırmızı siyahlı takım sezon öncesinde 
kurduğu iddialı kadro ile dikkat çekiyor. Fatih Karagümrük, ligde 
topladığı 25 puan ile 4.sırada yer alıyor.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 13 9 3 1 29 4 25 30
2.MENEMEN BELEDİYE 13 8 4 1 29 18 11 28
3.MANİSA B.Ş.B. 13 7 4 2 24 9 15 25
4.F. KARAGÜMRÜK 13 8 1 4 23 14 9 25
5.ŞANLIURFASPOR 13 7 3 3 17 15 2 24
6.PENDİKSPOR 13 6 4 3 21 16 5 22
7.TARSUS İDMAN Y. 13 5 4 4 22 21 1 19
8.SİVAS BELEDİYE 13 5 3 5 14 15 -1 18
9.DARICA G. BİRLİĞİ 13 4 4 5 14 14 0 16
10.KAHRAMANMARAŞ 13 4 4 5 12 13 -1 16
11.ZONGULDAK 13 4 4 5 16 18 -2 16
12.KIRKLARELİSPOR 13 4 3 6 14 17 -3 15
13.BUGSAŞ SPOR 13 4 2 7 13 24 -11 14
14.ETİMESGUT BLD. 13 3 4 6 12 19 -7 13
15.ANADOLU SELÇUK 13 2 6 5 16 22 -6 12
16.FETHİYESPOR 13 1 7 5 10 18 -8 10
17.BANDIRMASPOR 13 1 4 8 12 26 -14 7
18.TOKATSPOR 13 1 4 8 5 20 -15 7

Konya Süper Amatör Grup’un köklü takımlarından Selçuks-
por’da Fikret Tansal’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 3.kez 
Bekir Mehtap getirildi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı 
Ülkümspor Gençlik’e 4-3 mağlup olan Selçukspor’da kötü gidişa-
tın faturası deneyimli teknik direktör Fikret Tansal’a kesildi. Teknik 
direktör Fikret Tansal ile yolların ayrılmasından ardından toplanan 
Selçukspor Yönetim Kurulu, Bekir Mehtap isminde karar kıldı. Sel-
çukspor’da daha önce 2 kez teknik direktör olarak görev yapan Bekir 
Mehtap ile masaya oturan Selçukspor yöneticilerinden Hasan Yıldı-
rım ile Şahin Ünal anlaşma sağladı. 

TÜM CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN
Bekir Mehtap ile anlaşma sağladıklarını açıklayan Selçukspor 

Futbol Şube Sorumlusu Hasan Yıldırım, “Ligde geçtiğimiz hafta 
Ülkümspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından eski teknik 
direktörümüz Fikret Tansal ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayır-
dık. Kendisine futbol yaşantısında başarılar diliyorum. Selçukspor 
camiasının kapısı her daim Fikret Tansal hocamıza açıktır. Yönetim 
kurulumuzla yaptığımız toplantı sonucunda daha önce Selçukspo-
rumuz’a önemli katkılarda bulunan ve şampiyonluğa oynatan Bekir 
Mehtap isminde karar kıldık. Hafta içinde deneyimli teknik adam 
Bekir hoca ile yaptığımız görüşme sonrasında anlaşma sağladık. 
Tüm Selçukspor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
sözlerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Selçukspor’da
Bekir Mehtap dönemi

Selçuklu Basket’in konuğu Edirne!

Türkiye Basketbol Ligi temsilci-
miz Selçuklu Basketbol Takımı, ligin 
7.haftasında Edirne Spor ile karşı kar-
şıya gelecek. Yarın Selçuklu Belediyesi 
Uluslararası Spor Salonu’ndaki müca-
dele saat 17.00’de başlayacak. Geçti-
ğimiz hafta deplasmanda Ormanspor’a 
yenilen mavi beyazlılar bu mücadeleyi 

kazanarak yeniden çıkışa geçmek isti-
yor. Konya ekibi ligde oynadığı 6 maçta 
4 galibiyet 2 yenilgi alarak 10 puan top-
ladı ve 4.sırada yer aldı. Selçuklu’nun 
rakibi Edirne Spor ise oynanan 6 maçta 
2 kez galip geldi ve topladığı 8 puan ile 
11.sırada yer aldı.

İÇ SAHADA YENİLMİYOR

Bu hafta kendi sahasında Edirne 
Spor’u konuk edecek olan Selçuklu 
Basketbol Takımı, iç sahada gösterdiği 
performans ile dikkat çekiyor. Mavi be-
yazlılar bu sezon kendi evinde oynadığı 
3 maçtan da galibiyet ile ayrıldı. İlk ola-
rak Petkim Spor’u konuk eden Selçuklu 
bu maçı kazanırken, daha sonra kar-

şılaştı Final Spor ve Düzce Belediye’yi 
de devirmeye başardı. Konya ekibi, dış 
sahada oynadığı 3 maçın sadece birini 
kazanabildi. Selçuklu Basketbol Ta-
kımı, yarın oynayacağı Edirne maçını 
da kazanarak iç sahadaki yenilmezlik 
serisini sürdürmek istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’de bugün 9.hafta maçları oyna-
nacak. Konya ekiplerinden Seydişehir Belediye Sanayispor, Biga-
diç Belediyesi’ne konuk olacak. Balıkesir Bigadiç Spor Salonu’nda-
ki  mücadele saat 14.00’de başlayacak. 

Ligdeki bir diğer Konya temsilcisi Konya Büyükşehir Belediyesi 
ise deplasmanda Düzce Belediye’nin konuğu olacak. 18 Temmuz 
Spor Salonu’ndaki maç 14.00’de start alacak. Ligde kötü günler 
geçiren Konya takımları, rakiplerini yenerek kötü gidişatı sonlan-
dırmak istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Voleybol 1. Lig’de 
9.hafta oynanacak 



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 12 8 3 1 17 5 12 27
2.GALATASARAY 13 7 3 3 23 15 8 24
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.MKE ANKARAGÜCÜ 12 6 1 5 15 13 2 19
7.BEŞİKTAŞ 12 5 3 4 20 16 4 18
8.ATİKER KONYASPOR 13 4 6 3 18 15 3 18
9.GÖZTEPE 12 6 0 6 15 14 1 18
10.TRABZONSPOR 12 4 4 4 19 18 1 16
11.DG 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.A. 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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

RPS
Jahovic şanssızlığını 
bu maçta da kıramadı 

Atiker Konyaspor’un geçen sezon devre arasında bü-
yük umutlarla transfer ettiği Adis Jahovic gol yollarındaki 
şanssızlığını bu maçta da kıramadı. Aykut Kocaman’ın ilk 
11’de tercih ettiği deneyimli golcü yakaladığı pozisyonla-
rı gole çevirmeyi başaramadı. Özellikle ilk yarıda Musle-
ra ile karşı karşıya pozisyonda son vuruşu iyi yapamayan 
Adis Jahovic çok koşup mücadele etmesine rağmen bir 
rürlü beklenen gol katkısını sağlayamadı. Jahovic ikici 
yarı yerini Yatabare’ye bıraktı. n SPOR SERVİSİ

Aykut Kocaman 538 
gün sonra yeniden

Bir Galatasaray deplasmnan maçı ile Konyaspor’un 
başında son maçına çıan Aykut Kocaman yine bir Galata-
saray deplasman maçı ile döndü.

Atiker Konyaspor’da ikinci dönemini 2016-2017 se-
zonun son haftasındaki Galatasaray maçıyla kapatan 
Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı takım ile üçüncü dönemine 
yine sarı-kırmızılı ekiple yapılan maçla başladı.

Hafta içinde resmi sözleşme imzalayarak Atiker Kon-
yaspor’da üçüncü kez teknik direktörlük koltuğuna oturan 
Kocaman, 538 gün sonra yeşil-beyazlı takımın başında 
maça çıktı. n AA

Aykut Kocaman’dan küçük dokunuşlar
Rıza Çalımbay’ın görecden ayrılması-

nın ardından takımın başına geçen Aykut 
Kocaman’ın Galatasaray maçına nasıl 
bir kadro ile çıkacağı merak ediliyordu. 
Deneyimli teknik adam kadroda radikal 
değişikliklere gitmezken futbol anlayışına 
uygun küçük dokunuşlar yaptı. Yataba-
re’nin yerine Jahovic’ şans veren Koca-
man, Fofana’ya da kesik attı.

Atiker Konyaspor’un zorlu Galatasa-
ray deplasmanında savunma bloğunda 
değişiklik olmadı. Kalede her zaman ol-
duğu gibi Serkan forma giyerken Skubic, 
Diagne, Uğur ve Ferhat savunma dörtlüsü 
de bozulmadı.  Jevtovic ve Jens Jonsson 

orta sahanın ortasında görev yaparken 
kanatlarda ise Traore ve Milosevic tercih 
edildi. Jahovic’in gol yollarındaki partneri 
ise Ömer Ali oldu.

Yenilen şanssız golün ardından Ay-
kut Kocaman maçı çevirmek için radikal 
hamlelerde bulundu. Yatabare ve Fofa-
na’yı oyuna alan deneyimli teknik adam 
son olarak Ömer Ali’yi sol beke çekip 
Amir kozunu oyuna sürdü.

Sahada derli toplu bir görüntü çizen 
Konyasporlu futbolcular, Aykut Koca-
man’a özgü oyun sistemine kolay uyum 
sağlayacağının sinyallerini verdi.
n SPOR SERVİSİ

Kocaman şampiyonluk hayali ile ilgili konuştu
Temkinli konuşmaları ile bilinen 

Atiker Konyaspor teknik direktörü 
Aykut Kocaman ilk kez Konyaspor’un 
şampiyonluk şansı için konuştu. Geç-
miş dönemlerde imkansız olan Ana-
dolu takımlarının şampiyonluk şansı-
nı n son dönemde yükseldiğine dikkat 
çeken Aykut Kocaman, “Konyaspor 
bu imkansızı başarabilir’ dedi.

Galatasaray ile deplasmanda 1-1 
berabere kalan Atiker Konyaspor’da 
Teknik Direktör Aykut Kocaman 
karşılaşmanın ardından konuştu. 
Galatasaray deplasmanından puan 
çıkarmanın önemli olduğunu söyle-
yen Kocaman, yardımcı hocalarının 
Fenerbahçe’de hainlikle suçlandığı-
nın iddia edilmesi yönündeki soruya 
ise “Yanlış bir durum” cevabını verdi. 

Galatasaray ile deplasmanda 1-1 
berabere kalan Atiker Konyaspor’da 
Teknik Direktör Aykut Kocaman, 
karşılaşmanın ardından düzenlenen 
basın toplantısında konuştu. Yeşil-be-
yazlı ekibin başına geçtikten sonra ilk 
maçında deplasmanda Galatasaray 
ile 1-1 berabere kalan Kocaman, mü-
cadeleye değerlendirerek sözlerine 
başladı. İlk olarak başta babası olmak 
üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler 
Günü’nü kutlayan Kocaman, ardından 
da maçla ilgili konuştu. “Bir şeyleri 

değiştirebilmek için az zamanımız 
vardı” diyen tecrübeli hoca, “Alış-
kanlıkları değiştirmek kolay değil. 
Rakibimizi analiz ettik. Elimizdekileri 
düşündüğümüzde, maçın tamamında 
düşündüklerimizi yaptık. Maç önce-
sinde genelde kağıt üzerinde düşün-
celerimiz oldu. Rakibimizin özellikle 
sakatlar ve cezalılardan dolayı dar bir 
kadrosu vardı. Maç içinde bu durum 
sorun oluşturabilirdi. Oyunu çevirme 
ve ritim yükseltme anlamında bunu 
yapabilirdik. Ritmi kendimiz ayarla-
yarak fiziksel olarak rakibi hırpalamak 
zorundaydık. İlk yarıda klasik olarak 
maça hızlı başladılar. İlk yarının orta-
larından itibaren saha içindeki yerle-
şimin bozulmasından kaynaklı olarak 
Galatasaray’a kolay fırsatlar verdik. 
Bu da ekstra enerji harcamamıza ne-
den oldu. İlk yarının sonlarına doğru 
net fırsat kaçırmamız moralleri biraz 
sıkıntıya soktu. İkinci yarıda saha 
içindeki yerleşim ve doğru oynama 
oranımız yükseldi. Galatasaray’ın za-
afları konusunda avantajlarımız da or-
taya çıktı. Maçı koparabilecek 3-4 net 
pozisyona girip değerlendiremedik ve 
sahalarda ender görülen bir golle ge-
riye düştük. Buradan puan çıkarmak, 
yeni bir başlangıç için önemliydi. Li-
gin şu haline bakıldığında bu sonuç 

iki takım açısından da kayıp. Bugün 
eğer kazanabilseydik belki başka bir 
hikaye yazma şansımız olabilirdi. 
Önümüzdeki haftalarda buna baka-
cağız. Oyuncularımız böyle bir günde 
ekstra efor sarf etti. Hepsine teşekkür 

ederim” ifadelerini kullandı. 
“HOCALARIN HEPSİNE KEFİLİM” 

Maç içinde Serdar Aziz’in kırmızı 
kart görmesiyle ilgili yorumu sorulan 
Kocaman, “Serdar Aziz’in topu ha-
kemin üzerine attığını gördüm başka 

da bir şey görmedim. Açık gibiydi 
kırmızı kart” ifadelerini kullanırken, 
yardımcı hocalarıyla ilgili hainlikle 
suçlandığı iddiaları yönündeki soruya 
ise, “Öncelikle o kelimeyi kullanma-
yalım. Çok kötü bir kelime. Kesinlikle 
ne hainlik var ne bir şey. Yanlış bir 
durum. Uzun zamandır o insanlarla 
çalışıyorum. İş sadakatlerini de iş ah-
laklarını da, çalışma prensiplerine de 
her türlü kefilim. Hiçbir zaman tersini 
düşünmedim. Tersi olsaydı beraber 
olmazdık. Biraz daha sessiz kalmaya 
çalışıyoruz ama haksız olduğumuz 
için değil ortalığı velveleye verme-
mek için. Yanlışları olsaydı, şu anda 
beraber olmazdık. Baştan aşağıya 
yanlış bir kelime var ortada” açıkla-
masını yaptı. 

“ANADOLU’DAN 
ŞAMPİYON ÇIKABİLİR” 

Konyaspor’un şampiyonluk ya-
rışında olup olmayacağı konusunda 
konuşan Kocaman, “Bundan önce 
Bursaspor’un şampiyonluğu ekstra 
bir durumdu. 4 büyük takımın dışında 
şampiyonluğun konuşulması müm-
kün değildi. Ancak bu dönemde her 
takımın böyle hayalleri konuşulabili-
yor. Büyük takımların mali durumları, 
kadro sirkülasyonları açısından man-
tıklı seçimlere gitmeleri söz konusu. 

Ekonomik durumlarını düzeltebilen 
Anadolu kulüpleri, imkansız denileni 
gerçekleştirmeyi başarabilir. Bunlar-
dan birisi de Konyaspor” dedi. 

“TAKIMI DAHA İYİ TANIDIKTAN 
SONRA KONUŞURUM” 

Gittiği dönemdeki Konyaspor’la 
şu andaki Konyaspor arasındaki farkla 
ilgili de konuşan Kocaman, “Ayrıntıla-
rı söyleyemem çünkü hakim değilim. 
Pazar günü şehre gidip pazartesi imza 
attık. Bir konu hakkında fikir beyan et-
meden önce tanımak gerekiyor. Oyun 
içindeki alan savunması konusunda 
bir zincir kopabilirdi. Daha fazla eski 
oyuncuları, tanıdığım oyuncuları ter-
cih ederek sahaya çıktık. Takımı daha 
iyi tanıdıktan sonra bir kıyaslama yap-
ma şansım olabilir” dedi. 

Son olarak kontratında A Mil-
li Takım’dan teklif gelirse gidebilir 
maddesinin olup olmadığı sorusunu 
netleştiren Aykut Kocaman, “Ben ka-
rarımı verdim. Milli görev, kontratla 
falan ilgili bir şey değildir. Milli görev 
başka bir temsil yeridir. Kontratta bir 
madde var mı yok mu gibi cümleler 
bence doğru değil. Eğer böyle bir şey 
düşünülürse başka şekilde yorumla-
nabilir. Ama diğer tarafa baktığımız-
da, ben kararımı verdim” diyerek 
sözlerini tamamladı.  n İHA

İstanbul’dan 1 puan!
Aykut Kocaman’ı takımın başına getirerek dev bir adım atan Atiker Konyaspor, ilk sınavını Galatasaray’a karşı 

verdi. Galatasaray deplasmanında büyük bir mücadele ortaya koyan Anadolu Kartalı üstün oynadığı maçta 
kendi kalesine attığı şanssız gole Skubic ile cevap verdi ve zorlu deplasmandan 1 puan ile ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında 
deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan 
Atiker Konyaspor zorlu deplasmandan 1 
puan çıkarmayı başardı. Maça iyi başla-
yan ve rakibine uzun süre pozisyon bile 
vermeyen Anadolu Kartalı yakaladığı net 
fırsatlardan da yararlanamadı. Maçın 
ikinci yarısında oyunu iyece eline geçiren 
yeşil beyazlılar Galatasaray’a öldürücü 
darbeyi vurmaya hazırlandığı dakikalarda 
kendi kalesine attığı gol ile yenik duruma 
düştü. Skubic’in penaltı golü ile dengeyi 
sağlayan Konyaspor iyi oynadığı maçta 
beraberliğe razı oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada hızlı gelişen Galatasaray 

atağında Fernando’nun yaklaşık 25 met-
reden sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı 
soluna gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.

8. dakikada Mariano’nun çıkarken 
kaptırdığı topla etkili gelen Atiker Kon-
yaspor’da Jahovic, ceza sahasına ha-
reketlenen Traore’ye pasını aktardı. Bu 
oyuncudan önce zamanında dönen Ömer 
Bayram, meşin yuvarlağı kornere yolla-
yarak büyük bir tehlikeyi önledi.

16. dakikada Eren Derdiyok’un ceza 
sahası dışından doğrudan kaleye gönder-
diği serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.

18. dakikada Galatasaray savunma-
sının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası 
içi sol çaprazında alan Ömer Ali Şahi-
ner’in şutunda, meşin yuvarlak yandan 
auta gitti.

20. dakikada Feghouli’nin sağdan 
ortasında arka direkte, altıpas geri-
sinde yükselen Eren Derdiyok, kafayla 
vurduğu meşin yuvarlağı farklı şekilde 
auta yolladı.

41. dakikada Ömer Ali Şahiner’in pa-
sıyla Galatasaray savunmasını arkasına 
sarkarak ceza sahasına giren Jahovic’in 
karşı karşıya vuruşunda kaleci Muslera 

sağına gelen meşin yuvarlağı çıkardı. 
Uruguaylı file bekçisinden dönen topa 
Ömer Ali’nin ceza sahası dışında gelişine 
vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta 
çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle 
tamamlandı.

İKİNCİ YARI
51. dakikada Milosevic’in ara pasıyla 

sağ çaprazdan ceza sahasına girerek ka-
leci Muslera ile karşı karşıya kalan Jaho-
vic’in şutunda, top üstten auta çıktı.

54. dakikada sağ kanada atılan topa 
hareketlenerek savunma arkasına sarkan 
Jahovic, son çizgiye indikten sonra meşin 
yuvarlağı yerden ortaya çevirdi. Penaltı 
noktası civarında topla buluşan Milose-
vic’in uygun durumda şutunda, araya 

giren savunma oyuncusu Maicon meşin 
yuvarlağı uzaklaştırdı.

60. dakikada Atiker Konyaspor gole 
çok yaklaştı. Hızlı gelişen konuk takım 
atağında uzun süre topu süren Traore’nin 
ara pasıyla Jahovic ceza sahasına girdi. 
Makedon futbolcu, Ozan Kabak’ın araya 
girmesiyle şut açısı bulamasa da topu 
ceza sahası içi sağ çaprazındaki Ömer Ali 
Şahiner’e aktardı. Bu oyuncunun beklet-
meden şutunda top yakın kale direğinden 
oyun alanına döndü.

63. dakikada Selçuk İnan’ın ceza sa-
hası dışından şutunda, top yandan auta 
çıktı.

69. dakikada Galatasaray ilginç bir 
golle öne geçti. Mariano’nun sağdan 
ortasında altıpasta Fallou Diagne’nin 
kafayla uzaklaştırmak istediği top, takım 
arkadaşı Uğur Demirok’a çarparak ağlara 
gitti: 1-0.

86. dakikada kendi yarı alanında al-
dığı topla hızla Atiker Konyasporsahasına 
geçen Eren Derdiyok, ara pasıyla Onye-
kuru’yu kaçırdı. Sol çaprazdan ceza saha-
sına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan 
Nijeryalı futbolcunun plase vuruşunda, 
kaleci Serkan Kırıntılı yatarak meşin yu-
varlağı kontrol etti.

87. dakikada savunma arkasına atı-
lan topa hareketlenen Skubic, ceza saha-
sında Serdar Aziz ile girdiği mücadelede 
yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, pe-
naltı kararı verdi. Bunun üzerine Serdar 
Aziz topu hakem Hüseyin Göçek’e fırlat-
tığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart 
gördü. 

90. dakikada penaltıyı kullanan Sku-
bic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 
1-1.

Mücadele 1-1’lik beraberlikle sona 
erdi.
n AA

1-1

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Er-
dem Bayık
Galatasaray: Muslera, Ozan Kabak, Maicon, Serdar Aziz, 
Mariano, Fernando (Dk. 81 Celil Yüksel), Selçuk İnan 
(Dk. 67 Muğdat Çelik), Ömer Bayram, Feghouli, Onye-
kuru, Eren Derdiyok
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Fallou Diagne, 
Uğur Demirok, Ferhat Öztorun (Dk. 80 Hadziahmetovic), 
Jonsson (Dk. 72 Fofana), Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, 
Traore, Milosevic, Jahovic (Dk. 72 Yatabare)
Goller: Dk. 69 Uğur Demirok (Kendi kalesine) (Galatasa-
ray), Dk. 90 Skubic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 87 Serdar Aziz (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 48 Ozan Kabak (Galatasaray), Dk. 57 
Traore, Dk. 90+3 Serkan Kırıntılı, Dk. 90+5 Hadziahme-
tovic (Atiker Konyaspor)
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