
İstişare ışık tutuyor

Beyşehir Belediyesi’nin Çarşamba günleri düzenlediği 
halk günü toplantıları aralıksız sürüyor. Burada 

vatandaşlarla istişarelerde bulunan Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, vatandaşlardan aldıkları 

önerilerin hizmetlere ışık tuttuğunu söyledi. n SAYFA 5’TE

İlk örneği Meram’a

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi ‘Millet 
Kıraathaneleri’nin Konya’daki ilk örneği Meram’da açılıyor. 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, projenin geleneksel 
kültürü ihya etmek, toplumsal dinamikleri ayakta tutmak 

adına önemli olduğunu belirtti. n SAYFA 7’DE

02 ‘Postallı değerli 
bir yönetici’ 04 13Camide telefon

için ilginç uyarı
Selçuk Tıp’te beyaz 
önlük heyecanı06 14Seyir halindeyken 

önüne inek çıktı 
Meslek liseleri 
için önemli hamle

‘YOĞUN BİR DUYGU 
İÇERİSİNDEYİM’

Mistik Müzik Festivali’ne övgü

Hazreti Mevlana’nın 
811’inci doğum yılı 
etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen 15’inci 
Konya Uluslararası 
Mistik Müzik 
Festivali’nde, Lübnanlı 
müzisyen Daline Jabbour 
konser verdi. Yenigün’e 
konuşan Jabbour, 
“Oldukça yoğun duygu 
içerisindeyim. Mistik 
Müzik Festivali oldukça 
güzel ve harika bir 
organizasyon olmuş” 
dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

‘İkinci Zümrüt
faciası olabilirdi!’

Şehit aileleri
aşurede buluştu

Temelinde çatlaklar oluşan 5 
katlı iki bina çökme riski ne-
deniyle boşaltıldı. İMO Konya 
Şube Başkanı Süleyman Kamil 
Akın, “Bodrum katındaki bir 
kolon tamamen yük taşıyamaz 
hale gelmiş. ‘Fark edilmeseydi 
ikinci bir Zümrüt faciası olabilir-
di” dedi. n HABERİ SAYFA 6’DA

Bereket, rahmet ve feyzin bol-
laştığı Muharrem ayı nedeniyle 
Konya Şehit Aileleri Derneği 
tarafından aşure ikramında 
bulunuldu. Programa protokol 
üyeleri ve çok sayıda şehit aile-
si katıldı. n HABERİ SAYFA 7’DE

Hububatta 
destek yetersiz!

Karatay Ziraat Odası Başkanı 
Rıfat Kavuneker ve Meram 
Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyi-
biner, elektrik, gübre ve mazot 
fiyatlarındaki artıştan dolayı hu-
bubata verilen desteğin çiftçiler 
için yeterli olmadığına dikkat 
çektiler.  n HABERİ SAYFA 14’TE

‘Yerel seçimlere
çok çalışmalıyız’

AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı 
Mahalle Başkanları istişare ve 
değerlendirme toplantısı için  
Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
biraraya geldi. Mart’ta yapıla-
cak yerel seçimlerin önemine 
değinen Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
çok çalışmak gerektiğini vur-
guladı.  n HABERİ SAYFA 3’TE
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‘Susam verimini artırmalıyız’
Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Meram Ziraat Odası tarafından Boyalı Mahallesi’nde susamda mekanizasyon 

ve alternatif ekimlere yöreye uygun çeşitlerin seçilmesi konulu tarla günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte susam 
yetiştiriciliğinin zorluklarına dikkat çekilirken, susam veriminin artırılması gerektiği vurgulandı. n HABERİ SAYFA 2’DE

Yerimiz kötü değil
Konya kamu yatırımlarında bu yıl 953 milyon liralık yatırımla 7. sırada yer aldı. 

2017 ve 2016’da 5. sırada yer bulan Konya’nın 2019’da tekrar bu sıraya yüklenmesi bekleniyor
TOPLAM KAMU YATIRIMI 

94 MİLYAR 954 MİLYON TL
Listede İstanbul 10 milyar 258 milyon lira 
ile ilk sırada yer alırken onu Ankara 5 mil-

yar 112 milyon lira ile takip etti. 3. sırada 2 
milyar lira ile İzmir, 4. sırada 1 milyar 270 
milyon lira ile komşu Aksaray, 5. sırada 1 

milyar 42 milyon ile Diyarbakır, 6. sırada 1 
milyar 13 milyon lira ile bir diğer komşu-

muz Antalya yer aldı. 8. sırada Mardin, 
9’da Bursa ve 10. sırada da Mersin yer 

buldu. Muhtelif illere yapılan harcamanın 
miktarı 58 milyar 651 milyon, toplam kamu 
yatırımı ise 94 milyar 954 milyon lira oldu. 

n HABERİ SAYFA 8 VE 9’DA 

ULAŞTIRMA-HABERLEŞME
TARIMI GERİDE BIRAKTI
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı 2018 Yılı Kamu Yatırımlarının 
İllere Göre Sektörel Dağılımı’nı yayımla-
dı. Buna göre Konya kamu yatırımlarında 
bu yıl 953 milyon liralık yatırımla iller 
arasında 7. sırada yer aldı. Konya’da 
ulaştırma haberleşme yatırımları ilk defa 
tarım yatırımlarını geçerek 397 milyon 
597 bin lira olurken, tarım yatırımları 253 
milyon 100 bin lirayı buldu. 128 milyon 
lira diğer kamu hizmetlerine, 76 milyon 
lira eğitime, 700 milyon lira sağlığa ve 
24 milyon lira da enerjiye tahsis edildi.

İlk defa olmak üzere tarım projelerini ulaştırma-haberleşme projeleri geçti. Yaklaşık 200 milyon liralık metro ödeneği bilindiği gibi 100 günlük Cumhurbaşkanlığı Hükümeti programında yer almıştı. Yılın son çeyreğine girerken projenin ihalesine ilişkin umutlu bekleyiş sürüyor.
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12 yıllık THY Konya Müdürlüğü görevinin ardından Elazığ’a tayin olan Ahmet Postallı, Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a veda ziyareti gerçekleştirdi

‘Başarılı çalışmaları için teşekkür ediyoruz’
12 yıldır Türk Hava Yolları (THY) 

Konya Müdürü olarak görev yapması-
nın ardından Elazığ’a tayini çıkan Ah-
met Postallı, Yenigün Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a 
veda ziyaretinde bulundu. Konya’nın 
hayatında önemli bir yerinin olduğunu 
belirten Postallı, Konya’yı çok sevdiğini 
ve Konya’ya hizmet etmekten dolayı 
onur duyduğunu söyledi. “Konya’nın 
önü açık” diyen Postallı, “Konya daha 
iyi hizmetlere layık. Konya’ya hizmet 
etmek üzere başımız dik, alnımız açık 
geldik. Çok şükür Konya’ya yaptığı-
mız hizmetlerden sonra yine başımız 
dik alnımız açık şekilde Konya’ya veda 
ediyoruz” diyerek duygularını ifade 
etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Yenigün Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan 
da, Postallı’nın Konya’da görev yaptığı 

sürede önemli başarılara imza attığını 
belirtti. Konya’dan yurt içi ve yurt dışı 
pek çok seferde katkısının bulunduğu-
na işaret eden Arslan, “Birçok kurum 
ve kuruluşla ortak operasyonları başa-
rıyla yürüttü. Bu başarılı çalışmalarını 
önümüzdeki dönemlerde Elazığ’da 
sürdürecek. Kendisi topraklarımız ye-
tiştirdiği THY’nin değerli bir yöneticisi. 
Konya’ya verdiği hizmetlerden dolayı, 
havacılık sektörüne, sanayicimize ver-
diği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 
Bundan sonra kurduğumuz dostluk 
ilişkileri ömür boyu devam edecektir. 
Pekçok büyük havalimanında vaktiyle 
olmayan ‘checkin’ işlerinin elektronik 
yapılabilmesi başta olmak üzere tek-
nolojinin imkanlarını başarılı bir şekilde 
hızlıca Konya’ya getiren değerli bir yö-
neticidir” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Süt şehrinde sabahları 
süt ikram ediliyor

Sokak hayvanları için 
beslenme istasyonu

Sütün başkenti ve süt üretimin-
de Türkiye’de 1. Sırada olan Ereğ-
li’de Belediye tarafından sabahları 
vatandaşlara süt ikramı yapılıyor. 

Sütün Ereğli için önemine de-
ğinen Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Ereğli’miz Türkiye’nin 
en önemli süt üretim merkezidir. 
20’ye yakın işletmenin bulundu-
ğu şehrimizde süt ve süt ürünleri 
üretimi ekonomimizin en önemli 
kollarından birisidir. Bu anlamda 
süt üretiminde Ereğli’miz 1. sıra-
dadır. Ereğli Belediyesi olarak de-
ğerlerimize sahip çıkmaya ve katkı 
sunmaya devam ediyoruz. “Süt 
şehrinde sağlık için süt için” slo-
ganıyla yürüttüğümüz projemizde 
hemşehrilerimize sabahları süt 
ikramında bulunuyoruz. Böylece 

şehrimiz için önemli bir değeri ön 
plana çıkararak sağlıklı bir yaşam 
için sütün ne kadar önemli olduğu-
nu anlatmak istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Başkan Özgüven: “Daha değer-
li bir Ereğli için gayretle, sevgiyle, 
samimiyetle çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Bu kapsamda üretimin 
gelişim için öneminin bilinciyle pro-
jelerimizi oluşturuyoruz. Üreticile-
rimizin her zaman yanında olarak 
gereken her türlü desteği vermeye 
gayret gösteriyoruz. Ancak üreten 
bir toplum geleceğe daha da gü-
venle yürüyebilir. Bu nedenle Ereğ-
li’mizde üretime ve üreticilerimize 
her türlü desteği vermeye hazırız” 
dedi.
n HABER MERKEZİ 

Seydişehir Belediyesi, sokak 
hayvanlarının beslenme ihtiyaçla-
rını karşılamak amacıyla beslenme 
istasyonu projesini hayata geçirdi. 
Başkan Tutal, Seydişehir’de  farklı 
bölgelere  yerleştirdikleri beslenme 
istasyonlarıyla sokak hayvanlarının 
yaşam hakkına sahip çıktıklarını 
kaydetti. Hayvan yoğunluğunun  
olduğu bölgelere yerleştirilen özel 
bölmelere sahip su ve mama kap-
ları hayvanların rahatlıkla erişebi-
leceği şekilde tasarlandı.

Sokak hayvanlarına sahip çık-
manın önemine dikkat çekerek, 
onların yaşam hakkına saygı du-
yulması gerektiğinin altını çizen 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
“Seydişehir’de sokak hayvanları-
nın yoğun olarak yaşadığı bölgele-

re su ve mama kapları yerleştirdik. 
Bu projemizde vatandaşlarımız da 
bizlere destek olarak, mama kap-
larının bulunduğu alanlara hay-
vanlarımız için yiyecek bırakabilir. 
Vatandaşlarımızla birlikte hayvan 
haklarına sahip çıkarak, onların 
doğada rahatça yaşamalarına katkı 
sağlarsak, bu çalışmamız da ama-
cına ulaşacaktır” diye konuştu.

Su ve beslenme istasyonları-
nın takibini gerçekleştiren belediye 
ekipleri, mama ve su kaplarını dü-
zenli olarak temizleyerek, yiyecek 
ve su takviyesi yapıyor. Örnek bir 
uygulama olarak dikkat çeken ça-
lışma kapsamında, ilçedeki su ve 
beslenme istasyonlarının artırıl-
ması planlanıyor.
n HABER MERKEZİ

Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Meram Ziraat Odası tarafından Boyalı Mahallesi’nde 
tarla günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte susam yetiştiriciliğinin zorluklarına dikkat çekildi

‘Susamda verim arttırılmalı’
Meram İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğü ve Meram Ziraat Odası 
tarafından Boyalı Mahallesi’nde su-
samda mekanizasyon ve alternatif 
ekimlere yöreye uygun çeşitlerin 
seçilmesi konulu tarla günü etkin-
liği gerçekleştirildi. Gerçekleştiren 
programa   Tarım ve Orman İl Mü-
dürü Seyfettin Baydar, Meram Ziraat 
Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, Kara-
tay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavu-
neker, Meram İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Niyazi Emrah Çerez, Kara-
tay  İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Esat Altuntaş, Bahri Dağdaş Ulusla-
rarası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Fatih Özdemir , Ziraat Mü-
hendisleri Odası (ZMO) Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ile 
çok sayıda çiftçi katıldı.

BÖLGEMİZİ SEÇTİĞİMİZ 
ÜRÜNLERİMİZ İLE KALKINDIRACAĞIZ 

Programın açılış konuşmasını 
yapan Merkez Meram Ziraat Odası 
Başkanı Ali Ataiyibiner, Meram Zi-
raat Odası olarak her zaman çiftçi-
nin yanında olduklarını belirterek, 
“Meram Ziraat Odası olarak  daha 
önce başlatılmış yada yeni projeler 
ile bölgemizde halkımızın, çiftçileri-
mizin ekonomik olarak  gelir seviye-
sini artırmak ve birlikte yeni ürünleri 
bölgemize kazandırmak anlamında 
projeye önderlik ettik, etmeye de 
devam ediyor.  Bu yıl susam başta 
olmak üzere bazı ürünler ile ilgili 
Meram Tarım ve Orman İlçe Mü-
dürlüğümüz ile beraber KOP des-
tekli 5 tane proje gerçekleştirdik. Bu 
projeler önümüzdeki günlerde böl-
gemizde hayata geçecek.  Çiftçileri-
miz ile de paylaşarak yeni bir vizyon 
oluşturacağız.  Tarımda önemli olan 
gelenekleri değiştirip, yeni gelişme-
leri takip edip, mekanizasyona önem 
vermek.  Yaptığımız çalışma susam 
için önemli bir gelişme idi. Biz buna 
ihtiyaç duyduk. Bir zamanlar bu böl-
genin ana ürünü olan susam, şuan-
da yüzde 95’i ithal edilen bir durum 
haline geldi. İnşallah bizim başladı-
ğımız bu proje , diğer bölgelerimizde 
devam edecek. Hem çiftçi ekonomi-
sini hem de ülke ekonomisini kalkın-
dırılmasını hedef olarak seçtiğimiz 
bu  tür  ürünleri bölgemize tanıştır-
mak istiyoruz” dedi.
SUSAM İÇERİSİNDE YÜKSEK YAĞ VE 

PROTEİN BULUNDURUYOR 
Meram İlçe Tarım ve Orman 

Müdürü Niyazi Emrah Çerez de Su-
sam’ın yüksek yağ ve protein bulun-
duran bir yağ bitkisi olduğunu ifade 
ederek, “ Susam, tohumlarında yük-
sek oranda yağ ve protein bulundu-

ran önemli bir yağ bitkisidir.  Unlu 
mamullerde, şekerleme yapımında, 
kozmetik alanında,ilaç sanayisinde 
kullanılan ve Tahin’in ana madde-
sidir. Susam bitkisi dik olarak bü-
yüyen bir bitkidir. Boyları 30-150 
santim arasında uzayabilir. Ülkemiz 
yağ üretim içerisinde yer alan su-
sam  tohumlarında yüzde 50-60 
arasında yağ içeren bir üründür. Ül-
kemiz susam dış ticaretinde 100 bin 
ton ile net ithalatçı durumdadır. Bu 
dışa bağımlılığın temel sebebi ge-
leneksel yöntem olan serpme ekim 
yöntemi ve hasadının iş gücüne da-
yalı olarak yapılmasıdır. Bu durum 
susamın geniş alanlarda üretimini 
engelleyen önemli bir unsur haline 
gelmiştir. Türkiye’de susam ekim 
alanları 1990-2014 yılları arasında 
düzenli ve hızlı bir şekilde azalarak 
848.190 dekardan 2017 yılı itiba-
ri ile 280.000 dekara düşmüştür” 
dedi. Hasat sonucunda çıkacak so-
nucu çiftçilerle paylaşacaklarını ifade 
eden Niyazi Emrah Çerez, “Boyalı 
mahallemizde kurulan demonstras-
yonda GAP tarımsal Araştırma Ens-
titüsüne ait ARSLANBEY,Boydak,-
Hatipoğlu çeşitleri ile, Batı Akdeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsüne 
ait Batem Aksu, Batem Uzun, Bay-
dar-2001, Muganlı-57, Özberk-82 

çeşitleri kurak şartlarda geleneksel  
serpme ekim metodu ve mibzer ile 
sıraya ekim metodu ekim yapılmış 
ve belli sıralar seyretme yapılarak 
gözlem yapılmıştır. Boyalı mahalle-
mizde kurmuş olduğumuz susam-
da mekanizasyonun kullanılması ve 
yaygınlaştırılması adlı demonstras-
yonun hasat sonucu çıkan  sonuçlar 
çiftçilerimiz ile paylaşılacaktır” dedi
SUSAM SICAKLIĞI SEVEN BİR BİTKİ 

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 
Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süley-
man Soylu ise Konya’nın her hafta 
başka bir tarımsal etkinliğini yapıl-
dığını ifade ederek, “Son yıllarda kı-
raç tarım alanlarında yeni bitkilerin 
çıkışı aracında. Mevcut bitkiler Buğ-
day,Arpa  ile belli bir yere gelinemi-
yor. Gelirler oldukça düşük. Kulu’da 
Cihanbeyli’de Kimyon, kekik , vb 
ürünlerle bir çıkış arayışı var. Meram 
ilçemiz en renkli tarım desenine ait 
bir ilçemiz. Sebzesinden meyvesine 
ve tarla ürünlerine varınca yasına 
kadar çok farklı özelliklere sahip.  
Hem ovası var. Hem dağı var. Su-
samda dekar başı verilen verimler 
küçük gibi görünebilir ama birim 
alan değerine baktığımız zaman 
10-15 TL gibi fiyatlardan dekarda 
300-400 TL para kazanabileceği çok 
değerli bir ürün. Bunun en zahmetli 

yolu işçilik. Susam sıcaklığı seven bir 
bitki. Mutlaka bu bölgede yaygınlaş-
tırılmalı” dedi.

SUSAM VERİMİNİ ARTIRMALIYIZ 
Tarım ve Orman İl Müdürü Sey-

fettin Baydar da yaptığı konuşmada, 
“Ülkemizde susam üretimi 800 bin 
dekardan  280 bin dekarlara düştü. 
Bu düşüşün sebebi mekanizasyon-
daki zorluklardan kaynaklanıyor. 
Buna dair ekimden mekanizasyona 
varıncaya kadar teknolojiden nasıl 
yararlanırız düşüncesi ile proje ge-
tirildi. Bu projeyi çiftçi şartlarında 
yaptık. Ülkemizde 280 bin dekardan 
18 bin tonlara, ilimizde de 5 bin de-
kar civarında üretimi olan susamdan 
Konya şartlarında bin metrekarede 
38 kg civarında verim alıyoruz. Ama 
ülkemizdeki verim ise 70 kilogram-
ları zorlayan bir verim. Konya’da 
5 bin dekarda olsa verim düşük. 
Verimi artırmalıyız. Dünyanın en 
fazla susam yetiştiren ülkesi olan 
Sudan’dan susam çeşitleri getirdik. 
Bu çeşitler ile yerli çeşitlerin muka-
yesesini yapacağız. Her bir parselin 
yanındaki alan aynı çeşidin  bir ma-
kine ve elle serpme ile ekimi yapıldı. 
Burada tohum bağlama, verim mik-
tarı ile denemeler yapmaya devam 
ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Seyfettin Baydar  Ali Ataiyibiner Niyazi Emrah ÇerezProf. Dr. Süleyman Soylu
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Hazreti Mevlana’nın 811’inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15’inci Konya 
Uluslararası Mistik Müzik Festivali’nde, Lübnanlı müzisyen Daline Jabbour konser verdi

‘Mistik Müzik, güzel ve 
harika bir organizasyon’

Hazreti Mevlana’nın 811’inci 
doğum yılı etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen 15’inci Konya Ulusla-
rarası Mistik Müzik Festivali’nde, 
Lübnanlı müzisyen Daline Jabbour 
sahne aldı. Mevlana Kültür Merkezi 
Sultan Veled Salonunda gerçekle-
şen programa  İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar, Müdür 
yardımcıları,  yerli ve yabancı turis-
tinin yanı sıra Konya’da eğitim alan 
yabancı uyruklu öğrenciler katıldı. 
Daline Jabbour, Arapça seslendir-
diği şarkılarını dinleyicilerin beğe-
nisine sundu. Klasik Arap ve Sufi 
müziğinin usta öğreticilerinden biri 
olan Jabbour’a doğaçlama alanında 
uzman bir grup da eşlik etti. 

 MİSTİK MÜZİK FESTİVALİ 
OLDUKÇA GÜZEL VE HARİKA BİR 

ORGANİZASYON
Konser sonrasında Yenigün 

Gazetesine açıklamalarda bulu-
nan Lübnanlı müzisyen Daline 
Jabbour, “Sufi Müzik icra ettiğim 
müziğin bir parçası.  Bu festival-
de Konya’da olmak insanın mutlu 
ediyor. Sufi Müzik’i Konya’da ic-
raa etmek ayrıca güzel. Festivalde 

sufi müzik icra etmek,  Hz. Mevla-
na’nın hayatını burada sürdürme-
si insanın da bu konsere taşıması 
muhteşem bir olay. Oldukça yoğun 
duygu içerisindeyim. Mistik Müzik 
Festivali oldukça güzel ve harika bir 
organizasyon olmuş.  Konya’da her 
şeyi kayıt altına aldık. Ülkemizde 
gidince Konya ve festival hakkın-
da arkadaş çevremize anlatacağız” 
dedi. Bu yıl 15’incisi düzenlenen 

festivale 47 ülkeden 133 grup ve 
çok sayıda sanatçı katılıyor. Festi-
val kapsamında Mevlana Kültür 
Merkezi Sultan Veled Salonunda 
düzenlenecek Konserler şu şekilde;   
Bugün 26 Eylül’de Arianna Savall 
(İspanya), 27 Eylül’de Kerkük De-
deler Yadigarı Topluluğu (Irak), 
28 Eylül’de Zabit Nebizade (Azer-
baycan), 29 Eylül’de Konya Türk 
Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Mu-

nojot Yo’lchiyeva (Özbekistan), 30 
Eylül’de Alimoğlu “Ruhun Dansı” 
Topluluğu sahne alacak.

DALİNE JABBOUR- LÜBNAN
Daline Jabbour, klasik arap ve 

sufi müziğinde (Mowashahat- Ta-
rab) yükselen Lübnanlı solist ve ud 
sanatçısıdır. Müzik eğitim diplo-
masını Lübnan Üniversitesi’nden 
,arapmüzik mirası konusunda yük-
sek lisans derecesini ise Antonine 
Üniversitesi Müzik Yüksek Enti-
tüsünden alan sanatçı klasik arap 
müziği ve formlarında ders verecek 
seviyede yetişmiştir. Daline Jabour’ 
Arap Müiği Takht Standardı’na uy-
gun müzik icra konusunda ihtisas 
sahibi ve doğaçlama alanında uz-
man bir müzisyen bir grup eşlik 
etmektedir. Grup, 19 yüzyıl Arap 
Rönesans dönemi(Nahda Dönemi) 
Arap levantı’nın  Endülüs Mowas-
bahat,Tasavvufi şiir, Tawashih ve 
adwar gibi geleneksel müzikal yo-
rumunu benimsemiştir. Daline ve 
grubu yüz yıldan fazla bir süredir 
ihmal edilen müzik türünü yeniden 
canlandırmayı amaçlıyor
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Gençler ezberci bir 
sistemle yetiştiriliyor’

Saadet Partisi Konya İl Gençlik 
Kolları Yükseköğretim Birim Baş-
kanı Ahmet Zor, üniversitelerde 
eğitim-öğretim döneminin başla-
masıyla birlikte açıklama yaptı. “7 
milyon 560 bin 371 üniversite öğ-
rencisi 158 bin 98 akademisyen ile 
üniversitelerimizde yeni bir Eğitim 
– Öğretim yılına başlamış bulun-
maktayız” diyen Zor, “Kelime ma-
nası ve konumu itibariyle hazine 
olan gençlerimize yeterli önemin 
verilmediğine üzülerek şahit ol-
maktayız. Tarihimizde genç kahra-
manlarımızın sayısı yadsınamaya-
cak kadar çokken geldiğimiz içler 
acısı durum milli şuurdan yoksun 
eğitim politikasından kaynaklan-
maktadır. Bugün itibariyle eğitim 
sistemimiz bütünüyle piyasa man-
tığına getirilmiş, öğrenciye müşteri 
gözüyle bakılmaya başlanmıştır ve 
her geçen yıl artan üniversiteye 
giriş sınavı ücretleri, KPSS ve ala-
nında uzmanlaşma sınav ücretleri 
de bunun bir göstergesidir. Bir iş-
letme mantığından çıkıp, menfaat 
gütmekten öteye geçmesi gereken 
ve alanında başarılı olacak, milli 
ve manevi değerlerle yetişmiş bir 
gençlik için, elimizi fazlasıyla taşın 
altına koymalıyız.Büyük bir hayalle 
üniversiteden mezun olan gençle-
rimiz, mesleklerine geçiş için yapı-
lan mülakatlar da liyakatin yerinde 
itaat ve sadakatin ön plana çıktığı-
nı pekâlâ görmektedir.  Ve bizler 
şahit olmaktayız ki, üniversiteler 
topluma yetişmiş birey sunmak 
yerine işsizlik üretim kurumu ni-
teliği taşımaya başlamıştır. Üniver-
siteler, öğrencilerinin çoğunluğu 
il dışından gelen gençlerin oluş-
turduğu kurumlardır. Bu durumu 
da göz önünde bulundurarak, zor 
günlerden geçmekte olan ekono-
mimizden ötürü üniversite öğren-
cilerimizin etkilenmemesi pekâlâ 
düşünülemez.Gıdadan temizlik 
malzemelerine ve öğrencilerimizin 
en çok ihtiyaç duydukları kırtasi-
ye malzemelerindeki fiyat artışları 

üniversite öğrencilerini zor du-
rumda bırakmaktadır” ifadelerini 
kullandı. 

Saadet Partisi olarak YÖK 
başkanına çağrıda bulunduklarını 
ifade eden Zor, şunları kaydet-
ti: “Dünya Genelinde en başarılı 
500 üniversite arasında her sene 
3 yada 4 üniversite ile temsil edi-
liyoruz. Gelin üniversitelerimizi 
işsizlik üreten kurumlar olmaktan 
kurtaralım.  Bilime, sanayiye ve 
ekonomiye değer veren kurumlar 
haline getirelim. Bunun için her yıl 
onlarca üniversite açmak yerine 
mevcut üniversitelerimizin kalite-
sini ve seviyesini yükseltelim.

Üniversite gençliğimiz hangi 
bölümde okursa okusun, maalesef 
sadece ezberci bir sistemle yetişti-
riliyor. Eline makine yağı değme-
den mezun olan makine mühen-
dislerimiz, adliye kapısı görmemiş 
hukuk fakültesi öğrencilerimiz var.
Gelin üniversitelerimizde belirli 
çalışmalar yapılmadan,okuduğu 
bölümle ilgili teorik bilginin yanın-
da pratik beceriler kazanmadan 
öğrencilerimizi mezun etmeyelim. 
Hükümetimiz her yıl on binlerce 
öğretmen atamasına rağmen, iş-
siz öğretmen sayısı her geçen yıl 
katlanarak artmakta. Çünkü her yıl 
mezun olan öğretmenlerin sayısı 
atanan öğretmenlerden daha fazla. 
Ve şu anda atama bekleyen öğret-
men sayısı Türkiye’nin 25 yıllık ih-
tiyacı kadar ve üniversitelerimizin 
hangi bölümünden mezun olursa 
olsun, mezun olan yüz binlerce 
öğrencimizi bu senaryo beklemek-
te. Gelin her sene mezun olan ve 
işsizlik kervanına gençlerimiz için 
üniversitelerdeki kontenjanları ül-
kemiz şartları dahilinde yeniden 
değerlendirelim. Tüm bu duygu 
ve düşüncelerle 2018-2019 yılının 
üniversitelerimize, öğrenci kardeş-
lerimize, hocalarımıza, ülkemize 
ve milletimize hayırlar getirmesini 
dilerim.” 
n SAMİ KAYALAR 

AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı Mahalle Başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı için  Selçuklu Kongre Merkezi’nde biraraya geldi

‘En iyi sonucu almak için çalışacağız’
Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkila-

tı’nda görev yapan mahalle başkan-
ları düzenlenen istişare toplantısı 
ile biraraya geldi. Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen programa 
Ak Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetim-
lerden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Seyit Mehmet Sümer, Ak Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Ak Parti Sel-
çuklu İlçe teşkilat yöneticileri ve 
mahalle başkanlarının yanı sıra, 
Selçuklu Belediyesi Başkan Yardım-
cıları da katıldı. Mahallelere yapılan 
ve yapılması planlanan hizmetlerin 
görüşüldüğü toplantıda yaklaşan 
yerel seçimler öncesinde Selçuk-
lu’da yürütülecek çalışmalarla ilgili 
de istişarelerde bulunuldu.

AK  Parti Selçuklu İlçe Başka-
nı Mustafa Hakan Özer teşkilat ve 
belediye uyumunun kurumsal bir 
kimlik kazandığını ve başarının da 
buradan kaynaklandığına işaret 
ederek : “ Türkiye bir takım zorlu 
süreçlerden geçerek, sorunları aşa-
rak büyüdü ve bu noktaya geldi. 
Sizler mahalle başkanlarımız olarak 
teşkilatımızın  sahadaki en önemli 
unsuru olmaya devam edeceksi-

niz. İlçemizin, ilimizin hatta genel 
merkezimizin vatandaşımızla olan 
bağı ve iletişimimizi sağlayan en 
önemli mensupları olarak sizlerin 
desteği ve katkısıyla Selçuklu’da 
da yerel seçimden alnımızın akıyla 
çıkacağımıza inancımız tam. Sel-
çuklu bu manadan teşkilat, beledi-
ye uyumunun en iyi yaşandığı bu 
iletişimin kurumsallaştığı, sahada 
da katkılarının alındığı bir ilçe ola-
rak Konya’da örnek teşkil etmek-
te. Biz bugünlere birlik beraberlik 
içersinde gösterdiğimiz gayret ile 

geldik hamdolsun. Biz Selçuklu’da 
çok önemli hizmetler ürettik çıtayı 
yükseğe taşıdık ve bunun gayreti 
içersinde olduk. Önümüzdeki yerel 
seçim ve daha sonrasında da bir 
bütün olarak çalışmalarımıza de-
vam edeceğiz” dedi. 

Mahalle Başkanları Buluşma-
sı’nın Ak Parti belediyeciliğinin  ve 
Ak Parti yönetimlerinin güzel bir ör-
neği olduğunu ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı,” İl Başkan Yardımcımız, İlçe 
Başkanımız, İlçe yönetim mensup-
larımız, mahalle başkanlarımız ve 
başkan yardımcılarımız herkes bu-
rada  ve hizmet için toplanmış bu-
lunuyoruz. Konuşmamız gereken 
konular ne ise bunları birlikte dile 
getiriyor, istişare yoluyla çözüm-
ler üretiyoruz. Böyle bir camianın 
içerisinde olmak ayrı bir mutluluk. 
Bunun kadrini kıymetini iyi bilmek, 
şükrünü de yerine getirmek gere-
kiyor. Önümüzde bizim için önemli 
bir seçim süreci var. 2019 Mart Ye-
rel Seçimleri büyük önem arz edi-
yor. Onun için çok çalışmamız, çok 
gayret etmemiz gerekiyor. Allah  
bu birlik ve beraberliğimizi bozma-
sın “ dedi.  

Belediye hizmetlerinin tüm ilçe 
genelinde başarılı bir şekilde sürdü-
rüldüğünü ifade eden Başkan Pek-
yatırmacı,” Tüm hizmet planlama-
mızı verimlilik, tasarruf ve de yerli 
ve milli kaynaklarla yapmak üzeri-
ne gerçekleştiriyoruz.  Şuanda de-
vam eden pek çok yatırımımız var. 
Altyapıda, üstyapıda, sosyal, kültü-
rel, spor ve eğitim alanında devam 
eden yatırımlarımız var. İnşallah bu 
yatırımları zamanında tamamla-
mak suretiyle halkımızın hizmetine 
sunmak istiyoruz” dedi.

İl Başkan Yardımcısı Sümer;”Ak 
Parti’nin gücü gönül belediyeciliğin-
den  geliyor” Teşkilat üyesi mahalle 
başkanları ile bir araya gelmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Ak Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetim-
lerden Sorumlu Başkan Yardımcı-
sı Seyit Mehmet Sümer,”Mahalle 
Başkanları olarak halk ile bire bir 
iletişim halinde olanlar sizlersiniz. 
Teşkilatlarımız, belediyelerimiz ve  
vatandaşlarımız arasında önemli 
bir köprü görevi görüyorsunuz. Bu-
güne kadar gösterdiğiniz gayretler 

mahallerimize hizmet olarak dön-
dü.İnşallah bundan sonra da aynı 
uyum ile Selçuklu için güzel işlere 
imza atacağınıza olan inancım tam. 
Katılımlarınızdan dolayı hepinize 
teşekkür ediyorum” dedi. Ak Par-
ti’nin gönül belediyeciliği ile ön pla-
na çıkmış bir parti olduğunu ifade 
eden Sümer, sözlerini halka doku-
nan ve insanlarla iletişimine geçen 
anlayışın sürdürülmesi noktasında 
mahalle başkanlarına büyük görev-
ler düştüğünü ifade ederek tamam-
ladı. n HABER MERKEZİ 

SP İl Gençlik Kolları Yükseköğretim Birim Başkanı Ahmet Zor

Daline Jabbour

Yenigün Gazetesine açıklamalarda bulunan Lübnanlı müzisyen Daline Jabbour, “Sufi Müzik icra ettiğim müziğin bir parçası. Bu festivalde Konya’da olmak insanın mutlu ediyor” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı
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Elazığ’a tayini çıkan THY Konya Müdürü Ahmet Postallı için veda buluşması düzenlendi 

THY Konya Müdürü Ahmet
Postallı, Konya’ya veda etti 

Otelciler, TÜRSAB Konya Yöre 
Temsilciliğine bağlı Seyahat Acen-
taları ve turizm sektörü temsilcileri 
Konya’dan Elazığ’a tayini çıkan ve 
12 yıldır aktif olarak görevine devam 
eden Türk Hava Yolları (THY) Kon-
ya Müdürü Ahmet Postallı için veda 
buluşmasını düzenledi. Veda Buluş-
masına THY Konya Müdürü Ahmet 
Postallı, Konya’daki otellerin genel 
müdürleri,  Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdür Yardımcısı Mehmet Yünden, 
TÜRSAB Konya Yöre Temsil Kurulu 
Başkanı Özdal Karahan, yönetim ku-
rulu üyeleri, seyahat acentaları yöneti-
cileri ve THY Konya Bölge Müdürlüğü 
çalışanları katıldı. 

 Veda buluşmasının ev sahipliği-
ni yapan ve Ahmet Postallı’ya turizm 
sektörüne verdiği hizmetler ile des-
teklerden dolayı teşekkür eden No-
votel Genel Müdürü Berati Tuncer, 
“Konya Turizm’in bireysel olarak da 
şirket olarak da büyük çaba göstere-
rek yeni noktalar uçuşlar koyarak iyi 
bir çaba gösterdi. Konya turizmi adına 
kendisine verdiği katkılardan dolayı 
teşekkür ediyoruz. Kendisine tanı-
maktan büyük bir mutluluk duyduk. 
Yeni görevinizde başarılar diliyoruz” 
dedi.

TÜRSAB Konya Yöre Temsil Ku-
rulu Başkanı Özdal Karahan da Ahmet 
Postallı’nın Konya’da sevildiğini belir-
terek, “Ahmet Postallı müdürümüz 
bu kadar uzun süre Türk Hava Yolları 

Konya Satış Müdürlüğünde durabil-
diyse gerçekten sevilmiştir. Buranın 
yapısını bilirsiniz özellikle turizm sek-
töründe sevilmeyen biri olunca çok-
tan yaygara kopardı. Demek ki mü-
dürümüz burada sevilmiş ve burada 
bu kadar süre kalabilmiş. Kendisine 
yeni görev yerinde başarılar diliyo-
rum. Konya’ya bugüne kadar verdiği 
emekler için çok teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 

THY Konya Müdürü Ahmet Pos-
tallı konuşmasında Konya’yı sevdiğini 
ifade ederek, “Her şeyin bir başlangıcı 
ve sonu var. Biz de yaklaşık 12 yıllık 
bir süreçten sonra Konya’ya veda ede-
ceğiz. Kısmet olursa. Konya hakikaten 

benim hayatımda çok ayrı bir yere 
sahip olacak. Bu uzun süreyi doğru-
su onurla ve gururla hizmet ederek 
geçirdik. Konya’yı sevdik, Konya bizi 
sevdi. Taş üstüne taş koymanın gay-
reti içerisinde olduk. Büyüklerimiz 
böyle uygun görmüşler. Bundan son-
ra Elazığ’da hizmet etmeye devam 
edeceğiz. Ama en önemlisi de burada 
çok kıymetli dostlar kazandık. Bu ge-
ceyi düzenleyen, organize eden bü-
tün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Hakkınızı helal edin. Farklı 
yerlerde ve farklı zamanlarda yine 
görüşeceğimize inanıyorum” diye ko-
nuştu.
n EMİNE ÖZDEMİR 

İmece usulü pişirilen aşure, 
mahalle sakinlerine dağıtıldı

Camide cep telefonu
için ilginç uyarısı yazısı 

Beyşehir’in dış mahallelerin-
den Akçabelen’de gençler tarafın-
dan aşure etkinliği düzenlendi. 

Gençlerin etkinliğine mahalle 
sakinleri de destek verdi. Topla-
nan aşure malzemeleri, yerleşim 
merkezindeki meydanda bir ara-
ya gelen mahalle sakini kadınlar 
tarafından pişirilerek herkese da-
ğıtıldı.  Akçabelen Mahallesi genç-
leri adına gazetecilere açıklamada 
bulunan Selman Sayın, bu yıl ilkini 
düzenledikleri imece usulü aşure 
etkinliğini bundan böyle her yıl ge-
leneksel hale getirmek istediklerini 
söyledi.  Köy meydanında pişirilen 
aşurelerin yine aynı alanda topla-
nan mahalle sakinlerine dağıtıldı-

ğını belirten Sayın, şöyle konuştu:  
“Aşure, paylaşmanın ve sevginin 
ifadesi, bolluk ve bereketin simge-
sidir. O yüzden, muharrem ayı do-
layısıyla bir aşure etkinliği düzen-
leyip, birbirinden farklı tatları aynı 
kazanda kaynatıp, aşure aşı yapıp 
yöremiz halkına ve misafirlerimize 
ikram etmeye karar verdik. Etkinli-
ğe mahalle sakinlerimiz yoğun ilgi 
gösterdi. İmece usulü aşure etkin-
liğiyle yöremizde birlik ve beraber-
liğimizi daha da pekiştirdiğimize 
inanıyoruz. Vatandaşlarımıza tatlı 
aşurenin yanı sıra, mahallemizde 
geleneksel olarak yapılan acılı aşu-
reden de ikram ettik.”
n AA

Yunak Merkez Çarşı Cami’nin 
kapısına asılan ve cemaati cep te-
lefonunu kapatmaları yönünde 
uyaran, “Hak ile irtibata geçmek 
için halk ile irtibatı kesiniz” yazısı 
ilgi çekiyor. Yunak Merkez Çarşı 
Cami’nde cemaatin cep telefon-
larını kapatmadan namaza dur-
masından yakınan cami müezzin 
kayyımı, çareyi ilginç bir uyarı ta-
belası koymakta buldu. Tabelayı 
gören cemaat, telefonunu sessize 
alıyor veya kapatıyor.  Yunak’ın 
Çarşı Cami Müezzin Kayyımı Mu-
rat Göktaş, namaz kılarken çalan 
cep telefonlarından bıkınca, çareyi 
cami girişine tabela asmakta bul-
du. Yazı asarak cemaati uyaran 

Göktaş, bu sayede namazda ça-
lan telefonların azaldığını söyledi. 
Göktaş, yaptığı açıklamada, ibadet 
sırasında çalan cep telefonlarından 
hem din görevlilerinin hem de ce-
maatin rahatsız olduğunu kaydetti.

Cemaate telefon konusunda 
sık sık uyarılarda bulunduklarını 
belirten Göktaş, camiye girerken 
cep telefonlarını kapatmalarını ya 
da sessiz konuma almalarını iste-
diklerini ifade etti.

Bu konuda uyarılara uyulma-
dığını gözlemlediklerini anlatan 
Göktaş, bunun üzerine “Hak ile 
irtibata geçmek için halk ile irtiba-
tı kesiniz” yazısını hazırladıklarını 
belirtti.  n AA 

Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Tarık Buğra, doğumunun 100’üncü yılında Konya’da düzenlenen panelle anıldı. Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun gençlere kitaba, eğitime, gözlem ve meraka daha fazla ilgi duymaları tavsiyesinde bulundu

40 öğrenci Tarık Buğra’yı anlattı
Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir 
Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Akşehir Belediyesi, Akşehir İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mek-
tebi’nin işbirliğiyle Doğumunun 100. 
Yılında Tarık Buğra Paneli gerçekleş-
tirildi. 

Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki 
panele katılan Kültür ve Turizm Ba-
kan Yardımcısı Haluk Dursun, Tarık 
Buğra’nın tarihçi olmadığı halde tarihi 
gençlere sevdirdiğine vurgu yaptığı 
konuşmasında tarihçi ve edebiyatçıla-
rın geçmişten bugüne tarihi ve edebi-
yatı getirdikleri aşamaları ele aldı. 

HAYATINIZDA HEP EĞİTİM ŞEHİR VE 
İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALAR OLSUN 

Haluk Dursun, “Yazarlarla ve bu 
tür sanatçılarla birebir tanışmanın 
birçok yolu var. Bunu programlarını-

za katarsanız bu size ileride büyük bir 
hatıra ve iz bırakacağını unutmayın. 
Pergeliniz, yani bir ayağınız hep eği-
tim ve kitapta olsun. Pergelinizin diğer 
ayağı da gözlemlemek, merak etmek, 
gezmek olsun; şehir ve insan odaklı 
bir program olmak üzere” ifadelerini 
kullandı. 

TARIK BUĞRA YAKIN TARİHİ SAMİMİ 
BİR DİL VE GÜÇLÜ USLUPLA 

NAKŞETMİŞTİR 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, iyi edebiya-
tın tarihin doğru anlaşılmasında ve 
gelecek nesillere taşınmasında etkili 
bir rol üstlendiğini kaydederek şunları 
söyledi: “Türk Edebiyatı’nın bu vasf-ı 
haiz yazarlarının arasında bilhassa 
yakın tarihin olaylarını samimi bir dil 
ve güçlü bir üslupla nakşettiği eser-

leriyle Tarık Buğra gelir. Tarık Buğra, 
Müslüman Anadolu’nun çilekeş bir 
evladı olarak Osmanlı Devleti’nin en 
zor zamanlarında Akşehir’de gözlerini 
dünyaya açmıştır. Bu topraklarda var 
olmanın davasını kendi varlığı için bir 
haysiyet davası kabul etmiş, ömrünün 
sonuna kadar memleket sevdasını si-
nesinde taşımış bir münevverdir.” 

GENÇLERİMİZ TARIK BUĞRA’NIN 
KARAKTERLERİNİ BİR REHBER OLARAK 

KABUL ETMESİ GEREKİR 
Başkan Uğur İbrahim Altay, Tarık 

Buğra’nın eserlerinde Selçuklu’dan 
Osmanlı’ya, Osmanlı’dan da Cum-
huriyet’e geçişleri tüm gerçekliğiyle 
tasvir ettiğini aktararak, “Meselelere 
gazeteci titizliğiyle eğilmesi, sorunları 
birçok açıdan ve dürüst bir vicdan ile 
ele alması, onu hala aranan büyük 

yazarlar arasında olmasını sağlamış-
tır. Doğru ve haysiyetli yaşanmış bir 
ömrün bu kıymetli verimini özellikle 
gençlerimizin gündeminde tutmanın, 
hele hele de böyle bir dönemde önemi 
çok büyüktür. Gençlerimizin merhum 
yazarın eserlerini okumakla kalmayıp, 
onun kahramanlarını kendi karakter-
lerinin önünde bir rehber olarak kabul 
etmeleri gerekir. Tarık Buğra’nın ken-
di döneminde sergilediği milli duruş, 
kalem erbabı aydınlarımıza da bir izlek 
teşkil etmesi gerekmektedir” dedi. 

AK Parti Konya Milletvekili Or-
han Erdem de düzenlenen programın 
hayırlı olmasını dileyerek, Tarık Buğ-
ra’nın Türk kültürünü kitaplarında, 
oyunlarında yani bütün eserlerinde en 
güzel bir şekilde yansıttığını belirtti. 

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, panelin 

düzenlenmesinde emeği geçen herke-
se teşekkür ettiği konuşmasında Ana-
dolu Mektebi’nin faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi. Güçlü, günümüz dünyası-
nın gelişmesinin ana faktörünün ferdi 
gayretler olduğuna vurgu yaparak, 
“Anadolu Mektebi, Tarık Buğra ile bir-
likte seçtiği yazarların 5’ini lise, 5’ini 
de üniversite döneminde okutuyor. 
Bu program gerçekleşirse bu öğren-
cilerimiz hayata başlarken üç fakülteyi 
bitirmiş gibi olacaklar” ifadelerini kul-
landı. 

Tarık Buğra’nın eşi Hatice Bilen 
Buğra da panelin ve öğrencilerin Tarık 
Buğra’ya olan ilgisinin kendisini çok 
mutlu ettiğini belirttiği konuşmasın-
da, “Tarık Buğra hayatta olsaydı ve 
gençlerle dolu bu salonu ve bu sah-
neyi görseydi hüngür hüngür ağlardı. 
Gençlerin böyle bir işle ilgilenmesi ve 

kendilerinin bunu isteyerek yapması 
çok önemli. Onun için emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet 
Altuntaş ise Tarık Buğra’nın yaşadığı 
zamanı aşarak klasikleşen ve her dö-
nemde okuyucusuna söyleyecek sözü 
olan eserler bırakan çok değerli bir ya-
zar olduğunu sözlerine ekledi. 

Konuşmaların ardından Nevşe-
hir’den Abdullah Altıparmak’ın panel 
başkanlığını yaptığı programda Aksa-
ray, Artvin, Balıkesir, Bursa, Isparta, 
Gaziantep, Kastamonu, Karaman, 
Kırıkkale, Nevşehir ve Mardin’den pa-
nele katılan 40 öğrenci Tarık Buğra’ya 
anlattı. 

Panelin ikinci oturumu 26 Eylül 
Çarşamba günü 10.30’da Akşehir 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
n HABER MERKEZİ 

Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra Paneli gerçekleştirildi. Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, “Anadolu Mektebi, Tarık Buğra ile birlikte seçtiği yazarların 5’ini lise, 5’ini de üniversite döneminde okutuyor” dedi.
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BEYSEHIR

Beyşehir ilçesine kazandırı-
lan Türk Büyüğü, Halk ve Masal 
Kahramanları Parkı’nın yapımı 
daha tamamlanmadan halkın yo-
ğun ilgisi ile karşılaştığı bildirildi. 
Beyşehir Belediyesi tarafından 
göl kıyısındaki Jandarma burnu 
mevkisinde yaptırılan park, pey-
zaj ve ışıklandırma çalışmaları-
nın tamamlanıp kahramanların 
minyatür maket ve heykellerinin 
alana yerleştirilmeye başlama-
sıyla birlikte adeta vatandaşların 
akınına uğradı. 

Beyşehir’in en büyük par-
kı olan Vuslat Parkı bünyesinde 
yer alan Türk Büyükleri, Halk 
ve Masal Kahramanları Parkı, 
daha hizmete açılmadan hafta içi 
günlerin yanısıra hafta sonları da 
aileler tarafından çok sık ziyaret 
edilmeye başlandı. Parkı gezen 
aileler, çocuklarıyla birlikte ala-

na minyatür maket ve figürleri 
yerleştirilen kahramanlarla bol 
bol fotoğraf çektiriyor. Parkta, 
Nasrettin Hoca, Nene Hatun, Ka-
ragöz ve Hacivat, Boğaçhan ve 
Boğa, Malkoçoğlu ve Atı, Ulubatlı 
Hasan ve Sur ile Galata Kulesi ve 
Hazerfan Ahmet Çelebi’nin min-
yatür maket ve figürleri yer alı-
yor.Park,yerleri hazırlanan Vecihi 
Hürkuş ve Uçağı, Dede Korkut 
ve Fatih Sultan Mehmet’in  min-
yatür figür ve maketlerinin de 
önümüzdeki günlerde alana yer-
leştirilmesinin ardından tamam-
lanmış olacak. Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, çocukların hayal 
dünyasını zenginleştirmek ama-
cıyla kurdukları parkta ilk etap-
ta 10 adet Türk büyüğü, halk ve 
masal kahramanlarının heykelle-
rinin yer alacağını vurgulayarak, 
“Burası adeta bir masal dünyası. 

Çocuklarımız bu parka geldik-
lerinde dedesinden, babaanne 
ve anneannesinden dinlediği 
masalların, televizyonda izlediği 
çizgi filmlerin kahramanlarına 
dokunma imkanı buluyor, birlik-
te hatıra fotoğraf çektirip sosyal 
medya hesaplarında paylaşabili-
yor.”dedi.

Belediyelerden eskiden sade-
ce alt ve üst yapı hizmetlerine yö-
nelik yatırımlar beklenirken gü-
nümüzde bu beklentilerin daha  
değişik alanlara kaydığını ve çıta-
nın daha üst seviyelere çıktığını 
vurgulayan Başkan Özaltun, bu 
sebeple kurum olarak her alanda 
proje üretmeye, hizmet yapmaya 
büyük önem verdiklerini belirtti. 
Proje ürettikleri kesimler arasın-
da Beyşehir’de yaşayan çocuk-
ların da ayrı bir yer tuttuğunu 
vurgulayan Özaltun, “Çocukları-

mız artık sadece başlarını okşa-
yıp balon verdiğimiz değil, ayrıca 
günümüzde hizmet üretilmesi 
gereken bir kitleyi temsil etmeye 
başladılar. Bu nedenle bu güzel 
ve anlamlı hizmeti onlar için ilçe-
mize kazandırdık, kazandırmaya 
devam ediyoruz. Çocuklarımız ve 
gençlerimiz için sportif yatırımlar 
ile yeni çocuk parkları ve oyun 
gruplarına varıncaya kadar ilçe-
mizde birçok hizmete imza atı-
yoruz. Hizmete açtığımız bu son 
park ile de çocuklarımızın hayal 
dünyasına hitap etmeye çalışıyo-
ruz. Burasının zaten ailelerimiz 
ve çocuklarımız için bir yeni bir 
cazibe merkezi olacağını düşü-
nüyorduk, park daha tam olarak 
bitirilmeden gösterilen bu yoğun 
ilgi ise bu konudaki beklentileri-
mizi şimdiden boşa çıkarmamış 
oldu” dedi. 

Annelere özel 
Çanakkale gezisi

‘Çocuklarınıza karşı 
yumuşak sözlü olun’

Sahil şeridine bisiklet 
ve yürüyüş yolu

Beyşehir İlçe Belediyesi, anne-
lere yönelik olarak Çanakkale gezi-
si düzenledi.

Geziye, “Beyşehir’in anneleri” 
adlı sosyal medya grubunda yer 
alan ilçede yaşayan anneler katıldı. 
Çanakkale gezisi kapsamında, an-
neler Kilitlibahir Kalesi, Mecidiye 
Tabyaları, Havuzlar ile Şahindere 
ve Soğanlıdere şehitliklerini gezdi. 
Seyit Onbaşı’nın 215 kiloluk mer-
miyi tek başına kaldırarak İngiliz 
denizaltısını batırdığı ve savaşın 
seyrini değiştirdiği bataryayı da 
ziyaret eden anneler, tur rehberle-
rinin anlatımı eşliğinde Seddül Ba-
hir, Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği, 

abide, meçhul asker anıtı, 57.Alay 
Şehitliği, Conkbayırı gibi tarihi 
alanları gezerek bundan tam 103 
yıl önce yazılan kahramanlık des-
tanının sıcaklığını hala koruyan ha-
tıralarını görme imkanı buldu. Gezi 
esnasında şehitler için dualar eden 
anneler, zaman zaman duygusal 
anlar yaşadı, gözyaşlarına mani 
olamadı. Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, Beyşehir Be-
lediyesi olarak  “Çanakkale gezisi 
programları kapsamında ilçemizde 
yaşayan her yaştan hemşerimizi 
şanlı ecdadımızla buluşturmaya 
önümüzdeki günlerde de devam 
edeceğiz” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Halk Günü’nde vatandaşlarla buluştu. Özal-
tun vatandaşların öneri ve isteklerinin belediye hizmetlerine ışık tuttuğunu söyledi

İstek ve öneriler 
masaya yatırılıyor

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, halk gününde vatan-
daşlarla buluştu.

Beyşehir Belediyesi’nin Çar-
şamba günleri düzenlediği halk 
günü toplantıları aralıksız sürü-
yor. Halkın istek, şikayet, öneri ve 
beklentilerinin dile getirildiği halk 
günü toplantılarında makamının 
kapılarını randevusuz olarak ilçede 
yaşayan her yaş kesiminden va-
tandaşlara açan Belediye Başkanı 
Özaltun, aktarılan sorunlara birim 
müdürleri ile birlikte yapılan isti-
şare ve değerlendirmelerle çözüm 
buluyor. Belediye meclis üyeleri 
ve AK Parti İlçe Teşkilatı yönetici-
lerinin de katıldığı halk günü top-
lantısında Beyşehirli vatandaşlarla 
buluşan Özaltun, katılımcıların 
aktardığı, yol, imar, alt ve üstyapı 
gibi değişik konularda gelen ta-
leplerini dinledi. Belediye Başkanı 
Özaltun, yaptığı açıklamada, her 
Çarşamba günü Beyşehirli vatan-
daşlarla Belediye hizmet binasın-
da biraraya geldiklerini belirterek, 
“Hemşerilerimizle hasbihal ediyor 
istek ve taleplerini değerlendire-
rek çözümler üretiyoruz. Bu top-
lantılarımızda dinlediğimiz vatan-
daşlarımızdan gelen farklı fikir ve 
önerileri de dikkate alarak bundan 
sonraki yapacağımız Belediye ça-
lışmalarımıza bu şekilde yön ver-
meye, ışık tutmaya çalışıyoruz. 
Şeffaf belediyecilik anlayışının bir 

gereği olarak belediyemizin ka-
pıları zaten her zaman vatandaş-
larımıza açık bulunuyor. Bu halk 
günü toplantılarının bir özelliği ise 
randevu vermeden halkımızla çö-
züm odaklı bir buluşma programı 
olmasıdır. O yüzden, göreve gel-
diğimiz günden bu yana gerçek-
leştirdiğimiz tüm buluşmaları çok 
önemsiyoruz. Vatandaşlarımız, bu 
programlarda tek tek söz alarak 
taleplerini, anlatmak istedikleri ne 
varsa bizlere birebir aktarabiliyor. 
Aktarılan bu talep ve istekler ise 
toplantıya katılan birim müdür-
lerinin de olması sayesinde ilgili 

birimlere anında aktarılarak daha 
hızlı ve pratik çözümler bulun-
maya çalışılıyor. Kısacası, anında 
çözülebilecek mesele ve sorunlar 
anında giderilmeye çalışılırken, 
diğer hususlarda da imkanlar öl-
çüsünde tüm bu istek ve talepler 
yerine getirilmeye çalışılıyor. Bu 
programlarımızda bizlerin çözü-
müne ortak olan teşkilatımıza, 
meclis üyelerimize, muhtarlarımız 
ve birim müdürlerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.

Özaltun, halk gününe göste-
rilen ilgiden dolayı da çok mutlu 
olduklarını belirtirken, vatandaş-

lara teşekkür etti, “Halk günü 
buluşmaları kapsamında vatan-
daşlarımızla biraraya gelmek beni 
oldukça mutlu ediyor. Bizim için 
her gün halk günü aslında. Çünkü, 
halkımızla her zaman iç içe olarak 
hizmet üretiyoruz. Ama bugün 
daha da özel. Çünkü, insanlarımız 
makamımıza geldiğinde randevu 
almadan benimle görüşme imka-
nı buluyor, karşılıklı sohbet etme 
fırsatı elde ediyoruz. Vatandaşla-
rımızın sorunu bizlerin sorunudur. 
Bugüne kadar hep bu anlayışla 
hizmet ettik, etmeye de devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı Beyşehir ilçesinde düzenlenen 

konferansta konuşan Pedagog 
Hatice Kübra Tongar, “Pedagojik 
şeylerle uğraştırma bizi’ diyen an-
neler oluyor. Ben de diyorum ki; 
bağırmayan anneleri ben yeni çı-
karmadım”şeklinde konuştu.

Beyşehir Belediyesi, Padagog 
ve Eğitimci Yazar Hatice Küb-
ra Tongar’ı Beyşehirli annelerle 
buluşturdu. Beyşehir Belediyesi 
Kültür ve Yaşam Merkezi’nde dü-
zenlenen “bağırmayan anneler” 
konulu konferansa katılan Ton-
gar, anne ve anne adaylarına altın 
değerinde öğütler verdi. Tongar, 

“Bağırmayan annelik dediğimde 
bana diyorlar ki; ‘Yeni yeni işler 
çıkarma karşımıza. Daha dönül-
meme noktasına yeni geliyoruz, 
niye bağırmayacağım?’ Hani, 
‘pedagojik şeylerle uğraştırma 
bizi’ diyen anneler oluyor. Ben de 
diyorum ki; bağırmayan anneleri 
ben yeni çıkarmıyorum. Bunun 
ispatı da şu; sizi bin 400’lü yılla-
rın taa öncesine götüreyim. Taha 
Suresi 44.ayette Allah-ü Teala 
buyuruyor ki; ‘O’na yumuşak söz 
söyleyin, belki düşünür veya saygı 
duyar” diyerek ayet meallerinden 
örnekler verdi.

Beyşehir ilçesinde, göl kıyısına 
yapılan bisiklet ve yürüyüş yolları 
kauçuk zeminle kaplanıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, yaptığı açıklamada, 
Beyşehir Gölü sahil şeridinde kıyı 
tahkimat projesi çalışmaları çer-
çevesinde yapımı tamamlanan bi-
siklet ve yürüyüş yollarının kauçuk 
zeminle kaplama faaliyetlerinin 
başladığını söyledi.

Çalışmalarla Beyşehir Gölü 
sahilinin yeniden düzenlenmeye 
başladığını ifade eden Özaltun, 
Vuslat Parkı’ndaki helikopter pisti 
ile İçerişehir Mahallesi’ndeki eski 
Hükümet konağı arasında kalan 
2 bin 750 metre mesafedeki kıyı 
şeridinde daha önce yürütülen kıyı 
tahkimat projesi çerçevesinde bi-
siklet ve yürüyüş yolları yapıldığını 
hatırlatarak, “Altyapısı hazırlanan 
bisiklet ve yürüyüş yollarını ise İlçe 
Belediyesi olarak kauçuk zeminli 
hale getiriyoruz. Buradaki kırmızı 
zeminli yolu yayalarımız yürüyüş 
yolu olarak kullanabilecek, mavi 
renkli zeminde ise bisiklet tut-
kunlarımız pedal çevirebilecek” 
dedi. Sahil zemininde yürütülen 

çalışmaların sadece bu yolların ze-
mininin kauçuk malzemeyle kap-
lanmasından ibaret olmadığını da 
vurgulayan Özaltun, bu kesimde 
gece aydınlatması için aydınlatma 
sistemi kurmaya başladıklarını 
da belirterek, “Proje kapsamında 
yürütülen çalışmalarla sahil ban-
dımızı boydan boya geceleri de 
aydınlatmış olacağız.Ayrıca, Vus-
lat Parkı’nda iki noktaya ‘Beyşehir’ 
yazılı ışıklandırma sistemi kurduk. 
Bunlardan bir tanesi Jandarma 
burnu yakınlarındaki göl sahilinde 
yer alıyor. Halk arasında ‘Aşk ada-
sı’ olarak bilinen Sevgi Adası’nda 
da benzer bir çalışmaya imza attık. 
Ada kıyısında akşam saatlerinde 
ışıklandırma sistemiyle görülebi-
lecek ‘Beyşehir’ yazısı oluşturduk. 
Hem göl üzerinden adaya yaklaşıl-
dığında, hem de ada üzerinden gö-
rülebilecek bu ‘Beyşehir’ yazısının 
özellikle fotoğraf severler tarafın-
dan çok beğenileceğini ve ilgi gö-
receğini umut ediyoruz. Böylece, 
akşam saatlerinde bu ışıklandırma 
sistemi ile birlikte bu kesimde ziya-
retçi hareketliliğinin daha da arta-
cağını düşünüyoruz.”dedi.

Masal Kahramanları Parkı’na yoğun ilgi

Beyşehir Belediyesi tarafından 
muharrem ayı dolayısıyla Merkez 
Çarşı Camisi önünde vatandaşlara 
aşure ikramında bulunuldu. Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, bir-
lik ve beraberlik vurgusu yaptı. 

Aşure ikram etti



Çumra’da motosikletin trak-
tör römorkuna çarpması sonucu 
1 kişi hayatını kaybetti. Emrah 
Candan (25) yönetimindeki 33 YK 
281 plakalı motosiklet, ilçe giri-
şinde Abdurrahman D’nin kullan-
dığı 42 J 4990 plakalı traktörün 
römorkuna çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle yola devrilen motosik-
letteki Candan, ağır yaralandı. 
Vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine gelen sağlık ekipleri, Can-

dan’ı Çumra Devlet Hastanesi’ne 
götürdü.  Buradaki ilk müdaha-
lenin ardından Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne sevk edi-
len Candan, yapılan müdahaleye 
rağmen kurtarılamadı. Candan’ın 
evli ve 1 çocuk babası olduğu öğ-
renildi. Traktör sürücüsü Abdur-
rahman D, gözaltına alındı. Öte 
yandan, kaza anı olay yerindeki 
bir iş yerinin güvenlik kamerala-
rınca kaydedildi.  n AA

Karaman’dan Beyşehir ilçe-
sine gezmeye giden motosikleti 
genç, karayolunda seyir halindey-
ken bir anda önüne çıkan ineğe 
çarpmaktan son anda kurtuldu. 
Motosiklet sürücüsünün atlattığı 
kaza anı kask kamerası tarafından 
görüntülendi. 

Edinilen bilgiye göre, 16 Eylül 
Pazar günü Kader Akyürek, iki 
arkadaşıyla birlikte Karaman’dan 
yola çıkarak Beyşehir ilçesine 
hareket etti. Konya-Beyşehir ka-
rayolunda seyir halinde olan Ka-

der Akyürek, viraja geldiği sırada 
hızını düşürdü. Bu sırada aniden 
önüne çıkan ineği gören Kader A., 
son anda manevra yaparak kaza 
yapmaktan kurtuldu. Motosiklet 
sürücüsünün viraja girdiği sırada 
hızını düşürmesi olası bir kazanın 
da önüne geçmiş oldu. 

İneğe çarpmaktan kurtulan 
motosiklet sürücüsü Kader A.’nın 
yaşadığı şaşkınlık ve kazadan kur-
tulma anları kask kamerası tara-
fından görüntülendi.
n İHA 
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Akşehir’de yaralı bulunan atmaca tedavi 
altına alındı. Yeni Mahalle eski Fatih 
Sultan Mehmet Caddesi’nde otomobiliyle 
seyir halindeyken, yol kenarındaki yaralı 
atmacayı fark eden Bülent Yiğit, kuşu 
otomobiline aldı. Kanadından yaralı olan 
atmacayı veterinere götüren Yiğit, kuşu 
tedavi ettirdi.
Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
yaralı kuşun tedavisinin devam ettiğini, 
tedavisi bittikten sonra tekrar doğaya 
salınacağını söyledi.
n AA

Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomo-
bilin takla atması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 2 kişi yaralandı.  Edinilen 
bilgiye göre, saat 08.30 sıralarında N.K. 
idaresindeki 42 DC 163 plakalı otomobil, 
sürücünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu kontrolden çıktı. Şaram-
pole yuvarlanarak takla atan otomobilin 
sürücüsü N.K. ile araçta bulunan ismi 
öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar 
olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu 
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altı-
na alındı.   n İHA 

Yaralı atmaca 
tedavi altına alındı 

Otomobil takla
attı: 2 kişi yaralı 

Beyşehir’de, besi çiftliğinde saman balyalarının tu-
tuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun 
uğraşları sonucu söndürüldü.  Edinilen bilgiye göre, dün 
saat 11.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan 
Hacı İnce’ye ait besi çiftliğinde, saman balyalarının bu-
lunduğu kapalı mekanda henüz bilinmeyen bir sebeple 
yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye 
ekipleri yangına müdahale etti. Uzun süre kontrol altına 
alınamayan yangını söndürmek için Beyşehir Belediyesi 
iş makineleri ve kamyon desteği verdi. İtfaiyenin ve be-

lediye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu yangın 
sabah saatlerinde kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin 
çiftlikteki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 
Yangının kontrol altına alınmasıyla zarar görmeyen sa-
man balyalarının kamyonlara nakledilerek kapalı alandan 
uzaklaştırıldığı belirtildi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun da yangının çıktığı çiftliğe giderek söndürme ça-
lışmaları hakkında itfaiye yetkililerinden bilgi alarak geç-
miş olsun dileklerini iletti.
n İHA 

Besi çiftliğinde yangın çıktı 

Temelinde çatlaklar oluşan 5 katlı iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. İMO Konya Şube Başka-
nı Süleyman Kamil Akın, “Bodrum katındaki bir kolon tamamen yük taşıyamaz hale gelmiş” dedi 

Temelden ses geldi, 
iki bina boşaltıldı 

Temelinden ses gelen ve çat-
laklar oluşan 5 katlı iki bina çökme 
riski nedeniyle boşaltıldı. Olay, Sel-
çuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi 
Çayüstü Sokak üzerinde bulunan 5 
katlı iki binada meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, akşam saatlerin-
de apartman sakinleri binadan ses 
geldiğini fark etti. Bunun üzerine 
apartmandan çıkan vatandaşlar po-
lisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar 
üzerine olay yerine polis, AFAD ve 
112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 
Kısa surede olay yerine gelen polis 
ekipleri binayı boşaltarak bina çev-
resinde güvenlik önlemi aldı. Olay 
yerine gelen AFAD ekiplerinin ve 
belediye yetkililerinin apartmanda 
yaptıkları incelemenin ardından 
bina güvenlik gerekçesiyle tama-
men boşaltılarak tahliye edildi. 
AFAD ekipleri daha sonra tahliye 

edilen binanın hemen yanında bu-
lunan apartmanda da göçük riski 
olabileceği ihtimali üzerine incele-
me yaptı. 

“BİNANIN GEREKLİ İNCELEMELERİ 
TAMAMLANANA KADAR 

BOŞALTILMASINA KARAR VERDİK“ 
Olay yerinde incelemede bu-

lunan İnşaat Mühendisleri Odası 
Başkanı (İMO) Konya Şube Başkanı 
Süleyman Kamil Akın “İlk olarak 
binanın kolanlarının hasar gördü-
ğüne dair. Biz inşaat Mühendisleri 
odası olarak AFAD ve diğer birim-
lerdeki arkadaşlarla birlikte binada 
inceleme yaptık. Binanın gerekli 
incelemeleri tamamlanana kadar 
boşaltılmasına karar verdik. Bu sa-
fadan sonra binadan çeşitli örnek-
ler alınarak ve projesi incelenerek 
analiz edilecek. Buna göre binanın 
yıkılması veya güçlendirilmesinde 

karar verilecek” dedi. Bu tür olayla-
rı vatandaşlar tespit ettiğinde yetki-
li birimlerden çekinilmemesini öne-
ren Başkan Akın, “Hasar görmüş 
kolonlarınız AFAD’ı aramaktan be-
lediyeleri aramaktan korkmayalım. 
Çünkü içerisinde yüzlerce insan 
yaşıyor” şeklinde konuştu. 

Apartman kolonlarında uzman 
ekip tarafından detaylı teknik in-
celeme yapılacağını belirten Akın, 
şunları söyledi: ‘’Bina 1982 yılında 
yapılmış. Zemin ve bodrum be-
tonarme, 4 katı da yığma olarak 
yapılmış karma bir binadır. Bod-
rum katındaki bir kolon tamamen 
yük taşıyamaz hale gelmiş. Ken-
di taşıyamadığı yükü diğerlerine 
aktardığı için de onlarda da hasar 
oluşmuş. Uzman ekip tarafından 
teknik inceleme yapılacak. Yapılan 
incelemenin ardından yıkılması ya 

da güçlendirilmesi konusunda ra-
por hazırlanacak ve rapor kat ma-
liklerine sunulacak. Benim şahsi 
görüşüm, yıkılması yönünde karar 
çıkabilir. Takviye olacaksa da çok 
güçlü bir takviye yapılır.”

Konya’da 2004 yılında 92 ki-
şinin öldüğü Zümrüt Apartmanı 
faciasını hatırlatan Akın, ‘’Fark edil-
meseydi ikinci bir Zümrüt faciası 
olabilirdi. Bu tür yapılar ülkemizde 
çok. Özellikle ‘İmar Affı’ ile bu tür 
yapıların çoğu affedilir hale geldi. 
Elimize bomba aldık. Ne belediye-
ler ne de meslek odaları olarak bu 
durumdan çok da hoşnut değiliz’’ 
diye konuştu.

Evleri mühürlenen bina sakin-
leri, çalışmalar tamamlanana kadar 
komşu ve akrabalarının evinde ka-
lacaklarını belirtti.
n İHA 

Motosiklet römorka 
çarptı: 1 kişi öldü 

Seyir halindeyken 
önüne inek çıktı 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Akşam saatlerinde yaşlı çiftin 
evden ayrılmasını fırsat bilerek 
eve hırsızlık için giren 2 şüpheli, 
vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine sevk edilen polis ekiplerince 
suçüstü yakalanarak gözaltına alın-
dı.  Olay, akşam saatlerinde merkez 
Karatay ilçesinin Sarıyakup Mahal-
lesi Burhan Dede Caddesi üzerinde 
bulunan iki katlı evde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Mus-
tafa M. (70) eşi ile birlikte cadde 
üzerindeki evlerinden karşı komşu-
suna misafirliğe gitti. Bir süredir evi 
takibe aldığı tahmin edilen şahıslar 
karanlıktan faydalanarak evin bah-
çesine girip balkonun kapısını kırdı. 
Müstakil evin yanındaki apartma-

nın üçüncü katının balkonunda 
oturan bir kişi evin içerisinde elinde 
fenerle iki şüphelinin içeride gez-
diğini fark etmesi üzerine durumu 
polis ve ev sahibine bildirdi. 

Olay yerine sevk edilen Asayiş 
Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri evin çevresinde 
şüphelilerin kaçmaması için önlem 
aldıktan sonra şüphelilerin bulun-
duğu eve girerek E.M. ile D.M.’yi 
yakalayarak etkisiz hale getirdi. 
Gözaltına alınan iki şüpheli, kelep-
çelenerek polis aracına bindirilip 
ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube 
Müdürlüğüne götürüldü.  Ev sahibi 
Mustafa M., kendilerini komşula-
rının çağırdığını belirterek, “Bizim 

hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz 
karşıdaki binada oturuyorduk. Gel-
mişler girmişler. Bizi kiracımız ça-

ğırdı. Evde değerli eşyalarımız yok 
ama alt üst etmişler. Banyo kazanı-
nı sökmüşler” dedi.  n İHA

Çiğ köftecilik yapan Ahmet Erol 
(30), son 1 yıldır, iş yeri kapalı ol-
duğu sıralarda, 18 kez elektrikleri-
nin kesilip, buzdolaplarında duran 
ürünlerinin bozulması üzerine du-
rumdan şüphelendi. Erol, işyerinin 
yakınına gizli kamera yerleştirdi. 
Erol, görüntüleri izlediğinde üst 
komşusu M.Ç.’nin elektrik pane-
li kapağını açıp, orada bir şeyler 
yaptığını gördü. Erol, polise gidip 
komşusu hakkında ‘mala zarar ver-
me’ suçundan şikayetçi oldu.  Olay, 
merkez Meram ilçesi Antalya Çev-
reyolu Caddesi üzerinde bulunan 
bir çiğ köftecide meydana geldi. 
Eşiyle birlikte 5 yıldır çiğ köfteci 
dükkanını işleten Ahmet Erol, yak-

laşık 1 yıl önce öğle saatlerinde iş 
yerine açmak için geldiğinde elekt-
riklerin kesik olduğunu fark etti. Bu 
durumun sürekli tekrarlaması üze-
rine Erol, elektrikçi çağırarak iş ye-
rindeki elektrik tesisatını kontrol et-
tirdi. Herhangi bir elektrik arızasına 
rastlanmadı. Ancak kesintilerin 
devam edip, buzdolabında bulunan 
ürünleri bozuldu. Erol, bir arkadaşı-
nın tavsiyesi üzerine elektrik saya-
cının bulunduğu binanın apartman 
girişindeki bölüme yaklaşık 10 gün 
önce gizli kamera kurdu. Erol, gö-
rüntüleri izlediğinde üst komşusu 
M.Ç.’nin elektrik paneli kapağını 
açıp, orada bir şeyler yaptığını gör-
dü. Erol, polise gidip komşusu hak-

kında ‘mala zarar verme’ suçundan 
şikayetçi oldu.  Erol, şunları söyledi: 
“Bu durumu bir yılda yaklaşık 18 
kez yaşadım. Dondurmalarım eridi, 
diğer ürünlerim bozuldu ve yak-

laşık 25 bin lira zarar ettim.  Bana 
husumet besleyip, zarar verme dü-
şüncesiyle elektrik şalterini indirdi-
ği şüphesiyle polise gidip şikayetçi 
oldum.’’  n DHA  

Vatandaş ihbar etti, suçüstü yakalandılar

Komşusu yüzünden 25 bin lira zarar etti!

Temelinden ses gelen ve çatlaklar oluşan 5 katlı iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. 
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‘Mahallede her şey bakkallara soruluyor’
Konya Bakkallar, Bayiler ve 

Kuruyemişçiler Esnaf Odası, Mev-
lana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve 
İŞKUR’un katkılarıyla “Perakende 
Sektöründe Müşteri İlişkileri Eğiti-
mi” başlığı altında program düzen-
lendi. Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
binası Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen programa İŞKUR Konya 
İl Müdürü Emrah Keleş, Konya 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Bir-
liği (KONESOB) Başkanı Muhar-
rem Karabacak, Oda Başkanları 
ve çok sayıda üye katıldı. İŞKUR 
Konya İl Müdürü Emrah Keleş ve 
İş ve Meslek Danışmanları İŞKUR 
teşvikleri ve imkânları hakkında 
izleyicilere bilgiler verdi. Program-
da ayrıca girişimcilik kurslarında 
dersler veren Prof.Dr. Mete Sezgin 
de bir sunum gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarını gerçek-

leştiren KONESOB Başkanı Mu-
harrem Karabacak bakkalların 
mahalle bekçiliği görevini üstlen-
diğini söyledi. Karabacak, esnafın 
işini kolaylaştırmak adına proje-
lerin devam edeceğini de söyle-
yerek, “Bu proje Feridun Göner 
başkanımız için ilk oldu. Bizlerde 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
olarak duyduğumuz memnuniyeti 
ifade etmek isteriz. Bir mahallede 
kız alp verirken mutlaka bakkalla-
ra sorulur. Dolayısı ile mahallerin 
bekçileri de bakkallarımızdır. Sizin 
yapmış olduğunuz görev kutsal bir 
görev. Bundan sonraki süreçte in-
şallah Esnaf ve Sanatkârlar Odala-
rı Birliği olarak Bakkallar Odamızla 
birlikte sizin işlerinizi daha da ko-
laylaştırmak adına üstümüze dü-
şen projeleri geliştireceğiz. İnşal-
lah programımız hayırlara vesile 

olur” diye konuştu. 
“PROJEMİZ TÜM ESNAFLARIMIZ 

İÇİN HAYIRLI OLSUN”
Konya Bakkallar, Bayiler ve 

Kuruyemişçiler Esnaf Odası Baş-
kanı Feridun Göner ise, bakkallık 
mesleğinin önemine dikkat çeke-
rek selamlama konuşmalarını şu 
şekilde yaptı: “Mevlana Kalkın-
ma Ajansı ve odamızın ortaklaşa 
yapmış olduğu proje kapsamında 
burada bulunuyoruz. Başta yaşlı 
amcalarımız olmak üzere hepinize 
teşekkür ediyoruz. Bizleri mem-
nun ettiniz. Projemizin tüm es-
naflarımızın içinde hayırlara vesile 
olmasını diliyorum”

Programın sonunda mesleğe 
uzun yıllarını veren Oda üyesi es-
naf ve sanatkârlaraplaketleri veril-
di ve günün anısına fotoğraf çekti-
rildi.   n HÜSEYİN MENEKŞE

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Muharrem ayı dolayısıyla Dut-
lu Millet Bahçesinde vatandaşlara 
aşure ikram etti. Efendimiz (S.A.V)’in 
gözbebeği Hazret-i Hüseyin ile arka-
daşlarını andığımız ve şehadetlerini 
yeniden anımsadığımız bu günlerin 
aynı zamanda dayanışma ve paylaş-
ma günleri olduğunu hatırlatan Baş-
kan Toru, Muharrem ayının ve aşure 
gününün ümmete birlik, beraberlik, 
huzur ve mutluluk getirmesini dile-
di. 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru Muharrem ayı dolayısıyla Dut-
lu Millet Bahçesinde vatandaşlara 
aşure ikram etti. Konya’nın ilk millet 
bahçesinde bulunan vatandaşların 
yoğun ilgi gösterdiği programa, AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular, İl ve İlçe Teşkilatı Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Ak Parti Kadın Kolla-
rı Başkanı Ayşe Uçar ile Kadın Kolları 
üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve 
Meram Muhtarları katıldı. Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, aşure 
dağıtımında yaptığı açıklamada Mu-
harrem ayının tüm ümmete hayırlar 
getirmesini temenni etti.  Muharrem 
ayının büyük sevinçleri ve büyük hü-
zünleri bir arada bulundurduğuna 
işaret eden Başkan Fatma Toru; “ 

Efendimiz (S.A.V)’in gözbebeği Haz-
ret-i Hüseyin ve arkadaşlarını an-
mak, çektikleri acıların hatırlanması 
ve şahadetlerinin asla unutulmama-
sı anlamı taşıyan aşure, aynı zaman-
da dayanışma ve paylaşma günleri-
dir. Bu topraklar ve bu topraklarda 
yaşayan her bir insan için en önemli 
günlerdendir, aşure günleri. Hem 

dini hem kültürel hem de sosyal bo-
yutu vardır. Bu mübarek günlerde, 
bizler, dinimiz açısından aşure gü-
nünde meydana gelen olayları tekrar 
tekrar hatırlar,  oruç tutar, 40 farklı 
ürünü bir araya getirerek aşure ya-
pıp akraba ve komşularımıza dağıtır, 
tüm toplum olarak bir manevi hava 
yaşarız. İşte burada bu aşureleri da-

ğıtarak, hem tarihte yaşanan hadise-
leri unutturmamış, hem bir Anadolu 
geleneğini yaşatmış,  hem de hal-
kımızla kucaklaşmış oluyoruz” diye 
konuştu.  Aşure ikramının ardından 
Başkan Toru ve beraberindeki heyet 
Dutlu Koruluğu’nda piknik yapan 
vatandaşlarla bir süre sohbet etti. 
n HABER MERKEZİ 

Millet Kıraathanesi
Meram’da açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın projesi ‘Millet Kıraat-
haneleri’nin Konya’daki ilk örneği 
Meram’da açılıyor. Kıraathanenin 
ilk olma özelliğinin yanında bam-
başka bir konsept ile hizmete gi-
receğini söyleyen Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, projenin ge-
leneksel kültürü ihya etmek, kom-
şuluk ilişkileri başta olmak üzere 
toplumsal dinamikleri ayakta tut-
mak adına çok önemli bir adım ol-
duğunu kaydetti. Başkan Toru,Dr. 
Ahmet Özcan Caddesi üzerinde 
26 Eylül Çarşamba günü saat 
14:30’da gerçekleştirilecek olan 
açılışa tüm Konyalıları davet etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ilk olarak 24 Haziran 
seçimleri öncesinde gündeme ge-
tirdiği ‘Millet Kıraathanelerinin’ 
bir örneği Konya’da ilk olarak Me-
ram’da açılıyor. Bünyesinde birçok 
yenilik barındıran ve kendine özgü 
bir konsepti bulunan Dr. Ahmet 
Özcan Caddesi üzerindeki Me-
ram Millet Kıraathanesi’nin açılışı 
için 26 Eylül Çarşamba günü saat 
14.30’da tören düzenlenecek.  Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
açılışa Dünya Etnospor Konfede-
rasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve 
Etnospor Yönetim Kurulu Üyele-
rinin de katılacağını belirtirken, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın vaadini gerçekleştirmek 
üzere hızla harekete geçtiklerini 
hatırlatarak, kıraathaneyi kısa bir 
süre içinde tamamlamış olmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.   

Millet Kıraathanesi’nevatan-
daşların daha rahat ulaşılabilmesi 
adına Dr. Ahmet Özcan Caddesi 

üzerinde bulunan Rabia Spor Mer-
kezi’nin altında faaliyete geçtiğini 
kaydeden Başkan Fatma Toru, 
buyatırımı komşuluk ilişkilerini 
geliştirmek ve geleneksel mahalle 
kültürünü ihya etmek adına önem-
li bir çalışma olarak nitelendirdi. 
Millet Kıraathanesi’nde Meram 
Belediyesi olarak, her kesimi ku-
caklayabilecek şekilde yenilikçi bir 
konsepte imza attıklarının altını çi-
zen Toru, “Kadın-erkek, genç-yaşlı 
her kesimi kucaklayıcı bir anlayış 
ile her yaşa hitap ediyor. Kıraatha-
nemizde oturma alanları, etnospor 
bölümleri, oyun, özellikledezeka 
oyunlarının yer aldığı konsepte ek 
olarak görme engelliler için ilkleri 
de gerçekleştirdik. Onların engel-
lerine rağmen kolaylıkla kullana-
bilecekleri bir mekan olmasının 
yanında yararlanabilecekleri bir 
kütüphane kuruyoruz. Yüzlerce 
eseri görme engellilerin istifade-
sine sunacağız. Bu kitapların yanı 
sıra kıraathanemiz, Boğaziçi Üni-
versitesi Görme Engelliler Tekno-
loji ve Eğitim Merkezi ’ne üye oldu. 
Böylelikle hemşehrilerimiz inter-
net üzerinden buradaki e-kütüp-
hanede bulunan hem sesli kitap-
lardan hem de metin formatındaki 
eserlerden yararlanabilecekler” 
diye konuştu. 

Başkan Fatma Toru, 26 Eylül 
Çarşamba günü Dr. Ahmet Özcan 
Caddesi üzerinde bulunan Rabia 
Spor Merkezi’nin altında hizmete 
girecek olan Millet Kıraathane-
si’nin saat 14.30’da gerçekleştirile-
cek açılışına tüm Konyalıları davet 
etti.  
n HABER MERKEZİ

Bereket, rahmet ve feyzin bollaştığı Muharrem ayı nedeniyle Konya Şehit Aileleri Derneği tarafın-
dan aşure ikramında bulunuldu. Programa protokol üyeleri ve çok sayıda şehit ailesi katıldı

Aşure buluşturdu
Muharrem ayı dolayısıyla Kon-

ya Şehit Aileleri Derneği tarafından 
aşure ikramında bulunuldu. Şehit 
Aileleri Dernek Binasında gerçek-
leşen programa AK Parti Konya 
Milletvekili Tahir Akyürek, AK Par-
ti Konya Eski Milletvekili Hüsnüye 
Erdoğan,MHP Konya Milletvekili 
Esin Kara, MHP Konya İl Başkanı 
Murat Çiçek, Konya İl Jandarma 
Komutanı Ercan Yaşin, Konya İl 
Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ve çok sayıda 
şehit ailesi katıldı. Edilen duaların 
ardından aşure ikramında bulunu-
lurken günün anısına toplu fotoğraf 
çekimi de yapıldı. 

“TÜM ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE 
MİNNET BORÇLUYUZ”

Şehit ailelerinin, birlik ve bera-
berlik adına güzel çalışmalar ser-
gilediğini belirten AK Parti Konya 
Milletvekili Tahir Akyürek, “Kon-
ya’da şehit ailelerimiz birlik ve be-
raberliğimiz için güzel çalışmalara 
imza atıyorlar. Muharrem Ayı ve-
silesi ile bir aşure programı tertip 
edildi. Programın düzenlenmesinde 
emeği geçenlere teşekkürlerimizi 

sunuyoruz. Cenab-ı Hak böyle gün-
lerin manasını idrak edenlerden ey-
lesin. Vatanımız, devletimiz için ca-
nını ortaya koyan tüm gazilerimize 
ve şehitlerimize minnet borçluyuz” 
diye konuştu. 

“ŞEHİT AİLELERİMİZİN HER 
ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ”
Konuşmalarını gerçekleştiren 

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, 
“Yezide karşı tarafımızı belli etmek 
için buradayız” diyerek, cümlele-
rini şu şekilde aktardı: “Şehit ai-
leleri derneğimizin davetini kabul 
ettik. Çünkü Yezidin torunları, Hz. 
Hüseyin’i Kerbelada şehit ettiler 
ama, bugün halen devam ediyor-
lar ve  bölücü terör örgütü olarak 
Mehmetçiklerimizi şehit ediyorlar. 

Bizlerde yezide karşı tarafımızı belli 
etmek için bugün buradayız. İnşal-
lah bundan sonraki süreçte de yan-
larında olmaya devam edeceğiz”

“ONLAR VATANIMIZ İÇİN 
CANLARINI FEDA ETTİLER”

Şehit Aileleri Derneği Aşu-
re programında olmaktan dolayı 
memnuniyetlerini dile getiren Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, “Farklı bölgelerde aşure 
programları düzenliyoruz ama, Şe-
hit Aileleri Derneği’nin bizim yanı-
mızdaki yeri ayrı. Şehit ailelerimizin 
çocukları bu vatan için, özgürlük 
için şehit oldular. Memleketimiz 
için canlarını feda ettiler. Bizde 
kendilerine gerekli destekleri veri-
yoruz. Bir de buradaki şehit ailele-

rinin birbirlerine anlatacak o kadar 
çok şeyi var ki bundan dolayı bir 
araya geliyorlar. Ben Şehit Aileleri 
Derneğini tebrik ediyorum. Muhar-
rem ayıda birçok olaya vesile olan 
bir gün ve ay. İslam Âleminin de 
Muharrem ayını tebrik ediyorum” 
dedi. Konya Şehit Aileleri Derneği 
Başkanı Recep Pekdemir ise, “Kon-
ya protokolünün burada olması biz-
leri sevindirdi. Her sene olduğu gibi 
geleneksel hale getirdiğimiz aşure 
programını bu senede düzenliyo-
ruz. 1990’lı yıllardan günümüze 
kadar yapılan bir gelenek… Bü-
yükşehir Belediyesine katkılarından 
dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri-
ni kullandı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

‘Aşure, dayanışma ve paylaşmaktır’

Konya Şehit Aileleri Derneği tarafından aşure ikramında bulunuldu. Konya Şehit Aileleri Derneği 
Başkanı Recep Pekdemir ise, “Konya protokolünün burada olması bizleri sevindirdi” dedi.
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Konya Kamu yatırımlarında bu yıl 953 milyon liralık yatırımla 7. sırada yer aldı. 2017 ve 2016 yılların-
da kamu yatırımlarında 5. sırada yer bulan Konya’nın 2019’da tekrar bu sıraya yüklenmesi bekleniyor

Ulaştırma haberleşme yatırımları ilk defa tarım yatırımlarını geçerek 397 milyon 597 bin lira olurken, ta-
rım yatırımları 253 milyon 100 bin lirayı buldu. Buna göre Metro ihalesi için ise umutlu bekleyiş sürüyor 

Kamu yatırımlarında 2 yıl sonra 2 basamak düştük
Son yıllarda kamu yatırım-

larında nüfus kriterine göre 
oldukça iyi yerlerde yer alan 
Konya 2018 yılında yine nüfu-
suna mukabil bir yerde 7. sıra-

da yer aldı. Toplam 953 milyon 
liralık yatırım alan Konya’da 
ulaştırma haberleşme yatırım-
ları 397 milyon 597 bin lira, 
tarım yatırımları 253 milyon 

100 bin lira, diğer kamu hiz-
metleri 128 milyon lira, eği-
time 76 milyon lira, sağlığa 
700 milyon lira ve enerjiye 24 
milyon lira tahsis edildi. Kamu 

yatırımlarında ilk 10 ile bakıl-
dığında ise; 10 milyar 258 mil-
yon lira ile İstanbul 1., 5 mil-
yar 112 milyon lira ile Ankara 
2., 2 milyar lira ile İzmir 3., 1 

milyar 270 milyon lira ise Ak-
saray 4., 1 milyar 421 milyon 
lira ile Diyarbakır 5., 1 milyar 
13 milyon lira ile Antalya 6. sı-
rada yer aldı. 7. Sırada yer alan 

Konya’dan sonra ise sırasıyla 
Mardin, Bursa ve Mersin yer 
alıyor. Son 12 yılda Konya’nın 
kamu yatırım sıralamasındaki 
yeri şöyle gelişmişti: 

2007

İLLER YATIRIM MİKTARI (BİN TL)     

1) İSTANBUL 2.862.647 

2) ANKARA 1.002.094 

3) ARTVİN 491.155 

4) İZMİR 428.953 

5) BURSA 337.784

6) ANTALYA 323.842 

7) KAHRAMANMARAŞ 306.388 

8) ADANA 299.862 

9) KARAMAN  284.584 

10) MARDİN 244.110 

11) KONYA 240.895 

12) İÇEL  230.239 

13) KOCAELİ 227.962 

14) SAMSUN 221.839 

15) SİVAS 206.936 

2008 

İLLER YATIRIM MİKTARI (BİN TL)     

1) İSTANBUL 3.203.329 

2) ANKARA  1.107.334

3) BURSA 486.667 

4) ANTALYA  467.316 

5) İZMİR  464.379 

6) SAMSUN 297.400 

7) İÇEL 294.801 

8) ARTVİN  284.902 

9) KOCAELİ 276.676 

10) KAHRAMANMARAŞ 246.433 

11) ADANA 245.109 

12) KARAMAN 238.792 

13) KONYA 235.335 

14) MARDİN 220.989 

15) ESKİŞEHİR 210.895 

2009          

İLLER YATIRIM MİKTARI (BİN TL)     

1) İSTANBUL  3.585.032 

2) ANKARA  1.211.306 

3) ŞANLIURFA 541.697 

4) ANTALYA 496.676 

5) İZMİR  492.899 

6) ARTVİN 459.369 

7) BURSA 415.548 

8) SAMSUN 372.753 

9) DİYARBAKIR  370.231 

10) MARDİN 314.516 

11) İÇEL  292.244 

12) KARAMAN 263.785 

13) MUĞLA 237.171 

14) KONYA 227.484 

15) KAHRAMANMARAŞ 225.827 

2010         

İLLER YATIRIM MİKTARI (BİN TL)     

1) İSTANBUL  4.079.774 

2) ANKARA 1.352.762 

3) ARTVİN 590.516 

4) ŞANLIURFA 590.243 

5) DİYARBAKIR 469.201 

6) İZMİR 457.054 

7) ANTALYA 416.980 

8) SAMSUN 389.958 

9) BURSA 375.961 

10) ZONGULDAK 369.615 

11) KONYA 343.518 

12) ERZURUM 337.293 

13) MARDİN 330.623 

14) KARAMAN 315.741 

15) ADIYAMAN 289.442 

2011          

İLLER YATIRIM MİKTARI (BİN TL)     

1) İSTANBUL 2.820.020 

2) ANKARA 1.700.453 

3) DİYARBAKIR 776.615 

4) ŞANLIURFA 680.639 

5) ARTVİN 664.209 

6) İZMİR 609.473 

7) TRABZON 607.961 

8) BURSA 604.127 

9) MARDİN 536.128 

10) KONYA 426.031 

11) ANTALYA 351.452 

12) MUĞLA 305.845 

13) ADIYAMAN 302.114 

14) AĞRI 280.023 

15) MANİSA 276.494 

2012         

 İLLER YATIRIM MİKTARI (BİN TL)     

1) ANKARA 3.553.371 

2) İSTANBUL 2.559.243 

3) ARTVİN 849.704 

4) DİYARBAKIR 798.074 

5) MARDİN 721.380 

6) İZMİR 704.596 

7) ŞANLIURFA 647.736 

8) KONYA 490.647 

9) İÇEL 460.100 

10) KAHRAMANMARAŞ 458.777 

11) BURSA 452.297 

12) ANTALYA 420.393

13) GAZİANTEP  360.239 

14) HATAY 314.474 

15) BALIKESİR 303.386 

2013         

 İLLER YATIRIM MİKTARI (BİN TL)     

1) ANKARA 3.664.716 

2) İSTANBUL 2.246.210 

3) MARDİN 1.458.881 

4) İZMİR 1.209.754 

5) DİYARBAKIR 914.826 

6) ŞANLIURFA 789.586 

7) HATAY 633.627 

8) KONYA 623.754 

9) ANTALYA 615.317 

10) KAHRAMANMARAŞ 515.399 

11) İÇEL 511.121 

12) ESKİŞEHİR 503.956 

13) ARTVİN 433.038 

14) GAZİANTEP 420.830 

15) SAKARYA 417.976

2014         

İLLER YATIRIM MİKTARI (BİN TL)     

1) İSTANBUL 5.451.746 

2) ANKARA  4.509.166 

3) İZMİR 1.475.723 

4) DİYARBAKIR 1.023.845 

5) MARDİN 1.016.369 

6) ŞANLIURFA 1.009.544 

7) KONYA 909.841 

8) ANTALYA 637.386 

9) ADANA 570.304 

10) ESKİŞEHİR 563.206 

11) BURSA 533.928 

12) ERZURUM 502.836 

13) GAZİANTEP 495.454 

14) KAHRAMANMARAŞ 490.384 

15) KOCAELİ 480.950 

2015         

 İLLER YATIRIM MİKTARI (BİN TL) 

 1) İSTANBUL 6.392.505

2) ANKARA 4.255.158

3) İZMİR 1.639.470

4) DİYARBAKIR  1.130.827 

5) MARDİN 1.115.096 

6) ŞANLIURFA 957.511 

7) KONYA 877.931 

8) ANTALYA 663.539 

9) BURSA 616.484 

10) ADANA 574.314 

11) ESKİŞEHİR 526.420 

12) BATMAN 512.618 

13) ERZURUM 505.934 

14) KAHRAMANMARAŞ 495.744 

15) KAYSERİ 482.179 

2016          

İLLER YATIRIM MİKTARI (BİN TL)     

1) İSTANBUL 8.220.294 

2) ANKARA 4.534.169 

3) İZMİR 1.762.975 

4) DİYARBAKIR 1.369.143 

5) KONYA 1.225.040 

6) MARDİN 1.120.459 

7) ANTALYA 923.840 

8) BURSA 768.695 

9) ERZURUM 698.318 

10) ŞANLIURFA 655.129 

11) ADANA 642.957 

12) KOCAELİ 589.576 

13) MERSİN 546.150 

14) GAZİANTEP 517.949 

15) TEKİRDAĞ 501.320

2017 

İLLER YATIRIM MİKTARI (BİN TL)

1)İSTANBUL 12.022.983

2)ANKARA 5.840.055

3)İZMİR 2.751.278

4)DİYARBAKIR 1.556.929

5)KONYA 1.462.063

6)MARDİN 1.191.761

7)BURSA 1.132.286

8)ANTALYA 1.049.602

9)ADANA 1.011.186

10)GAZİANTEP 795.618

11)ERZURUM 756.022

12)KOCAELİ 725.481

13AKSARAY 702.829

14)MERSİN 701.995

15)AFYONKARAHİSAR 683.622

2018

İLLER YATIRIM MİKTARI (BİN TL)

1)İSTANBUL 10.258.357

2)ANKARA 5.111.814

3)İZMİR 2.083.263

4)AKSARAY 1.270.172

5)DİYARBAKIR 1.042.845

6)ANTALYA 1.013.510

7)KONYA 953.381

8)MARDİN 929.635

9)BURSA 646.038

10)MERSİN 567.788

11)ARTVİN 556.198

12)HATAY 550.500

13)ZONGULDAK 485.117

14)KOCAELİ 451.617

15)GAZİANTEP 451.540

İlk defa olmak üzere tarım projelerini ulaştırma-haberleşme projeleri geçti. Yaklaşık 200 milyon liralık metro ödeneği bilindiği gibi 100 günlük Cumhurbaşkanlığı Hükümeti programında yer al-
mıştı. Yılın son çeyreğine girerken projenin ihalesine ilişkin umutlu bekleyiş sürüyor. İşte 2018 yılı kamu yatırımlarının sektörler ve iller bazında dağılımını gösteren tablo:

2018 YILI KAMU YATIRIMLARININ İLLERE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bin TL

İLLER TARIM MADENCİLİK İMALAT ENERJİ ULAŞTIRMA-HABERLEŞME TURİZM KONUT EĞİTİM SAĞLIK DİĞER KAMU HİZMETLERİ İL TOPLAMI
İstanbul 30 11,500 176,110 8,905,122 355,585 432,452 377,558 10,258,357
Ankara 14,190 495,745 43,080 69,475 1,185,913 11,776 6,285 230,035 486,936 2,568,379 5,111,814
İzmir 77,001 20,330 31,602 1,366,942 3,300 84,121 188,000 311,967 2,083,263

Aksaray 10,000 1,212,850 6,320 16,002 10,000 15,000 1,270,172
Diyarbakır 648,300 5,000 201,704 10,600 29,000 45,002 103,239 1,042,845
Antalya 101,001 20,000 673,359 1,050 48,500 60,000 109,600 1,013,510
Konya 253,100 24,502 397,597 3,105 76,400 70,500 128,177 953,381
Mardin 857,123 23,500 16,000 25,012 8,000 929,635
Bursa 52,000 3,000 3,500 35,000 3,500 4,001 32,352 155,057 357,628 646,038
Mersin 76,100 6,502 266,902 1,337 43,945 90,215 82,787 567,788
Artvin 5,000 473,617 40,002 16,004 21,575 556,198
Hatay 70,100 256,710 45,100 45,202 133,388 550,500

Zonguldak 10,000 27,400 362,601 4,800 9,002 45,000 26,314 485,117
Kocaeli 22,500 50,000 31,200 122,023 225,894 451,617

Gaziantep 22,100 8,200 166,065 1,050 14,200 90,002 149,923 451,540
Kahramanmaraş 31,000 46,000 63,200 157,862 22,010 45,000 58,854 423,926

Muğla 37,000 56,700 9,000 23,500 71,000 193,629 390,829
Malatya 55,000 110,222 6,223 19,400 73,000 117,161 381,006

Çanakkale 12,500 160,533 114,472 9,050 388 39,500 21,739 20,362 378,544
Adana 75,000 3,000 30,552 60,150 71,500 101,135 341,337
Sakarya 51,112 241,496 10,000 14,500 2 10,825 327,935
Eskişehir 22,000 25,167 45,334 102 37,702 30,000 150,553 310,858
Erzurum 73,300 2,000 58,250 4,500 350 45,350 68,545 47,180 299,475
Balıkesir 82,000 67,500 39,101 31,002 39,160 20,400 279,163
Denizli 35,000 2,000 5,000 27,002 33,400 12,500 153,572 268,474
Van 15,000 6,000 50,000 130,000 35,500 10,002 13,330 259,832

Afyonkarahisar 20,000 51,000 50,350 27,275 25,000 27,192 56,390 257,207
Sivas 45,000 9,300 88,454 1 21,020 78,000 13,897 255,672

Kastamonu 43,100 2 160,750 21,098 10 10,368 235,328
Elazığ 31,000 2,060 31,000 20,116 420 35,500 16,500 96,450 233,046
Rize 91,200 76,510 8,000 8,200 24,000 20,500 228,410

Samsun 83,000 29,000 30,450 44,770 35,780 223,000
Kayseri 61,000 47,000 38,404 60,000 8,450 214,854
Erzincan 15,800 97,750 700 25,110 75,000 100 214,460
Kütahya 20,000 67,000 72,100 13,000 342 23,600 1,000 8,430 205,472
Şanlıurfa 60,000 25,060 1,000 2,360 14,000 81,906 184,326

Aydın 75,000 2,000 19,200 33,260 44,606 174,066
Edirne 91,000 2,000 100 34,860 26,012 10,000 8,190 172,162

Adıyaman 43,200 53,000 3,500 4,202 22,550 26,455 18,406 171,313
Şırnak 30,000 75,504 7,617 24,002 20,000 12,010 169,133

Trabzon 5,000 69,500 1,000 1,500 15,100 25,000 52,020 169,120
Tokat 27,000 37,002 14,725 62,305 18,408 159,440

Tekirdağ 4,500 8,002 92,874 21,730 31,243 158,349
Manisa 52,800 16,176 26,010 58,000 2,490 155,476

Kırıkkale 6,000 97,860 15,420 3,370 122,650
Sinop 11,000 2 40,000 20,000 36,813 8,000 115,815

Çankırı 60,000 15,000 5,249 13,000 17,000 1,000 111,249
Bartın 39,000 15,000 5,000 15,000 35,000 109,000
Yozgat 16,500 5,000 22,700 1,000 43,350 15,064 1,100 104,714
Burdur 5,000 50,000 14,195 25,000 10,192 104,387
Iğdır 17,000 30,000 17,300 39,000 103,300
Kars 60,000 8,050 1 1,700 20,200 11,055 1,500 102,506

Kırklareli 18,500 1,000 10,000 18,010 50,000 97,510
Ordu 82,184 11,500 268 93,952
Bilecik 700 21,700 60,000 4,479 86,879
Bitlis 17,000 47,850 4,073 16,500 85,423
Ağrı 20,000 40,602 3,652 11,752 8,000 84,006

Giresun 10,000 22,800 50,000 82,800
Çorum 20,000 20,000 1,750 29,000 5,100 75,850

Osmaniye 10,000 13,100 25,000 26,723 74,823
Batman 6,000 2,400 16,502 40,000 9,035 73,937

Muş 13,000 21,000 10,000 5,000 22,000 2,232 73,232
Kırşehir 2 31,499 28,400 13,306 73,207
Bingöl 13,000 10,000 1,000 500 20,500 25,000 4 70,004
Bolu 10,000 2 19,814 23,498 2,296 11,483 67,093
Siirt 41,500 2,000 17,510 61,010

Isparta 13,600 10,000 2,000 29,410 4,000 1,380 60,390
Kilis 15,000 4,225 15,000 2 24,087 58,314
Uşak 15,000 17,600 25,000 80 57,680

Bayburt 22,400 35,000 57,400
Düzce 15,000 14,000 15,000 11,280 55,280

Gümüşhane 20,000 15,000 10,000 2,000 6,750 53,750
Karaman 10,264 12,000 464 17,000 13,605 53,333
Yalova 5,500 7,000 1,000 3,000 11,250 25,000 52,750

Nevşehir 20,000 20,000 7,500 2,150 49,650
Niğde 950 200 18,000 25,000 3,500 47,650

Hakkari 10,000 1 4,500 8,295 6,200 15,850 44,846
Amasya 12,000 7,850 20,702 480 41,032
Karabük 5,000 2 23,008 5,000 33,010
Tunceli 3,100 2,300 23,602 10 29,012
Ardahan 2 19,885 1,000 20,887
Muhtelif 7,362,566 1,230,972 220,270 3,367,300 18,441,335 281,252 329,222 10,977,083 5,187,971 11,253,351 58,651,322
TOPLAM 10,255,388 2,014,784 776,597 5,524,037 36,025,299 376,056 426,204 13,508,855 8,564,182 17,482,239 94,953,641

Son yıllarda kamu yatırımlarında nüfus kriterine göre oldukça iyi yerlerde yer alan Konya 2018 yılında yine nüfusuna mukabil bir yerde 7. sırada yer aldı.

İlk defa olmak üzere tarım projelerini ulaştırma-haberleşme projeleri geçti. Yaklaşık 200 milyon liralık metro ödeneği bilindiği gibi 100 günlük Cumhurbaşkanlığı Hükümeti programında yer almıştı. Yılın son çeyreğine girerken projenin ihalesine ilişkin umutlu bekleyiş sürüyor.

HABER: 
ABDULLAH AKİF SOLAK
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 

Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,
* CNC TORNADA ÇALIŞACAK ELEMAN
     (Vardiyalı çalışamaya engeli olmayan)

* BAY PAKETLEME ELEMANI
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

 CNC işleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Ope-
ratör Olarak Çalıştırılmak Üzere 
18-35 Yaş Arası Elemanlar, 

 Fabrika Elektrik Tesisat-Ba-
kım Onarım Bölümünde Görev-
lendirmek Üzere 18-35 Yaş Arası 
Elektrik Tesisatçıları,

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

Fevzi Çakmak Mah Ankara Yolu Konsan Sanayi 
10753 Sok. No: 14 Karatay/KONYA

0332 346 10 01

ATSANLAR MOTORLU ARAÇLAR 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

* BAY SATIŞ DANIŞMANI  
* BAY SATIŞ DESTEK
  ELEMANI
* AŞÇI

ALINACAKTIR.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 
88 76

Asgari Ücret + Sigorta + Yemek

Müracaat: 0530 764 06 49

Bitmekte olan otel 
inşaatımızın oda ve 
genel temizlikleri 

için 45 yaş altı
BAYAN TEMİZLİK 

PERSONELİ 
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYORELEMAN 
ARANIYOR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

3 KAPORTACI
3 BOYACI 
3 OTO TAMİRCİ (VASIFLI)

elemanlar alınacaktır.
Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayi Sitesi 
Efsane Sokak No: 78 Selçuklu / KONYA

Tel: 0 543 874 22 54

ÇAVUŞOĞLU
Hasar Onarım Merkezi

ELEMAN ARANIYOR

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

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

Tel: +90 332 239 23 39    Fax: +90 332 239 23 19

Firmamızda çalıştırmak üzere,

3 Dış Ticaret Bölümü Lise veya Üniversitenin ilgili 
bölümlerinden mezun,
3  İngilizceyi anlayabilen ve konuşabilen,
3 Askerlikten muaf yada tecilli
3 İletişimi ve diksiyonu düzgün,
3 Takım çalışmasına yatkın,
3 En Az B Ehliyetine sahip,
3 Dış Ticaret Satış ve Pazarlama Bölümü için İş 
Arkadaşı aranmaktadır.
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ZAYİ
Fatih Endüstri Meslek Lisesi’nden almış olduğum diplomamı kaybettim hükümsüzdür.

AHMET SAĞDIÇ

Z-399

  

T.C.
KONYA 10. İCRA DAİRESİ

2016/7660 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
1.İhale Tarihi : 11/10/2018 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 01/11/2018 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : Güventır Garaj ve Nakliyat işl.Alpaslan UyarHoırozluhan Mh.İstitikamet Cd. 
Yeni Kamyon Garajı Karşısı - KONYA

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 65.000,00 1 %18

42DNB72 Plakalı , 2011 Model , MAN Marka  çekici , TGX 
18400 Tipli , Rengi Beyaz ,  TGX 18400 Tipli42 DNB 72 
plaka sayılı, 2011 modelTGX 18.400 tipinde beyaz renkli 

çekicinin komple motor, şanzıman, diferansiyel, şaft, moto-
ra ait, elektronik ve elektrik akşamının bir çok parçası, akü, 
radyatörleri, araç ABS beyni, motor beyni, vs. bir çok parça-
sının araç üzerinde olmadığı, aracın bu haliyle araç vasfında 

olmadığı,tesbit edilmiştir.
(İİK m.114/1, 114/3)
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Örnek No: 25*

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 867742

Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Şükrü ÇETİN’in annesi

Fatma ÇETİN’nin
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 868035   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Seninle maksadın buldu arzın ölü toprağı
Anladı ağaçlar bile niçin taşır yaprağı

 Çünkü nurun Ruşen etti zindan olmuş dünyayı
Gül cemalin gülsen etti dikendeki mumyayı

Rahme düştün çiçek açtı zulmetin bağrında taş 
Teşrifinle cana geldi kimsizin gözünde yaş

Ayak basışınla başlar bitmeyen ümmet derdin
Gözün açtın ilk nefeste Yârab ümmeti derdin

Doğum günün ta geceden semalarda sezildi
Canlar öncesinde senin pakı soyun çizildi

Tecellinle kâhı taştı, kâhı durdu, çöl, ırmak
Sapıtmışlar ağlaşırken öksüze oldun sığnak

Sen bilirdin yetim derdin sende öyle doğmuştun
Yıllar sonra bu sevginle gözyaşına boğmuştun

Kundağından sıyrılırken düştün anne koynundan
Öksüzlük huzmesi aldı yetimliği boynundan

Hamrunu yoğurdu rahman yetim, öksüz suyuyla
Başka türlü baş edilmez azmışların huyuyla

Ne zaman alışsa kucak nurdan teni sarmaya
Hikmetinden sual olmaz gelir onu almaya

Tam alırken baba kokusunu büyük babadan
O nu da götürdü Mevla çekti aldı aradan

Sen senidin, sen Ahmet’tin Muhammet Mustafa
Son ümmetin server’iydin yok idi sana sefa

Geçecektin bir bir dünya imtihan surlarını
Yenmek için putlarını o yamyam kullarını

Öylesine azmışlardı yemişlerdi başları
Öz kızlara çukurlarda atmışlardı taşları

Onlar için bir zül idi kızlara baba olmak
Azmışlığın hudutları bu kadar olur ancak

Allah seni sarmalıydı sapkınların şerrinden

Köhne saltanatlar ürker hakikat neferinden 

Öyle ol ki uzak dursun kirli kalpler, desise
Ruh iklimi aldanmasın sır saklayan nefis’e

Yolun şavkı ümmetini hakka sebil olmalı
Seni öldürmeye gelen sende hayat bulmalı

Örnek insan önder insan ey nebiler sultanı
Yüz bin kere feda olsun yoluna koyduk canı

Kulluk anlamaktır elbet yaratılış hikmeti
Onun adı Muhammed’dir, doğru onun ümmeti 

Diğer ümmetlerde elbet aynı boydan geldiler
Tek farkları göklerin buyruğun yere serdiler

En son demde cem eğlendi inanlar bir safta
Son kitap armağan etti onlara altın yafta 

Dedi ki ‘kat’ı İndullah’ ‘din’i İslam dinidir 
Gayrisi yolun sapıtmış azmış insan kinidir 

Bu uğurda nice hak nebi gelip geçti amma
En son gelen peygamberi sakın başkası sanma  

Yetimlik mektebi bitti öksüzlük geldi sere
Ticaretle uğraşırken alıp götürdü nere

Nübüvvet müjdesi verdi ona Şam’ın yolları
‘Hıra’da başlayıp bitti aşkın halvet kolları  

Gel dedi yaradan ona bu buyruğu al götür
Kullarıma son Resulsün vazifeni yap otur

Orda başladı habipin kullarına hasreti
Onun ancak ümmetidir bu cihanda serveti

Can siperim servetinden ayrı koyma kulunu
Azmışların yollarından çevir benim yolumu

Kulluk için bizi kullarından gayrı kayırma
Sevgilinden bizi orda ayrı sayıp ayırma 
 04.09.2010

EFENDİM -II-

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Hakkari’nin Yüksekova bölgesindeki Buzul Dağları’nda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 
teröristlerin kullandığı çok sayıda sığınak ve yaşam malzemesi, komandolar tarafından imha edildi

4 bin metrede operasyon
Komandolar, Yüksekova’daki 

Buzul Dağları’nda bölücü terör ör-
gütüne yönelik sürdürdükleri ope-
rasyonda teröristlerin kullandığı çok 
sayıda sığınak ve yaşam malzemesi-
ni imha etti.

Güvenlik güçleri Hakkari’nin 

Yüksekova ilçesi kırsalındaki Buzul 
Dağları’nda operasyonlarını sürdü-
rüyor. Komandolar 3 bin 715 metre 
rakımda gerçekleştirdikleri operas-
yonda bölücü terör örgütü üyele-
rince kullanılan çok sayıda sığınak 
ve barınak ile buralara yerleştirilen 

yaşam malzemeleri buldu. Operas-
yon nedeniyle teröristlerin bölgeden 
yemeklerini dahi bırakarak kaçtıkları 
belirlenirken bir kısım mağaraların 
tünellerle birbirine bağlandığı tespit 
edildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ BİRBİRİNE 

DÜŞTÜ
Söz konusu barınak ve mağa-

ralarla yaşam malzemelerini imha 
eden güvenlik güçlerinin operasyon-
ları aralıksız devam ediyor. Güvenlik 
kaynakları, operasyonlar sonucu 
örgütün hareket imkanının gittikçe 

azaldığını ve terör örgütünün Kan-
dil’deki elebaşları dahil, sözde yöne-
tici durumdaki teröristlerin örgüte 
sözlerini geçirememeye başladığını 
ifade etti.

Bölücü terör örgütünden kopuş-
ların arttığı, birçok teröristin örgüt-

ten kaçtığı belirtilirken terör örgütü 
içindeki kavgaların telsiz konuşma-
larına yansıdığı, teröristlerin ifadele-
rinde ise taciz ve tecavüzle infazların 
her geçen gün arttığı bilgisine yer 
verildiği belirtildi.
n AA
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SÜ Tıp Fakültesi’nde Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar 
Göktaş, “Yaşamınız boyunca giyeceğiniz bu önlüklere hiç leke düşürmemenizi diliyorum” dedi

Selçuk Tıp’ta beyaz 
önlük heyecanı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp 
Fakültesi birinci sınıf öğrencileri 
için 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 
“Beyaz Önlük Giyme Töreni” dü-
zenlendi. Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen törene 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabu-
lut, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Serdar Göktaş,  Karatay Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Neyhan Ergene, Konya Tabip Odası 
Başkanı Dr. Seyit Karaca, dekan yar-
dımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler 
ve aileleri katıldı. 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğretim üyeleri, öğrencileri ve idari 
personelin hazırlamış olduğu sağlık 
için çal klibi izlendi. Törenin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Serdar Göktaş, “Sevgili 
genç hekim arkadaşlarım, eğitim 
öğretim hayatınızın başlangıcından 
itibaren bugüne kadar yıllarca ça-
lıştınız çabaladınız, sınavlarda üstün 
başarılar göstererek fakültemizi ka-
zandınız. Bu süreçteki yoğun gayret-
leriniz ve fakültemizi tercih ettiğiniz 
için başta sizlere, yetişmenize katkı-
da bulanan öğretmenlerinize, sizlere 

her türlü maddi manevi desteklerini 
emeklerini esirgemeyen ailelerinize 
sonsuz teşekkürlerimi sunmak isti-
yorum” dedi.

Yeni öğrencilerin de katılımıyla 
fakültede eğitimini sürdüren öğ-
renci sayısının 150’si yurt dışından 
olmak üzere toplamda bin 320 ol-
duğunu söyleyen Dekan Prof. Dr. 
Serdar Göktaş, “Ulusal ve uluslara-
rası düzeyde yüksek yetkinlik sahi-
bi, 200’e yakın öğretim üyemiz ve 
350 araştırma görevlimizden oluşan 
akademik kadromuzla akademik 
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Fa-
kültemiz, ülkemizde bulanan 100’e 

yakın tıp fakültesi içerisinde tıp eği-
timi açısından Ulusal Tıp Akredi-
tasyon Kurulu tarafından akredite 
edilen az sayıdaki fakültelerden olup 
yine ülkemizde gelişim sınavı uygu-
layan 3-4 tıp fakültesi konumunda-
dır. Yaşadığınız sürece hep tertemiz 
hep bembeyaz olarak taşıyıp sizden 
sonrakilere de onurla ve gururla 
devredecek, miras bırakacaksınız. 
Yaşamınız boyunca giyeceğiniz bu 
önlüklere hiç leke düşürmemenizi 
diliyorum. Çıktığınız bu yolda mil-
letimize, memleketimize ve tüm 
insanlığa hizmet yolunda başarılar 
temenni ediyor, hayırlı olmasını di-

liyorum” diye konuştu.
ÖĞRENCİLER, BEYAZ ÖNLÜK 

SEVİNCİNİ YAŞADI
Konya’nın güvenle gönderilebi-

lecek üniversiteler arasında ilk üçte 
yer aldığını dile getiren Selçuk Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Kağan Karabulut, ailelere ve 
öğrencilere hayırlı olması dileğinde 
bulunarak, “Sadece iyi birer hekim 
değil, iyi bir insan olarak vatanına, 
milletine, bayrağına ve değerlerine 
saygılı, gittiği yeri aydınlatan bir va-
tan evladı yetiştirmeye çalışacağız. 
Kıymetli aileler, sizleri selamlıyor, 
genç doktorlarımıza başarılar diliyo-
rum” dedi.  Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Kağan Karabulut, kendi 
yazdığı “Gel ve Elif gibi…” şiirlerinin 
yanı sıra ve Şair Abdurrahim Kara-
koç’un “Doktor Bey” şiirini okuya-
rak öğrencilere mesaj verdi. Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi 
ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Berna Arda  “Hekimlik ve 
Etik” üzerine yılın ilk dersini ger-
çekleştirdi. Heyecanları gözlerinden 
okunan Selçuk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi öğrencilerine beyaz önlükleri 
giymenin sevincini yaşadı.
n HABER MERKEZİ

Ülkü-Bir’den algoritma ve kodlama eğitimi
Ülkücü Eğitimciler Birliği Der-

neği (Ülkü-Bir) Genel Merkezinin 
Mevlana Kalkınma Ajansının (MEV-
KA) desteğiyle hazırladığı Algoritma 
ve Kodlama Eğitimi açılış programı 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fa-
kültesi Erol Güngör Konferans Salo-
nunda yapıldı.

Programa Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Mu-
rat Çiçek, MHP İl Kadın Kolları Baş-
kanı Nurhayat Yapıcı, Ülkü Ocakları 
Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini, 
MEVKA uzmanları ve kursiyer öğ-
retmenler katıldı.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek, 
“Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. 
Birçok anlamda sıkıntılarla karşı kar-
şıyayız ama bu süreçte temel prob-
lem olarak ilk sırada eğitim geliyor. 
Özellikle milli eğitim noktasında 
maalesef 15 yıldır siyasi iktidarın 
yapmış olduğu hatalarla birlikte 
sistemli bir yapı kurulamamıştır. İn-
şallah cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemiyle birlikte, yeni sistemle bir-
likte, yeni bir yönetim şekliyle birlik-
te özellikle milli eğitim alanında çap-
lı reformlar yapılacaktır ve 2023’te 
lider ülke Türkiye olma noktasında 
eğitim kalitemiz ön planda olacak-
tır. Bu noktada bugünkü konferans 
konumuz da son derece önemli. Ge-
lecek noktasında baktığımız zaman 
Türkiye’nin artık gelişmiş ülkelerle 
aynı seviyede ilerlemesi, bu noktada 
hareket etmesi, çağın gereklerine 
ayak uydurması lazım. Böylesine 
önemli bir süreçte böylesine önem-
li bir eğitim programı düzenleyen, 
emeği geçen arkadaşlarımıza teşek-
kür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ülkü-Bir Genel Başkanı Fatih 
Çakmak Tepe de konuşmasına Ül-
kü-Bir’in tarihi süreci hakkında bil-
gi vererek başladı. 1980 öncesinde 
emperyalizme ve komünizme karşı 
milli bir duruş sergilemek adına ül-
kücü öğretmenler tarafından kuru-
lan Ülkü-Bir’in vatanın en ücra köşe-
lerinde mücadele ve hizmet ederken 
bu uğurda şehitler verdiğine vurgu 
yaptı.

Çakmaktepe, “Ülkü-Bir olarak 
dünyada ve ülkemizde meydana ge-
len değişim ve gelişmeleri yakından 
takip ediyoruz. Hızla gelişen bilim 
ve teknoloji; bireylerin ve toplum-
ların geleceğini, bilgiye ulaşma, bil-

giyi kullanma ve üretme biçimlerini 
etkilemektedir. Ülkelerin gelişmesi 
için sadece ekonomi, sanayi, yöne-
tim gibi alanlardaki gelişmeler ye-
terli olmamaktadır. Şu an ekonomik 
olarak yaşadığımız buhranlı günlerin 
aşılmasında bizlere çok fayda sağla-
yacak dış ticaretin gelişmesi ve ih-
racatlarımızda sürdürebilir küresel 
rekabet gücümüzün artırılması için 
katma değeri yüksek ürünlerimi-
zin olması gerekmektedir. Ancak 
mevcut ihraç ürünlerimizin birço-
ğu maalesef teknolojik olarak fakir 
ürünlerden müteşekkildir. Tekno-
lojik ürünlerimizi zenginleştirebil-
mede en kıymetli girdi ise bilgidir. 
Bilgi toplumu olmayı bu yüzden 
özümsemeliyiz. Bu nitelikte bir 
toplum içinde bilgili ve iyi yetişmiş 
insanlarla beraber teknolojiye de ge-
reksinim duyulmaktadır. Teknoloji 
ve bilgisayarlar ile etkileşim içinde 
olduğumuz bir dünyada kodlamayı 
öğrenmek demek, bu hizmetlerin 
nasıl çalıştığını anlamak demektir. 
Bilişimsel ve yaratıcı düşünme bece-
rilerini geliştirmek demektir” şeklin-
de konuştu.

Bugüne kadar yaptıkları çalış-
malardan bahseden Genel Başkan 

Fatih Çakmaktepe, şehit ailelerinin 
çocukları ile maddi durumu el ver-
meyen öğrencilere yönelik eğitim, 
sosyal, kültürel faaliyetlerde bulun-
mak için projeler ve ilgili kurumlarla 
protokol hazırlıkları yaptıklarını söz-
lerine ekledi.

Çakmaktepe konuşmasına 
MEVKA Genel Sekreteri Savaş Ül-
ger ve Uzman Osman Fatih Yalçın 
ve konferans salonunu öğretmen-
lerin istifadesine açan NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e ve Sağ-
lık Kültür Spor Daire Başkanı Sayın 
Abdullah Atıcıgil’e teşekkür ederek 
sonlandırdı.

NEÜ Dr. Öğretim Üyesi Ali Os-
man Çıbıkdiken ön bilgilendirme 
yaptığı konuşmasında, “Pardus, açık 
kaynak yerli üreticiler tarafından ge-
liştirilmiş bir Linux dağıtımı. Linux, 
bir topluluk tarafından geliştirilmiş 
olan, dünyanın farklı ülkelerinden 
binlerce kişinin katkıda bulunduğu 
bir proje. Burada çalışan herkes gö-
nüllülük esasıyla kod yazıyor ve her-
kes yazılan kodları görüyor. Dolayı-
sıyla Linux sizin bilgilerinizi başka 
bir yere götüremez. Çünkü bilgileri 
taşımaya çalıştığında o işlem satırını 
dünyadaki gönüllü olarak kod yazan 

binlerce kişi görecek ve bu gönüllü-
ler tehlikeyi bildirecek bilgiye sahip. 
Windows için böyle bir şey söyleye-
miyoruz, çünkü kapalı, kodlarını gö-
remiyoruz.” dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Çıbıkdiken, 
“Birçok kişi Microsoft uygulamala-
rını kullanıyor ve satın alıyor. Satın 
almayan çoğu kişi de kopya uygu-
lama kullanıyor. Bu sizin suçunuz 
değil, bu maalesef bilişim teknolo-
jilerinin eğitiminin planlamasında 
yapılan tarihi hatanın suçu. Sizler 
Microsoft Windows, Word öğrene-
rek geldiniz, çocuklarınız öyle büyü-
yor. Peki bu tabuyu yıkamaz mıyız? 
Bunu başaran ülkeler var; Rusya, 
Almanya, tüm Baltık ülkeleri… Hiç-
birinde Microsoft’u göremezsiniz ve 
hepsinin kendi Linux dağıtımlarını 
görürsünüz. Almanya’da SUSE’yi, 
Fransa’da Mandrake’yi, İngiltere’de 
Ubuntu’yu, Türkiye’de Pardus’u 
görürsünüz.” şeklinde konuştu. Ko-
nuşmaların ardından Dr. Öğretim 
Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken tarafın-
dan verilen algoritma ve kodlama 
eğitimine geçildi. Dört grup halinde 
beş gün sürecek eğitimlerde kur-
siyer öğretmenler günde üçer saat 
ders alacak.  n HABER MERKEZİ 

Akın akın köyler-
den şehirlere koştuk. 
Boş bıraktık dağlarımızı, 
yaylalarımızı, otlakları-
mızı, köylerimizi. Belki 
de mecburduk, mecbur 
bırakıldık göçmeye, 
doğduğumuz yerleri terk 
etmeye.

Öyle ya, birkaç dö-
nüm para pencik tarla, 
yedi-sekiz çocuk… On-
lar büyüyünce o tarlaları 
“patlat dokuz kişiye bir gazoz” misali 
dağıt ve geçim sağla… Olacak iş de-
ğildi. Bunu gören gençlik de kendini 
köyden şehre atmakta buldu çareyi…

Bundan otuz kırk yıl kadar önce, 
özellikle dağ köylerimizde yaşam çok 
zordu. Bir günde tabiri zaiz ise bin tür-
lü iş yapmak zorundaydınız. Hem de 
yaptığınız bütün işleri kendi bedeninizle 
eğer yetmezse hayvanların bedenleriyle 
yapmak zorundaydınız.

Mesela benim doğduğum köyde 
bir sabah, henüz hava karanlıkken ya-
tağınızdan kalkar, taşıma yöntemiyle 
uzaklardan kap kacaklarla eve getir-
diğiniz su ile elinizi yüzünüzü yarım 
yamalak yıkar, öyle başlardınız günün 
çilesini çekmeye. Varsa teknede bir 
yufka ekmeği ya da mayalı ekmek, bir 
elinize onu alır diğer elinize de bahçe-
nizden kopardığınız bir yeşil soğan ya 
da bir domates, ağıldaki davarınızın 
kışın yiyeceğini temin etmek için iki 
eşekle düşerdiniz yollara. Bu şekilde 
hem yolda kahvaltınızı yapar hem de 
kilometrelerce uzaklıktaki yaprak kese-
ceğiniz meşeliklere ulaşmaya çalışırdı-
nız. Ulu meşe ağaçlarından saatlerce 
yaprak keser, deste yapar, eşeklerle 
köye taşır, toprak damlı evlerin üzerine 
serer, birkaç gün önce kestiğiniz yapra-
ğı damdan aşağıya, sonra iner oradan 
da samanlık deliğinden içeriye atardınız. 
Daha sonra içeriye girer, istif ederdiniz. 
Günlerce sürerdi bu döngü.

Bakar mısınız iş yüküne? Bu, sa-
dece iki eşek yükü meşe yaprağı elde 
etmek için verilen çabanın izahıdır... 
Yine aynı gün, kızlarınızın, oğullarını-
zın çeyizini temin etmek için ektiğiniz 
sebzelerin sulama zamanı gelmiştir ve 
hemen oraya koşar eğer sulama sırası 
bulabilirseniz, yapılacak su kavgalarını 
da göze alabilmişseniz eğer o işe koyu-
lursunuz. 

Akşam evde yemek yenilecek… 
Aklınızda “ne yemeği yapacağınız” ve 
“yapmaya nasıl zaman bulacağınızla” 
ilgili düşünceler vardır. Davarınızın keşi-
ği gelmişse çobanın azığına ne koyaca-
ğınız hususu da aklınızın tam ortasında 
dolaşıp durmaktadır diğer düşünceleri-
nizle birlikte…

Ardınızda en az altı yedi tane ve 
doğum araları belki de bir-iki seneyi 
geçmemek üzere dolaşan boy boy ço-
cuklarınızın vızıltısına çare bulma konu-
sundaki çabanız daişin cabası.

Daha geçen ay harman hasat iş-
lerinden bin bir meşakkatle çıkıp eve 
götürebildiğiniz birkaç çuval buğdayı, 
eşekler sırtında köyünüze on kilometre 
uzaklıktaki su değirmenine götürüp 
öğüteceksiniz. Zira evde birkaç gün ye-
tecek kadar un ya vardır ya da yoktur. 
Bu konu da kafanızı meşgul eden bir 
başka konudur.

Evde, dağa gidemeyen,“arık” dedi-
ğimiz koyun keçilere yiyinti gidecektir, 
sebze sulamanın ardından… Sebze-
liğin içinden topladığınız biraz ot, biraz 
meşe yaprağını sırtınıza yükleyip eve 
geldiğinizde, hava kararmış ve çocuk-
larınız yemek bekliyor olacaktır. Kimi 

ağlaşır, kimi su taşır, kimi 
hayvanlara yiyinti verir 
kimi altının temizlenme-
sini beklemektedir…

Bundan otuz kırk yıl 
öncesinin bir gününe sı-
ğan köy yaşantısını izah 
etmeye çalışsam da o 
gerçekliği ve büyük çileyi 
tam olarak yansıtabildiği-
mi sanmıyorum.

O yıllardaki, bu ka-
dar çile ve meşakkate 

rağmen özlediğim o kadar güzellik,   o 
kadar doğallık o kadar lezzet var ki, şim-
dinin parasına, villasına, model model 
arabasına nazaran paha biçilemeyen, 
değeri ölçülemeyen güzelliklerdi on-
lar…

Mesela tarlada ekininiz biçilmeyi 
mi bekliyor? Harmanda komşulardan 
arkaya mı kaldınız? Evinizin damını ör-
temediniz de toprak mı atılacak? Kışlık 
odununuzu kesecek gücünüz mü yok? 
Mesela evinizde el yordamıyla çalışan 
değirmen taşında bulgur mu çekile-
cek? Dibekte yarmanız mı dövülecek? 
Ağılda davarınız sağılacak da yetişti-
remediniz mi? Ya da sabah bir başka 
işe gitmek zorundaydınız da davarınızı 
çobanın önüne sürecek imkânı mı bu-
lamadınız? Oğlunuz evlenecek, kızınıza 
nişan mı yapacaksınız? Cenazeniz var 
da taziyeye gelenlere ikram edecek ye-
meğiniz, ekmeğiniz mi yok evinizde?

İşte insanlığı hatırlatan, birlikte ya-
şamanın gereği olan değerler devreye 
son sürat giriverirditam da bu zor anı-
nızda. Eline orağını alan tarlanızdaki eki-
ni biçmeye koşardı. Düğenini, öküzleri-
ni önüne katan sizin harmana taşınırdı. 
Kazmasını küreğini kapan, damınızın 
üzerini örtmek için seferber olurdu. 
Eşeğini önüne katan, düğün odununu-
zu kesmeye, kışlık yakacağınızı temin 
etmeye koşardı dağlara… Bulgurunu-
zu, yarmanızı komşularla birlikte çeker, 
beraber döverdiniz. Ağıldaki davarınızı 
size sormadan sağarlar; süt stilini, süt 
bakracını evinize uzatırlardı. Davarınızı 
ağıldan salıp çobanın önüne katarlardı. 
Oğlunuzun, kızınızın düğününe gelen 
ziyaretçileri kendi evlerine götürüp, 
onlara ikramda bulunmak için yarış 
ederlerdi… Cenazenizin bütün defin iş-
lemini, taziyeye gelenlerin yemek içmek 
işlerini hep komşularımız yapardı.İşi ol-
mayan işi olanın işine koşardı. Yemeği 
olanlar, yemeği olmayana verirdi. 

Kısaca izah edersek eğer, “herkes 
bir birinin külüne muhtaçtı.”

Elimde değil özlüyorum o günleri, 
o halleri.

Şimdi artık herkes kendi derdinin 
peşinde...  Kimsenin kimseyi gördü-
ğü yok. Mevcudu artırabilmek, aracını 
yenileyebilmek, evine evler katmak, 
çocuklarına özel eğitim aldırabilmek 
için yarışlara girmek, son model cep 
telefonlarıyla sağa sola hava atmaktan 
gayrı kimsenin bir başkasının derdini 
soracak halleri bile yok. 

Varlığımızla övünmekten fırsat bu-
lup, yokluğun acısını hisseden duyula-
rımızı hareke geçirmeye bile zamanımız 
yok. Körleştik, sağırlaştık. Kapı kom-
şumuzun cenazesinin olduğunu dahi 
aylar sonra duyar olduk.

Çok hızlı bir şekilde uzaklaşıyoruz 
bütün iyiliklerden, insanı insan yapan 
değerlerden. Bu nedenle de;çok hızlı bir 
şekilde çürüyoruz, çok hızlı bir şekilde 
ölüyoruz.

Hülasa;
“Bindik bir alamete, gidiyoruz kıya-

mete.”

NE YAPAYIM, ÖZLÜYORUM

Selçuk Üniversitesi Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu’nda 
(MYO), okula yeni başlayan öğren-
cilere yönelik oryantasyon eğitimi 
verildi.

Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezi’nde başlayan eğitime MYO Mü-
dürü Prof. Dr. Uçkun Sait Uçan, MYO 
Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Kul ve Arş. Gör. Şenay De-
mir, öğretim üyeleri ile öğrenciler 
katıldı.

Prof. Dr. Uçan, programın açı-
lışında yaptığı konuşmada, Selçuk 
Üniversitesi’nin taşıdığı evrensel 
değerlerin yanı sıra geleneklerine 
sahip çıkan ve durmadan kendini 
yenileyen lider yükseköğretim ku-
rumları arasında yer aldığını ifade 
etti. Günümüzde doğru ve güveni-
lir bilginin, gerek ekonomik yaşamı 
gerekse sosyal, kültürel değerleri bi-
çimlendiren en önemli kavram oldu-

ğunu belirten Prof. Dr. Uçan, “Sizler, 
Selçuk Üniversitesi’nde önümüzdeki 
2 yıl boyunca doğru ve güvenli bilgi-
ye ulaşacak ve bu bilgiyle donatıla-
caksınız. Bu süreçte sahibi olacağınız 
mesleğin teorik ve pratik yönlerini, 
detaylarını, sınırlarını öğrenecek ve 
sonunda topluma karşı kutsal göre-
vinizi ifa etmek üzere hayata atıla-
caksınız. Sağlık Hizmetleri MYO’dan 
gururla mezun olacağınız o güne hep 
beraber kavuşmayı diliyorum.” dedi.

MYO Müdür Yardımcısı Arş. 
Gör. Şenay Demir ise MYO’nun ta-
rihçesi, bölüm ve programlar, yöne-
tim, akademik ile idari kadro, okula 
ilişkin genel bilgileri içeren bir su-
num gerçekleştirdi. Arş. Gör. Demir, 
MYO bünyesinde 4 bölüm ve 11 
programın bulunduğunu aktardı. Or-
yantasyon eğitimi, müzik dinletisiyle 
devam etti.
n HABER MERKEZİ

Sağlık Hizmetleri MYO’da
oryantasyon eğitimi

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

MHP İl Başkanı Murat Çiçek Ülkü-Bir Genel Başkanı Fatih Çakmak Tepe

Prof. Dr. Serdar Göktaş Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut
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İki bakanlıktan meslek liseleri için önemli hamle
Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-

çuk ile Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, iki bakanlık 
arasında “Mesleki ve Teknik Eği-
timi Geliştirme” ve “Geleneksel 
Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere 
Aktarma ve Yaşatma” alanlarında 
iş birliği protokolünü MEB Başöğ-
retmen Salonu’nda düzenlenen 
törenle imzaladı.  Bakan Selçuk, 
15 Ekim’de açıklayacakları vizyon 
belgesinde ana konulardan birinin 
meslek liseleri olduğuna işaret ede-
rek, “Bugün de ona dair bir adım 
atıyoruz ve Türkiye’nin gerek turiz-
mi gerekse kültürü açısından mes-
lek liseleriyle bağlantılı biçimde son 
derece değerli bir girişimde bulu-
nuyoruz.” dedi. 

Kültür ve Turizm Bakanı Er-
soy’a teşekkür eden Selçuk, proto-
kolün meslek lisesi, müze ve öğret-

menlerle ilgili olmasının değerini 
artırdığını vurguladı. 

Bakan Selçuk, şöyle konuştu: 
“Öğretmenlerin çok daha uygula-
ma temelli çalışmalara yönlendiril-
mesine, çocukların çok daha fazla iş 
başı eğitimle kalmasını sağlayan bir 
yapı söz konusu olacak. Geleneksel 
Türk sanatları son derece önemli. 
Çünkü Türkiye’de şimdiye kadar 
geleneksel Türk sanatları konu-
sunda herhangi bir okul açılmamış. 
Bu ilk olacak. Bu okul, Türk sanat 
tarihi açısından el sanatlarının ve 
diğer geleneksel sanatların gelece-
ğe aktarılması konusunda özel bir 
girişim. Ayrıca müzelerle ilgili öğ-
retmenlerimiz hakkında da bir, iki 
konu var. Milli Eğitim Bakanlığı açı-
sından çok değerli olan bu mesleki 
eğitim konusu, bugün çok güzel 
bir örnekle turizm liseleri örneğiyle 

taçlanıyor. Bu çerçevede de meslek 
lisesine verdiğimiz önemin ilk nişa-
nesini sizlerle paylaşmış oluyoruz.”

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığı arasında imza-
lanan protokol ile meslek liselerinin 
turizm programları yeniden yapı-
landırılacak. 

Bu kapsamda ilk kez “Gelenek-
sel Türk Sanatları Meslek Lisesi” 

kurulacak. İstanbul’da açılacak lise-
nin öğretim programı ve ders içe-
rikleri, alan uzmanları, sanatçılar ve 
iki bakanlığın uzmanları tarafından 
önümüzdeki günlerde belirlene-
cek. Öğrencilerin staj ve becerinin 
eğitimleri bu alanda kurulmuş atöl-
yelerde ve gerçek üretim ortamla-
rında yapılması sağlanacak. Tüm 
liselerde müze eğitimi seçmeli ders 

olacak. Öğretim programına İngi-
lizce ve Rusça, hazırlık sınıfı olarak 
eklenecek. Turizm meslek liseleri-
nin öğretim programına İngilizce 
ve Rusça yabancı dil hazırlık sınıfı 
eklenecek. Ayrıca, Almanca, Arap-
ça, Çince ve Fransızca dilleri, yaban-
cı dil eğitimi kapsamında seçmeli 
ders olarak okutulacak. Okulların 
öğretim programları, sektörün ih-
tiyaçları ve talepleri doğrultusunda 
revize edilecek. 

Öğrencilerin işletmelerde be-
ceri eğitimi ve staj uygulamalarının 
gerçek hizmet ve üretim ortamında 
yapılmasını, öğrencilere burs veril-
mesini ve mezunların istihdamını 
sağlayacak olan Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, okul eğitici ve yönetici-
lerin hizmet içi ve işbaşı eğitimleri 
gerçekleştirmelerine destek vere-
cek.

Bu liseyle son yıllarda hat, ebru, 
minyatür, çini, tezhip, kalem işi, 
cilt, ahşap oymacılık, katı, dokuma-
cılık gibi alanlarda yapılan çalışma-
lar göz önüne alındığında ortaöğ-
retim seviyesinde böyle bir eğitim 
verilmemesi büyük bir eksiklik ola-
rak değerlendiriliyordu.

Ortaöğretimde Müze Eğitimi 
Protokol kapsamında, tüm ortaöğ-
retim kurumlarına “Müze Eğitimi” 
seçmeli ders olarak konulacak. 
Dersin uygulamalarının müze ve 
ören yerlerinde yapılması sağla-
nacak. Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı müze ve ören yerlerinde müze 
dersi uygulamalarının niteliğini 
artıracak şekilde uzman, materyal 
ve rehberlik desteği sağlayacak ve 
öğretmenlerin müze ve ören yerle-
rine ücretsiz girişlerini sağlayacak.
n AA

Minibüsçüler Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Sıtkı Özgüç’ün ba-
canağı, Ali Mendilli hayatını kay-
betti. Minibüsçüler Odası Yöne-
tim Kurulu Üyesi Sıtkı Özgüç’ün 

bacanağı,  15 Temmuz İlköğre-
tim Okulu’nda öğretmen olan 
Ali Mendilli geçirdiği kalp krizi 
sonucu hayatını kaybetti. Cena-
zeye; Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Başkanı Muharrem Karabacak’ın 
yanı sıra Minibüsçüler Odası Yö-
netim Kurulu Üyeleri ve sevenleri 
katıldı. Kılınan cenaze namazının 
ardından, merhum Ali Mendilli, 

Kurtuluş Mezarlığı’nda toprağa 
verildi. Yenigün Gazetesi olarak 
merhuma Allah’tan rahmet, ya-
kınlarına başsağlığı dileriz. 
n HABER MERKEZİ

İşadamı Sinan 
Sinangil vefat etti

Tarım Kart ile çiftçi hızlı 
ve kaliteli hizmet alacak

Konya İdman Yurdu eski baş-
kanlarından, Konyalı sanayici Si-
nan Sinangil Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. 86 yaşında İstanbul’da 
hayata gözlerini yuman merhum 
Sinangil’in cenazesi Hacı Veyis 
Camii’nde kılınan cenaze nama-
zının ardından Üçler Mezarlığı’na 
defnedildi. Cenazeye katılanların 
taziye dileklerini kabul eden Si-
nangil ailesi vefat eden yakınla-
rının mezarı başında da dualar 
etti. Konyaspor’dan ise  Merhum 
Sinangil’in vefatı üzerine açıkla-
ma yapıldı. Açıklamada, “Konya 
İdmanyurdu’nun başkanlarından 
Sinan Sinangil’in vefatını derin bir 
üzüntüyle öğrenmiş bulunmak-
tayız. Başkanımız merhum Sinan 
Sinangil’e Allah’tan rahmet, ke-

derli ailesi, sevenleri, yakınları ve 
camiamıza başsağlığı diliyoruz” 
denildi. Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Sinangil’e Allah’tan rah-
met, Sinangil ailesine ise başsağlığı 
ve sabırlar diliyoruz. 
n MEVLÜT EGİN

Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile 
birlikte PTT ve Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Bir-
liği (Tarım Kredi) arasında Ta-
rım Kart için iş birliği yapılması 
amacıyla PTT Pul Müzesi’nde 
düzenlenen törene katıldı. 

Pakdemirli, burada yaptığı 
konuşmada, değişim ve dönü-
şümün hız kazandığı bir dönem-
den geçildiğini belirterek, gele-
cek 10 yılda dünyada bilginin 
önem taşıyacağını söyledi.

Dünya nüfusunun 2050’de 
9,1 milyar, şehirleşmenin ise 
yüzde 70 olacağını ifade eden 
Pakdemirli, “Köyden kente göç 
hızlanıyor. Gıda üretimini yüzde 
50 artırmamız lazım. Bu çok zor 
bir ev ödevi. Sadece bizim için 
değil, ülkeler için zor bir ödev. 
Bu, teknolojisiz, datasız, bilgi-
siz asla olamaz” diye konuştu. 
Gelecek yıllarda en stratejik 
sektörün tarım ve su olacağını 
vurgulayan Pakdemirli, dünya-
yı doyuranın dünyanın da lideri 
olacağını, ülke olarak bu toprak-
ların, suyun kıymetinin iyi bilin-
mesi gerektiğini dile getirdi.

Pakdemirli, “Tarımda 4.0” 
ile birlikte bu sektörde teknolo-
jinin ön plana çıktığını, tekno-
lojik gelişmeleri iyi takip eden 
çiftçilerin verim kayıplarını en 
aza indirdiğini anlattı.

Dünyada, ekonomisi bilgiye 
dayanan toplumların lider ko-
numda olacağına dikkati çeken 
Pakdemirli, şunları kaydetti: 
“Tarım Kart ile çiftçimizin en 
büyük faydasına olacak işi yap-
tık. Çiftçimiz hızlı, güvenli ve 

kaliteli hizmet alacak, istediği 
zaman evinden, tarlasından ay-
rılmadan, ilçeye gitmeden işini 
yapabilecek. İsterse gübresini, 
mazotunu, yemini ve danış-
manlık hizmetlerini bu kartla 
alacak. Proje olarak da tarımsal 
destekleri ayni ve maddi olarak 
bu kart üzerinden vermek için 
Tarım Kredi ile çalışıyor ve ne-
ticelendiriyor olacağız.”

Pakdemirli, üreticiye doku-
nulması gerektiğini, bunun da 
üreticiyi daha iyi tanıyarak sağ-
lanabileceğini belirterek, “Üre-
ticiye dokunmak her zaman 
üreticiyle konuşmak değildir. 
Üreticinin hareketlerini takip 
edebiliyorsak, nerede ne yapı-
yor, hangi alanda hangi gübreyi 
kullanıyor, bütün bunları takip 
etmek önemli. Üreticimize bu 
kartla daha iyi hizmet vereceğiz 
ve üreticimizi daha iyi tanıyaca-
ğız” ifadesini kullandı.

Tarımın, tarih boyunca 
toplumun belkemiği ve eko-
nominin çimentosu olduğunu 
aktaran Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Cahit Turhan, “Çiftçi sa-
dece kendi ocağının direği değil, 
aynı zamanda Anadolu çınarının 
dört bir yanı saran dalıdır. Onun 
için çiftçiye millet olarak ‘efendi 
payesi’ vermişiz. Dünyada çift-
çisini efendiliğe layık gören baş-
ka bir millet yok.” diye konuştu. 

Turhan, yaptıkları diğer 
projelerde olduğu gibi Tarım 
Kart projesiyle de çiftçi ve ül-
kenin kazanacağını bildirerek, 
PTT’nin, elini attığı her alanda 
güçlü bir yapıya kavuştuğuna 
işaret etti. 
n AA

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ve Meram Ziraat Odası Başkanı 
Ali Ataiyibiner, hububata verilen desteğin yeterli olmadığında dikkat çektiler

‘Hububata verilen 
destek yeterli değil’

Türkiye’de 38 bin 873 kilomet-
rekare yüz ölçümüyle en büyük kent 
olan Konya’da arazinin yüzde 55’i 
tarım alanı olarak kullanılıyor. Kon-
ya’da en çok tahıl ürünleri yetiştiril-
diğinden Türkiye’nin tahıl ambarı 
olarak biliniyor. Geçtiğimiz günlerde 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli tarafından, kimyevi gübre-
de yüzde 15’lere varan indirim ile 
arpa ve buğdayda prim desteğinin 
iki katına çıkarılmasının çiftçiler için 
yeterli olmadı. Çiftiler ve çiftçilere 
hizmet veren Ziraat Odaları verilen 
desteğin yeterli olmadığına dikkat 
çekiyor.

ÇİFÇİNİN AYAKTA KALMASI İÇİN 
DESTEKLENMESİ GEREKİYOR 
Karatay Ziraat Odası Başkanı 

Rıfat Kavuneker, Türkiye zor şartlar 
altında geçiyor. Bu konuda hüküme-
timize desteğimiz tam. Ancak cifçi-
lerin yaşamlarını sürdürebilmesi için 
mutlaka üretimlerin devam etmesi 
gerektiğini ifade ederek, “Türkiye 
zor şartlar altında geçiyor. Bu konu-
da hükümetimize desteğimiz tam. 
Ancak cifçilerin yaşamlarını sürdü-
rebilmesi için mutlaka üretimlerin 
devam etmesi gerekir. Bizler üreti-
mi aksadır isek daha kötü sıkıntılara 
düşeriz. Arpa ve buğdayda 5 kuruş 
olan prim desteğini, önümüzdeki yıl 
10 kuruş olarak ifade ettiler. Ama 
bugün gübre ve mazot fiyatları vb 
buna benzer çiftçilerin girdilerin ta-
mamen hesaplanmasını lazım. Çift-
çiyi ne kurtarır. Elindeki mahsulünü 
ne zaman satmış ve kaça satmış 
bunların da bir hesabın yapılması la-
zım . Ona göre çiftinin mazot,  gübre 
desteği  ve arpa- buğday desteği ona 
göre verilmesi lazım. Masa başında 
oturarak artımla işlemi yapılmamalı. 
Bunun hesabı yapılır ise çiftçi üret-
meye devam eder.   Çiftçi  şuanda 
sıkıntıda.  Üretmemiz için de tarı-
mın önce desteklenmesi gerekiyor.  

Tarım ve Orman Bakanlığı ürünler 
ekilmeden o yıl arpa ve buğdayı şu 
fiyat altında almayacağım şeklinde 
açıklama yapması gerekiyor. Onda 
sonra çiftçi girdi maliyetlerini he-
sapladıktan sonra Arpa ve Buğdayı 
ekecek.  Bizim görevimiz üretmek. 
Bizlerin ayakta kalması için bizlerin 
de desteklenmesi gerekiyor. Destek 
rakamları ortak akıl ile belirlenmeli” 
dedi.

 HUBUBAT ALANLARIN KURU 
ALANLARINDA FARKLI 

DESTEKLERİN VERİLMESİ ŞART
Çiftçilerimiz son zamanlarda 

sulu alanlarda hububat’tan hızlı bir 
kaçış içerisinde olduğuna dikkat 
çeken Meram Ziraat Odası Başkanı 
Ali Ataiyibiner, “Çiftçilerimiz son 
zamanlarda sulu alanlarda hubu-
bat’tan hızlı bir kaçış içerisinde. 
Bununla ilgili rakamlar var.  Hubu-

bat desteklemeleri de destekleme-
lerin başladığı andan itibaren aynı 
fiyatlar ile devam ediyordu. Bunun 
üzerine geçtiğimiz günlerde  Tarım 
ve Orman Bakanımız Bekir Pakde-
mirli’nin açıklamaları ile Hububat 
destekleri ve gübre desteklerin ar-
tırıldığı açıklandı.  Ancak çiftçilerin 
en büyük girdileri gübrenin yanında 
elektrik enerji ve mazot maliyetleri.  
Bu desteklerin yanında çiftçilerimiz 
mağduriyeti giderme anlamında 
mazot ve elektrik ile ilgili de belli bir 
limite çekilmesi zorunlu. Çünkü üre-
tim maliyetleri ile bugünkü üretim 
maliyetleri çiftçinin ayakta kalması 
için kesinlikle girdilerin aşağıya çe-
kilmesi lazım. Ürün fiyatlarında des-
tekleme devam etmesi lazım. Özel-
likle hububat ve mevcut bakliyat 
ürünlerinde desteklemelerin devam 
etmesi gerekiyor. Açıklana destek 
fiyatının gözden geçirilmesi lazım. 
Konya bölgesi için hububat olmazsa 
olmazımız. Hububat  ekiminin kuru 
alanlarında daha fazla  desteklen-
mesi   şart” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Özgüç ve Mendilli ailelerinin acı günü

Rıfat Kavuneker  Ali Ataiyibiner
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal 
Karaman, Spor Toto Süper Lig’in 7. 
haftasında 29 Eylül Cumartesi günü Ka-
sımpaşa ile oynayacakları müsabaka-
nın kötü gidişatı olumluya çevirmek için 
önemli bir fırsat olacağını söyledi. Spor 
Toto Süper Lig’in 7. haftasında saha-
sında cumartesi günü saat 16.00’da 
Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Trab-
zonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdü-
rürken, Teknik Direktör Ünal Karaman 
ise oyuncularıyla sık sık bir araya ge-
lerek olumsuz havayı dağıtmak için yo-
ğun mesai harcıyor. Teknik ekip ile bir 
durum değerlendirmesi yapan yönetim 
ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki 

mesaisini artırdı. 
Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe 

mağlubiyetleri sonrası takımda kaybo-
lan moralleri düzeltemeye çalışan Ünal 
Karaman, oyuncularına güven mesajı 
verdi. Ligin ilk 4 haftasında ortaya çıkan 
pozitif durumun son iki haftada yaşadık-
ları puan kayıplarıyla ortadan kalktığını 
vurgulayan Karaman, Kasımpaşa ma-
çıyla birlikte kendilerine yakışan futbo-
lu ve saha sonucunu yansıtacaklarına 
inandığını belirtti. 

Kasımpaşa ile sahalarında oynaya-
cakları maçın olumsuz havayı tersine 
çevirmek için çok önemli bir fırsat oldu-
ğunu oyuncularına aktaran genç teknik 

adam, ligin üst sıralarında yer alan bir 
takıma karşı oynayacaklarımı, Kasım-
paşa maçını iyi değerlendirmeleri halin-
de yeni bir başlangıç yapabileceklerini 
belirtti. Karaman, “Ben takımıma sonu-
na kadar güveniyorum ve inanıyorum” 
diyerek oyuncularını motive etti. 
TRABZONSPOR’DA HOSSEİNİ SEVİNCİ

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında 
29 Eylül Cumartesi günü Kasımpaşa’yı 
konuk edecek olan Trabzonspor hazır-
lıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde, 
milli takım kampından sakat dönen İran-
lı oyuncu Hosseini de 2 haftalık bir ara-
dan sonra takımla çalışmalara başladı. 

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, 

Teknik Direktör Ünal Karaman yöne-
timinde yapılan antrenmana gribal 
enfeksiyon geçiren Esteban Alvarado 
ile sakatlığı bulunan Caleb Ekuban ka-
tılmazken, sakatlığı devam eden Kamil 
Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı olarak 
koşu yaptı. Gribal enfeksiyon geçirdiği 
için dünkü antrenmana katılmayan Onur 
Recep Kıvrak takımla çalıştı. Bordo-ma-
vililerde sakatlığı nedeniyle 2 haftadır 
takımdan ayrı çalışma yapan İranlı 
savunma oyuncusu Majid Hosseini de 
ilk kez takımla çalıştı. Hosseini’nin Ka-
sımpaşa maçına kadar tam hazır hale 
gelmesi bekleniyor. 
n İHA

Spor Toto Süper Lig, Avrupa’nın 5 büyük ligiyle yapılan 
kıyaslamada, maç başına 2,59 golle son sırayı aldı ancak 
Kasımpaşalı Mbaye Diagne, 8 golle bu ligler arasındaki 
en skorer futbolcu oldu. Süper Lig 2018-19 sezonunun ilk 6 
haftasındaki karşılaşmaları izleyenler, İngiltere (Premier 
Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie 
A) ve Fransa’nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki maçlara 
göre daha az gol izledi. Hakemlerin sadece 18 kez santrayı 
gösterdiği 6. hafta, 2017-18 sezonundan bu yana yaşanan en 
“kısır” hafta olarak kayıtlara geçti. Süper Lig takımları, geçen 
sezonun 13. haftasından beri ilk kez 18 golde kaldı. Maç ba-
şına 2,59 gol atılan Türkiye ligi böylece Avrupa’nın 5 büyük 
liginden de daha düşük gol ortalaması yakaladı. Ortalamanın 
düşmesinde en büyük etkiyi yapan ekipler, 4’er golü bulunan 
Bursaspor ve Aytemiz Alanyaspor oldu. Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor ise 5’er gol 
kaydedebildi.  n AA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında BB 
Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı 
antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Tek-
nik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman-
da ligdeki son karşılaşmada tam süre forma giyen oyuncular, 
yenilenme antrenmanı kapsamında kendi nabız aralıklarına 
göre aerob koşu yaptı. Diğer oyuncuların yer aldığı grup ise 
antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra interval 
koşular yapıldı. Ana bölümde 2x20 dakika dar alanda oyunsal 
formda dayanıklılık çalışması üzerinde duruldu. Bu çalışma-
nın ardından bir kez daha interval koşular gerçekleştirildi. 
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ar-
dından tamamlandı. Selçuk İnan’ın tedavisine devam edildi. 
n İHA

Bursaspor, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda oy-
nayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına dün 
öğle saatlerinde yapılan ve neşeli geçen antrenmanla devam 
etti. Yeşil-beyazlı takım bugün öğle saatlerinde İbrahim Yazıcı 
Özlüce Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla DG Sivasspor maçı 
hazırlıklarını sürdürdü. 30 Eylül Pazar günü saat 13.30’da 
deplasmanda DG Sivasspor ile oynanacak maçın hazırlıkları 
Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşti. Yak-
laşık 1 saat 30 dakika süren antrenman, ısınma hareketleri 
ve koordinasyon çalışmasıyla başlayıp, minyatür kalelerle 
yapılan oyunla devam etti. Kaleciler, kaleci antrenörü Yılmaz 
Bal eşliğinde takımdan ayrı çalışma yaparken, son bölümde 
taktik çalışma yapıldı.   n İHA

Kasımpaşalı Diagne 
golcüleri solladı

Galatasaray, Erzurum 
hazırlıklarına başladı

Bursaspor’da 
neşeli idman

Fenerbahçe karşısında attığı golle 
ligdeki gol sayısını 4’e, bu sezonki gol 
sayısını ise 6’ya çıkaran Ryan Babel, 
Şenol Güneş’in önümüzdeki hafta-
larda oynatmayı planladığı sistemde 
soru işareti oldu. Güneş, başarılı fut-
bolcuyu kanat yerine forvette oynat-
mayı planlıyor. 

Beşiktaş’ta Babel’in performan-
sı yüzleri güldürüyor. Fenerbahçe 
deplasmanında attığı golle bu sezon 
Süper Lig’deki gol sayısını 4’e yüksel-
ten Hollandalı futbolcu için Şenol Gü-
neş’in kafası karışık. Yıldız oyuncuyu 
sol kanatta oynatan tecrübeli teknik 
adam, Negredo’nun gitmesinin ar-
dından Babel’i forvete çekmenin plan-
larını yapıyor. Alvaro Negredo’nun 
ayrılmasının ardından ilk lig maçında 
Babel’i forvette oynatan ve bu futbol-
cunun performansından memnun 
kalan Şenol Güneş, Kayserispor kar-
şılaşması için de sahaya aynı taktikle 
çıkmanın planını yapıyor. 

LENS’TEN BEKLENTİ YÜKSEK 
Fenerbahçe deplasmanında ka-

natlarda Lens ve Quaresma’yı oynatan 
Şenol Güneş, bundan sonraki dönem-
de forvette Babel’i sahaya sürerek bu 
2 oyuncuyu yine ilk 11’de oynatmanın 
hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe kar-
şısında performansından memnun 
kaldığı Lens’in daha hareketli olma-
sını beklediğini söyleyen Güneş’in 
bu futbolcudan beklentileri yükseldi. 
Babel’i Kayserispor maçında da hü-
cumda oynatmanın hesaplarını yapan 
Güneş, Vagner Love’ı da kazanmak 
istiyor. Özellikle Larin’in gol yolların-
da etkisiz kalması nedeniyle Love’ı 
takıma monte etmek isteyen başarılı 
çalıştırıcı, Brezilyalı futbolcuyla bire 
bir görüşme yapacak. Forma giyme-
diği için mutsuz olan Vagner Love 
da oynamak istiyor. Tecrübeli golcü, 
Negredo’nun ayrılmasının ardından 
takıma katkı yapmak için şans bekli-
yor. 
n İHA

Şenol Güneş’in Ryan Babel planı

Ünal Karaman: Takımıma sonuna kadar güveniyorum

Türkiye 2024’ü istiyor!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) ev sahipliğine aday olan Türkiye, 9 şehirdeki 10 modern statla 
turnuvayı düzenlemek istiyor. İsviçre’nin Nyon kentinde 27 Eylül Perşembe günü EURO 2024’ün ev sahibinin belli 

olacağı organizasyon öncesinde, Türkiye’nin en önemli kozlarının başında modern ve yeni statları geliyor

Türkiye’nin EURO 2024 ev sahipliği 
için belirlediği 10 stadın 8’i kullanımda. 
UEFA’ya teslim edilen dosyada, İstan-
bul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nın yıkı-
lıp yeniden yapılacağı, yeniden inşa edi-
lecek Ankara’daki stadın da turnuva için 
hazır olacağı bildirildi. Antalya Stadı’nda 
ise iyileştirme çalışmalarının yapılacağı 
taahhüt edildi.     

EURO 2024 için Atatürk Olimpiyat 
Stadı ve Türk Telekom Stadı (İstanbul),  
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı (Bursa), 
Antalya Stadı (Antalya), Yeni Eskişehir 
Stadı (Eskişehir), Gaziantep Stadı (Gazi-
antep), Konya Büyükşehir Belediye Stadı 
(Konya), Medical Park (Trabzon), Yeni 
Kocaeli Stadı (Kocaeli), Ankara Stadı 
(Ankara) UEFA’ya gönderilen dosyada 
yer aldı. 

KONYA
Eskişehir gibi Konya da A Milli Ta-

kım’ın maçlarına ev sahipliği yapan şe-
hirlerden biri. EURO 2024 adaylığı şehir-
lerinden olan Konya, 2014 yılında açılan 

stadında 37 bin 829 seyirci kapasitesiyle 
futbolseverleri bekliyor. 

ATATÜRK OLİMPİYAT VE TÜRK 
TELEKOM STADI

Türkiye Futbol Federasyonunun, UE-
FA’ya verdiği dosyada İstanbul’dan 2 stat 
yer alıyor. 

EURO 2024 için yeniden inşa edilme-
si planlanan Atatürk Olimpiyat Stadı’nın 
92 bin 208 kişi kapasiteli olması planla-
nıyor. 

Yeniden inşa edilecek bu stadın, 
sahaya daha da yaklaşacak tribünleri, 
etkileyici akustiği ve futbolcu tüneli ile 
karma bölümü görebilen ağırlama alan-
ları sayesinde eşsiz bir seyirci deneyimi 
sunacağı açıklandı. Atatürk Olimpiyat 
Stadı, 191 locayı da içinde barındıracak. 

Galatasaray’ın maçlarına ev sahipli-
ği yapan Türk Telekom Stadı ise mevcut 
statlar içerisinde ilk açılan stat olma özel-
liğini taşıyor.

Türk Telekom Stadı 53 bin 611 kapa-
sitesinin yanı sıra Türkiye’nin en büyük 

VIP alanı bulunan stadı özelliğine de 
sahip. 

ANKARA’YA YENİ STAT
Yıkımına devam edilen Ankara 19 

Mayıs Stadı’nın yeniden inşa edilerek 
2021 yılına yetiştirilmesi planlanıyor. An-
kara’da açılacak yeni stadın kapasitesi 
ise 65 bin 307 olacak. 2015 yılında açılan 
Antalya Stadı, EURO 2024 için iyileştirme 
yapılacağı açıklanan tek stat. EURO 2024 
için geliştirmeler yapılacak stat, 43 bin 
616 futbolsevere ev sahipliği yapabile-
cek kapasiteye sahip. Statta 52 loca da 
bulunuyor. 

BURSA 
Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış 

takımlardan biri olan Bursaspor’un maç-
larına ev sahipliği yapan Bursa Büyükşe-
hir Belediye Stadı, “Timsah” şeklindeki 
yeşil çatısı ile dikkati çekiyor. Bursa Bü-
yükşehir Belediye Stadı’nın seyirci kapa-
sitesi 43 bin 761. Açılışı 2016’da yapılan 
Yeni Eskişehir Stadı, Türkiye’nin aday 
statlarından bir tanesi. A Milli Futbol 

Takımı’nın bazı maçlarını da oynadığı 
stat 34 bin 930 futbolseveri ağırlayabi-
liyor. Dünyanın en eski kesintisiz yerle-
şim alanlarından biri olan Gaziantep de 
Avrupa Futbol Şampiyonası için hazır 
durumda. Zengin mutfağı ve tarihi ile fut-
bolseverleri bekleyen Gaziantep, geçen 
yıl UEFA standartlarındaki modern stadı-
na kavuştu. Seyirci kapasitesi 35 bin 219 
olan Gaziantep Stadı, 54 locayı da bün-
yesinde bulunduruyor. Bu yıl açılışı yapı-
lan Kocaeli Stadı, aday statlar içerisinde 
en düşük seyirci kapasitesine sahip stat 
özelliğini taşıyor. TFF 3. Lig ekiplerinden 
Kocaelispor’un maçlarını oynadığı Koca-
eli Stadı, 34 bin 712 kapasiteli. 

TRABZON
Karadeniz Bölgesi’ndeki tek aday 

şehir Trabzon, Türk futbolunun köklü 
kulüplerinden Trabzonspor ile futbol coş-
kusunu yıllardır yaşıyor. Açılışı 2016’da 
yapılan Medical Park Stadı 43 bin 223 
seyirci kapasitesine sahip. 
n AA



Süper Lig temsilcimiz ve 2015 – 2016 sezonu 
Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor, bu 
sezon kupadaki ilk maçına çıkıyor. 3. Tur maçın-
da Yeni Amasyaspor’a konuk olacak olan yeşil 
beyazlı takım, bu mücadeleden galip ayrılarak 
adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Anadolu Kar-
talı’nın Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup ekiplerin-
den Yeni Amasyaspor ile oynayacağı mücadele 
12 Haziran Stadı’nda oynanacak ve saat 13.00’te 
başlayacak. Bu karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen 
yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Mehmet 
Kapluhan, Kemal Elmas ve Erkan Özdamar ya-
pacak.

RIZA HOCA ROTASYON YAPACAK
Atiker Konyaspor’un Yeni Amasyaspor ile oy-

nayacağı karşılaşmada Teknik Direktör Rıza Ça-
lımbay, Süper Lig maçında görev verdiği isimleri 

dinlendirecek. Çalımbay, hazır olmayan ve maç 
eksiği olan oyunculara şans tanıyacak. Yeşil 
beyazlı takımda, Paolo Hurtado, Traore, Amir 
Hadziahmetovic ve Diagne gibi isimlerin bugün 
oynanacak olan maçta sahaya ilk 11’de çıkması 
bekleniyor.  

2015 – 2016 SEZONU ŞAMPİYONU
Yeşil beyazlı ekip Atiker Konyaspor, 2015 

– 2016 sezonunda yakaladığı çıkış ile Türkiye 
Kupası’nda önemli bir başarıya imza atmış ve 
kupanın sahibi olmuştu. O sezon final maçında 
Medipol Başakşehir’i yenen Anadolu Kartalı, Sü-
per Kupa finalinde de Beşiktaş’ı yenerek iki kupa 
ile tarih yazmıştı. Atiker Konyaspor, geçtiğimiz 
sezon Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasa-
ray’a mağlup elenmişti.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediye 
4 madalya kazandı

Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcuları 
Burdur’da düzenlenen turnuvadan 1 altın, 3 bronz madalya ile 
döndü. Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo Takımı, Burdur’da 
düzenlenen iller arası Ümitler Judo Turnuvası’ndan 1 altın ve 3 
bronz madalya ile döndü. Çekişmeli maçlara sahne olan turnu-
vada Konya’yı temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü top-
lamda 4 madalya ile dönerek önemli bir başarıya imza attı. Tur-
nuva, 12 ilden 16 takım ve yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla 
gerçekleşti. Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcu-
larından Yücel Göker 50 kiloda birinci olarak altın madalyanın 
sahibi oldu. 81 kiloda mücadele eden Süleyman Kabakçı, 90 
kiloda mücadele eden Halil İbrahim Akın ve +90 kiloda Cemal 
Emir Koç bronz madalyanın sahibi oldu. Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Judo Ümitler takımı ise takım halinde üçüncü olarak 
bronz madalyanın sahibi oldu.
n SPOR SERVİSİ

RPS

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

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Konya Anadolu Selçukspor’da Ku-
lüp Menajeri Alim Öztaş 45. yaş günü 
ve takımın genç futbolcusu Ekrem Ka-
yılıbal ise 19. yaş günü kutladı. Yeşil 
beyazlı takımın yaptığı antrenmanın ar-
dından hazırlanan pastayı birlikte kesen 
Alim Öztaş ve Ekrem Kayılıbal’ı teknik 

direktör Tayfun Türkmen ve futbolcular 
tebrik ederek yeni yaşlarının uğur ge-
tirmesini diledi. Sürpriz kutlama için 
teşekkür eden Alim Öztaş hep birlikte 
iyi bir sezon geçirmeyi dilerken, genç 
futbolcu Ekrem Kayılıbal da kutlama 
için teşekkür etti.   n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, bugün Ziraat 
Türkiye Kupası 3. Tur maçında Fatih 
Karagümrükspor’u konuk edecek. 
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stad-
yumu’nda saat 14.30’da başlayacak 
müsabakayı Muhammet Ali Metoğlu 
yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılık-
larını Mehmet Şengül ve Uğur Önay 

yapacak. Karşılaşmanın 4.hakemi ise 
Yakup Özhan olacak. Yavru Kartal’da 
Teknik Direktör Tayfun Türkmen bu 
karşılaşmada lig maçlarında görev 
almayan oyunculara şans tanıması 
bekleniyor. Ligde henüz galibiyet 
alamayan yeşil beyazlılar, bu maçı 
kazanarak moral depolamak istiyor.
n SPOR SERVİSİ 

Öztaş ve Kayılıbal’a 
sürpriz doğum günü

Anadolu Selçukspor’un 
konuğu Fatih Karagümrük

Atiker Konyaspor, kupada 
Amasyaspor’a konuk olacak

Her puan altın!
Spor Toto Süper Lig’e tarihinin en iyi performan-

sıyla başlayan, 6 haftada 11 puan toplayan Ati-
ker Konyaspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, 

en büyük hedeflerinin ligi, özellikle de ilk yarıyı 
çok iyi yerde bitirmek olduğunu söyledi. Çalım-

bay, “Her puan altın değerinde” dedi

Çalımbay, yaptığı açıklamada, 
yarın Spor Toto Bölgesel Amatör 
Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor 
ile oynayacakları Ziraat Türkiye Ku-
pası 3. tur müsabakasının ardından 
ligde hafta sonu yine bir deplas-
man maçına gideceklerini anım-
sattı. Göztepe ile 30 Eylül Pazar 
günü yapacakları maçın önemine 
dikkati çeken Çalımbay, “Önümüz-
de çok önemli bir Göztepe maçımız 
var. Oradan bizim mutlaka çok iyi 
şekilde ayrılmamız gerekiyor. Kay-
serispor’la oynadığımız maç çok 
iyiydi ama Göztepe karşılaşmasında 
onun da çok üstüne çıkmamız gere-
kiyor. Öyle mücadele edip oradan 
da istediğimiz şekilde ayrılmamız 
gerekiyor” diye konuştu.

“İLGİNÇ BİR LİG YAŞANIYOR”
Çalımbay, Süper Lig’in çok en-

teresan geçtiğini belirterek, “Kimin 
kimi yeneceği belli olmayan ilginç 
bir lig yaşanıyor. Onun için de her 
puan altın değerinde. Bu yüzden 
bizim Göztepe deplasmanından iyi 
bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. 
Bunun için de Kayserispor karşısın-
da gösterdiğimiz gibi bir performans 
sergilememiz lazım ya da Fenerbah-

çe maçında olduğu gibi pozisyonla-
ra girip bunları sonuçlandırmamız 
gerekiyor ki oradan da iyi bir şekilde 
ayrılalım.” ifadelerini kullandı.

“HALA HAZIR OLMAYAN 
ARKADAŞLARIMIZ VAR”

Çalımbay, ligin ilk yarısındaki 
hedeflerine ilişkin ise “Şu andaki 
hedefimiz Yeni Amasyaspor maçını 
almak. Daha sonra Göztepe ve arka-
sından da Beşiktaş maçları. Bizim 
en büyük hedefimiz ligi, özelikle de 
ilk yarıyı çok iyi bir yerde bitirmek.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle iç saha karşılaşmala-
rını iyi değerlendirmek istediklerini 
vurgulayan Rıza Çalımbay, şunları 
kaydetti: “Bu sene fikstüre bakıldığı 
zaman deplasman maçlarımız daha 
fazla. O yüzden ikinci yarı bu bir 
avantaja dönüşebilir ama dönüşme-
si için de takımımızın tam oturma-
sı gerekiyor. Bana göre takım hala 
oturmadı. Hala eksiklerimiz var. 
Hala hazır olmayan arkadaşlarımız 
var. Yeni Amasyaspor karşılaşma-
sında bu arkadaşlarımıza şans ve-
receğiz. İnşallah onlar da bunu en 
güzel şekilde değerlendirecektir.” 
n AA
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