
Aslım Sanayi Sitesi esnafıyla buluşan Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın tüm dinamiklerinin kat-
kısıyla ilçeyi geleceğe taşıyacaklarını, bu süreçte esnafın 
büyük katkısının olacağını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Selçuklu Belediyesi, ilçede bebeği dünyaya gelen ailele-
rin mutlulukları “Çok Yaşa Bebek” projesi ile paylaşılıyor. 
Ailelerin evlerinde ziyaret edilerek hediyelerinin teslim 
edildiği proje kapsamında şu ana kadar 20 bin ailenin 
mutluluğuna ortak olundu. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Moğolistan ile
ilişkiler gelişiyor

Konya’nın şehircilik, kentsel 
gelişim, şehir planlama ve pey-
zaj alanlarında incelemelerde 
bulunmak üzere Konya’ya ge-
len Moğolistanlı heyet, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. 
Başkan Altay, son dönemde iki 
ülke arasında gelişen ilişkilerin 
belediyeler arasındaki çalışma-
lara da yansıdığını söyledi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

5 kişi öldü 15 
kişi yaralandı!

Dikkatsizlik, tedbirsizlik ve 
kural ihlali sonucu meydana 
gelen kazalara yine yenileri 
eklendi. Haftasonu Konya ve 
Aksaray’da meydana gelen 
trafik kazalarında 5 kişi haya-
tını kaybederken, 15 kişi de 
yaralandı. 
n HABERİ SAYFA  6’DA

Tuz Gölü’nde 
şifa arıyorlar

İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, 
Konya ve Aksaray illeri sı-
nırlarında yer alan Tuz Gölü, 
yurt içi ve yurt dışından gelen 
ziyaretçilerden büyük ilgi 
görüyor. Tuz Gölü’ne gelenler, 
çeşitli rahatsızlıklarına şifa için 
yürüyüş yapıyor, oturuyor. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Düğün sevinci
hüzne dönüştü!

Düğünlerin ilkel bir geleneği 
olarak sürdürülen ve oluştur-
duğu büyük tehlikeye rağmen 
vazgeçilmeyen havaya ateş 
açma olayı bir cana mâl oldu. 
Çumra’daki düğünde 1 kişi 
öldü, 1 kişi yaralandı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE
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YAVRU VATANI ANA 
VATANDAN AYIRAMAZLAR!

PROJELERİ TOZLU 
RAFLARDAN ÇIKARDIK

KKTC Başbakanı Tatar: 

AK Parti Konya Milletvekili Akyürek:

AB oyunlarıyla yavru 
vatan Kıbrıs’ın anava-
tan olan Türkiye’den 
ayırmaya çalışanların 
boşa kürek çektiği-
ni dile getiren KKTC 
Başbakanı Ersin Tatar, 
buna hiçbir şekilde 
müsaade edilmeye-
ceğini vurguladı.

“Rampadaki füze ateşlendi ve Konya yükselişe geçti” 
diyen AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, AK Par-
ti ile birlikte 40-50 yıllık projelerin tozlu raflardan çıkartı-
lıp Konya’ya kazandırıldığını söyledi.

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE
06 Kepçenin üzerine 30 

tonluk kaya düştü 10 Yöntem Selçuklu,
kapılarını velilere açtı 11 ‘Hazırlık Ödeneği’nin

kapsamı genişletilsin’

Tarihi bağları güçlendiren proje Uygun fiyata ticariyi kapın!
Taşı Mermer, Toprağı Seramik, 
Yaprağı İpek Şeyh Edebalı Diyarı olarak 
adlandırılan Bilecik bölgesine Selçuklu 
Belediyesi tarafından yürütülen ‘Selçuk-
lu Torunları Osmanlı’nın İzinde’ Projesi, 
büyük ses getirdi. Konya’nın en önemli 
kültür organizasyonları arasında yer 
alan projeyle Selçuklu Başşehri Konya 
ile Osmanlı’nın tohumlarının atıldığı 
bölge arasında tarihi bağlar güçlendi.  
n  HABERİ SAYFA 2’DE 

Müşterilerine her ay farklı bir 
kampanya ile cazip fiyatlar 
sunan Fiat, Ağustos ayı kam-
panyaları ile de göz dolduruyor. 
Combi araçlarda “ÖTV Bizden”, 
Cargo araçlarda ise “KDV Kadar 
İndirim Bizden” kampanyası ile 
ticari araçlarda ciddi avantajlar 
sağlayan Koyuncu Fiat, müşteri-
lerini mağazasına bekliyor.  
n  HABERİ SAYFA 3’TE

Biraz sabır lazım!
2. Kılıçarslan 

Köşkü’ndeki çalışmaları 
pürdikkat sürdüren 
kazı ve restorasyon 

ekibi, büyük bir sabırla 
ilerleyip, hiçbir detayı 
atlamıyor. Bu süreçte 
Konya kamuoyundan 

da biraz daha sabırlı 
olması bekleniyor

SABIRLA ÇALIŞIYORLAR
BİRAZ SABIR İSTİYORLAR

2. Kılıçarslan Köşkü’ndeki kazı çalışmalarının 
büyük bir bölümü tamamlanmış, çalışmalar 
daha çok restorasyonda yoğunlaşmış durum-
da. Üzerinin ve etrafının kapalı olması tamamen 
koruma ve güvenlik amaçlı. Konya kamuoyu 
zaman zaman biraz da merak dürtüleriyle bir-
likte kazı alanındaki çalışmaların neden bitirile-
mediğini sorguluyor olsa da, kazı ekibi sabırla 
çalışıyor. Konya kamuoyundan da biraz daha 
sabretmelerini bekliyor. 

SADECE SELÇUKLU DEĞİL, 
OSMANLI DA VAR!

Sarayın kalıntılarının olduğu bu alana Osmanlı 
döneminde evler yapılmış. İkinci köşkün taşları 
bu dönemde komple sökülmüş. Temel kalıntıla-
rı kazıyla birlikte ortaya çıkmış. Özellikle surun 
ön tarafında tandırlar, ocaklar ve benzeri o dö-
nemde kullanılan mutfak ürünleri de kullanılmış. 
Arkeoparkta sadece Selçuklu değil, Osmanlı 
dönemindeki yapılaşmanın da sergilenmesi 
planlanıyor. 
  n HABERİ SAYFA 4’TE 

Birlikte yürüyeceğiz Sevince ortak oldular

Ülkenin alın teriyiz! 
Toplu pazarlık sürecinde memurlara yönelik 
olarak makul ve mantıklı 657 teklifte bulun-
duklarını belirten Memur – Sen İl Temsilcisi 
Nazif Karlıer, bu tekliflerin hiçbirinin değer-

lendirilmediğini ileri sürdü.
“Biz bu ülkenin alın teriyiz” diyen Karlıer, “Biz 
devlet hizmetlerinin kesintisiz sürmesinin, 
devletin tüm unsurlarıyla işlemesinin temi-

natıyız. Biz ailelerimizle birlikte 20 milyonluk 
bir kitleyiz. Tekliflerimizde haklıyız, duruşu-
muzda hakkaniyetliyiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 11’DE
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Adana Ereğli Çevre Yolu üzeri Konimsan Sanayi Sitesi, 
Kaside Sokak No:3/1 Karatay / Konya   
Tel: 0332 355 24 94- 355 06 29 - Mail: serdrip@gmail.com

Firmamız dış ticaret departmanında çalıştırılmak üzere;  

İyi derece ingilizce ve arapça bilen , 
Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli, 
Office programlarına hakim,

Yurtdışı seyahat sorunu olmayan 
En az 2 yıl deneyimi olan, 

BAY-BAYAN PERSONELLER 
ALINACAKTIR.   

Maaş + prim sistemiyle çalışacaktır.  
Başvurular şahsen yapılacaktır.    

Not: Başvuru esnasında cv getirilmesi rica olunur. 

İRŞAD Dayanışma 
Vakfımız evlerine belli 

sayıda erkek ve kız 
öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

İrtibat Tel: 0332 352 42 13
0505 772 15 93 - 0505 772 15 94

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 
Karatay/KONYA

Meram’ın ardından Selçuklu’da da yerleşke kuran Yöntem Eğitim Ku-
rumları, yeni okulunu öğrenci ve velilere öğretmenleriyle birlikte gezdirdi

Yöntem Selçuklu,
kapılarını velilere açtı

Meram Yerleşkesinden sonra 
Selçuklu da büyük bir eğitim yer-
leşkesi inşa eden Yöntem Eğitim 
Kurumları, Selçuklu Yerleşkesinde-
ki tanıtım programında öğrenci ve 
velilere öğretmenler tarafından okul 
gezdirildi.

Okulun konferans salonunda ve-
lilere okul hakkında bilgi verilen top-
lantının açılışında konuşan Yöntem 
Eğitim Kurumları Meram Yerleşkesi 
Müdürü Mehmet Tekin Yöntem’in 
Konya’nın eğitimine yön vermeye 
devam edeceğini belirterek, “Büyük 
Yöntem ailesi olarak bugün bizim en 
mutlu günümüz. Bu mutlu günü-
müzde bizleri yalnız bırakmadığınız 
için siz saygıdeğer velilerimize te-
şekkür ediyoruz. Meram yerleşke-
mizde 2017 yılında Yöntem Koleji 
olarak başladığımız eğitim hizmeti-
mize Selçuklu yerleşkemizle devam 
ediyoruz. Konya’nın en büyük, en 
yeşil yaşam alanına sahip Selçuklu 
yerleşkesini Konya ve ülke eğitimi-
ne kazandıran ve 5 öğretmenden 
oluşan yönetim kurulu üyelerimi-
ze teşekkür ederiz. Kim bilir belki 
2 yıl sonra yine bir Ağustos ayında 
yasalarımız izin verirse Özel Üniver-
sitemiz bile olabilir. İki yıl içinde öğ-
retmen arkadaşlarımın gayretleri ile 
bu seneki LGS sınavında bir Türkiye 
birincisi çıkardık. Emeği geçen tüm 
meslektaşlarımı kutluyorum. Yön-
tem Eğitim Kurumlarının asla hiçbir 
siyasi veya dini kurumlar ile organik 
veya inorganik bir bağlantısı yoktur. 
Türk Milli Eğitiminin Temel ilkeleri 
doğrultusunda, demokratik çağdaş 
bilimsel düşünceyi felsefe edinmiş 
Atatürk ilke devrimlerine bağlı vata-
nını ve milletini seven bireyler yetiş-
tirmeyi hedef alan bir eğitim kuru-

mudur” dedi.
‘EĞİTİMİN YANINDA, YEŞİL 

ALANA DA ÖNEM VERİYORUZ’
Yöntem Eğitim Kurumları Yö-

netim Kurulu Üyesi ve Türkçe Öğ-
retmeni Özgür Pazarcı Selçuklu 
yerleşkesinde yeşil alana önem ver-
diklerini belirterek, “Selçuklu ilçe-
sinde yapımı biten Yöntem Selçuklu 
yerleşkemiz, İç Anadolu Bölgesi’nin 
hiçbir okulunda olmayan 6 bin met-
re kare yeşil alana sahiptir. Milli 
Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim 
Vizyonu’nda açıkladığı Tasarım ve 
Beceri Atölyelerini 3 yıldır uygula-
yan kurumumuzun Selçuklu Yerleş-
kesinde de bu amaçla 45 adet atölye 
sınıfı bulunuyor. Anasınıfından Fen 
lisesine kadar eğitim hizmeti veri-
yoruz. Eğitimde velinin, öğrencinin 
ve okulun sorumlulukları vardır. Bu 
anlayışla hareket eden okulumuzda, 
öğrencilerimizi geleceğe hazırlaya-
rak, başarılarını yükseltmek için eli-
mizden geleni yapıyoruz. Yapmaya 
da devam edeceğiz. Çocuklarımızı 
ve velilerimizi bir müşteri gören bir 

okul değiliz. Bize güvenin. Güçlü ve 
dinamik öğretmenlerimiz, profes-
yonel yönetim ve idari kadromuzla 
Konya’da eğitime yön vermeye de-
vam ederken, bize emanet ettiğiniz 
çocuklarımızı ulusal ve evrensel 
değerlere sahip, bilimsel düşünme-
yi ön planda tutan, ülke ve dünya 
sorunlarına duyarlı, mutlu, sağlıklı, 
başarılı ve yaratıcı bireyler yetiştir-
mek için elimizden geleni yapmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

‘BAŞARI, VELİ VE OKULUN 
BİRLİKTELİĞİYLE YÜKSELİR’

Yöntem Eğitim Kurumları Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Fen Bilgisi Öğ-
retmeni Serdar Akar öğrencilerinin 
başarılarının artması için velilerle 
birlikte hareket edeceklerini ifade 
ederek, “Bizlere emanet ettiğiniz 
öğrencilerimizin başarılarının yük-
selmesi için siz değerli velilerimizle 
birlikte hareket edeceğiz. Eğitimi bir 
paydaş olarak görüyoruz. Ancak ba-
şarı böyle sağlanır. Bu yıl Selçuklu ve 
Meram yerleşkemizde hedefimiz öğ-
rencilerimizin başarılarının yükselt-
mektir. Bunun yanında öğrencileri-
mizin öz güvenmelerini kazanması 
noktasına önem vereceğiz. Birikimi 
yüksek, kendinin ve çevresinin far-
kında olan, milli ve manevi değer-
lerine bağlı lider bireyler yetiştiren 
bir kurum olmaktır. Sizlerin desteği 
bizim için önemlidir. Bugüne kadar 
bize verdiğiniz desteğe ve güveni-
nize teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu. Konuşmaların ardından 
Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu Üyesi Özgür Pazarcı ve Ser-
dar Akar, rehber öğretmenleri veli-
lerin ve öğrencilerin sorularını birlik-
te cevapladı.
n HABER MERKEZİ

Konya Kitap Kırtasiye Fotokopi ve Matbaacılar Odası Başkanı Ramazan Kuşpınar, 
oğlu Himmet Buğra’yı organize edilen nikâh ve düğün merasimiyle evlendirdi

Kuşpınar ve Yonca 
ailelerinin mutlu günü

Fatma-Metin Yonca’nın kızı 
Zekiye Duygu ile Fatma-Ramazan 
Kuşpınar’ın oğlu Himmet Buğra, 
Atiker de Luxe Düğün Merkezi 
(Meram) Altın salonda düzenlenen 
Nikâh ve Düğün merasimiyle dünya 
evine girdiler. Genç çiftlerin nikâhını 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca kıydı. Düğün törenine her iki aile-
nin de sevenleri, dostlar ve yakınla-
rının yanı sıra Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başka-
nı Muharrem Karabacak, Konya’da-
ki farklı odaların başkanları ve tem-
silcileri de katıldı. Düğün törenine 
gelen Konya protokol üyelerine ve 

misafirlere meşhur Konya Pilavı ik-
ram edildi. Genç çiftler Zekiye Duy-
gu ile Himmet Buğra Kuşpınar çifti-

ne bir ömür boyu mutluluklar diler; 
Yonca ve Kuşpınar ailelerini tebrik 
ederiz. n HABER MERKEZİ
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Eğitim-Öğretime Hazır-
lık Ödeneği’nin kapsamının 
genişletilmesini öneren Türk 
Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şube 
Başkanı Veli Doğrul, Bu ödene-
ğin öğretmenler dışında eğitim 
camiası içerisinde yer alan kişi-
lere de verilmesini istedi.

Türk Eğitim-Sen Kon-
ya 2 Nolu Şube Başkanı Veli 
Doğrul, yaklaşan 2019-2020 
eğitim-öğretim yılı öncesi 
“Eğitim-Öğretime Hazırlık 
Ödeneği” konusunda açıkla-
malarda bulundu. Eğitim-Öğ-
retim Hazırlık Ödeneği’nin 
yılda bir defaya mahsus ol-
mak üzere Eylül ayında öğret-
menlere verildiğini hatırlatan 
Doğrul, ödeneğin kapsamının 
genişletilmesini istedi. “Eği-
tim çalışanlarını bir bütün ola-
rak değerlendirmek, eğitimin 
öğretmenler dışındaki diğer 
unsurlarını da bu uygulamaya 
dahil etmek son derece önem-
lidir” diyen Doğrul, sözlerine 
şöyle devam etti, “Öğretmen-
ler dışındaki eğitim çalışanları 
bu ödenekten faydalanama-
dığı için kendilerini dışlanmış, 
önemsenmemiş hissetmekte-
dir. Üstelik bu konuda ayrım 
yapılması hem çalışma barışını 
bozmakta hem de iş verimini 
düşürmektedir.

Öte yandan 2019-2020 öğ-
retim yılında bu ödenek brüt 
1.180 TL olarak ödenecektir. 

Bu ücret günümüz koşulların-
da yeterli değildir. Her şeyin 
ateş pahası olduğu bu dönem-
de bu rakam kırtasiye malze-
melerinin fiyatlarının yanına 
yaklaşamamaktadır. Dolayı-
sıyla Türk Eğitim-Sen olarak 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bir 
yazı yazarak; öğretim yılına 
hazırlık ödeneğinin miktarının 
artırılmasını, bu ödeneğin brüt 
bir maaş tutarında tüm eğitim 
çalışanlarına ödenmesine iliş-
kin çalışma yapılmasını talep 
ettik. Eğitim-Öğretime Hazır-
lık Ödeneği, 950 bine yakın 
öğretmenimize verilebiliyorsa, 
100 bin eğitim çalışanına da 
verilebilir. Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti, bunu ödeyebilecek 
güçtedir. Üstelik 100 bin kişiye 
daha Eğitim-Öğretime Hazırlık 
Ödeneği verilmesi bütçe den-
gelerini bozmayacaktır.”
n HABER MERKEZİ 

Konya Aydınlar Ocağı’n-
da bu Salı Sohbetleri’nde Sü-
leyman Özkafa Hoca, Yazar 
Adnan Özkafa tarafından ve-
fatının 15.yılında her yönüyle 
yâd edilecek. Konya Aydınlar 
Ocağı’nın bu haftaki Selçuklu 
Salı Sohbetleri’nde, Süleyman 
Özkafa Hoca, vefatının 15.yı-
lında anılacak. Konuşmacı 

Araştırmacı-Yazar Adnan Öz-
kafa, babasının hayatını, gö-
rüş ve düşüncelerini hatıralar 
eşliğinde anlatacak. İl Halk 
Kütüphanesi’nde 27 Ağustos 
2019 Salı günü saat 21.00’da 
gerçekleştirilecek olan sohbe-
te bütün gönül dostları davet-
lidir.
n HABER MERKEZİ

‘Hazırlık Ödeneği’nin
kapsamı genişletilsin’

Aydınlar Ocağı’nda
Süleyman Özkafa anılacak

Toplu pazarlık sürecinde memurlara yönelik olarak makul ve mantıklı 657 teklifte bulunduklarını belirten 
Memur – Sen İl Temsilcisi Nazif Karlıer, bu tekliflerin hiçbirinin değerlendirilmediğini ileri sürdü

“Rampadaki füze ateşlendi ve Konya yükselişe geçti” diyen AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 
AK Parti ile birlikte 40-50 yıllık projelerin tozlu raflardan çıkartılıp Konya’ya kazandırıldığını söyledi

‘Makul tekliflerimizin
hiçbiri değerlendirilmedi’

Memur-Sen kamu görevlilerinin 
beklentilerini dile getirmek ve kaza-
nımları arttırmak için 81 ilde oldu-
ğu gibi Konya’da da “Emeğe Saygı, 
Adalete Davet” temasıyla basın 
açıklaması düzenledi. Konya’da ba-
sın açıklaması Memur-Sen Konya İl 
Temsilciliği tarafından Kayalıpark’ta 
yapıldı. Memur- Sen olarak toplu 
pazarlık sürecinde kamu işveren he-
yetiyle sözleşme imzalanmasını sağ-
lamak için büyük çaba sarf ettiklerini 
belirten Memur Sen Konya İl Temsil-
cisi Nazif Karlıer, “Milyonlarca insanı 
ilgilendiren ve fakat Kamu İşvereni-
nin, Konfederasyonumuza sunduğu 
teklifte yok saydığı; sözleşmelilerin 
kadroya geçirilmesi, 3600 ek gös-
terge, yardımcı hizmetler sınıfının 
Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçi-
rilmesi, kademe derece sınırlaması-
nın kaldırılması, bayram ikramiyesi, 
kılık-kıyafet yasağının kaldırılması,  
gelir vergisi mağduriyetinin son bul-
ması, dayanışma aidatı ve toplu 
sözleşme ikramiyesi gibi temel tek-
liflerimiz dâhil toplam 657 teklifimiz 
gayet makul ve makbul teklifler ol-
masına karşın sanki hiç yapılmamış 
gibi Kamu İşvereni tarafından hiçbir 
şekilde dikkate alınmamış, bunla-
ra ilişkin herhangi bir teklif masaya 

getirilmemiştir.  Memur-Sen olarak 
toplu pazarlık sürecinde Kamu İş-
veren Heyetiyle sözleşme imzalan-
masını sağlamak için büyük çaba 
sarf ettik. Bu gayretin yanısıra basın 
açıklamalarıyla, iş bırakma eylemle-
riyle de sahada olduk ve Heyetimizi 
destekledik. Bugün de aynı kararlı-
lıkla ve örgütlü gücümüzle meydan-
lardayız” dedi. 

‘MEMUR-SEN’İN TEKLİFLERİ 
MİLLETİN TALEPLERİDİR’
Memur-Sen’in tekliflerinin mil-

letin talepleri olduğunu vurgulayan 
Karlıer, “Memur-Sen’in ve bağlı 
sendikalarının titiz çalışmalarla, sa-
hanın nabzını tutarak oluşturduğu 
ve kamuoyuna “makul teklifler” 
olarak deklare ettiği 657 teklifine 

karşın Kamu İşveren Heyeti maale-
sef malul tekliflerle masaya gelmiş 
ve ardından toplu sözleşme sürecini 
hiç yaşanmayan bir süreç olarak tari-
he kaydetme iradesi göstermiştir.Bu 
iradenin sonucu olarak süreç uyuş-
mazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Gö-
revlileri Hakem Kurulu’na gidilmiş-
tir.Biz, toplu sözleşme görüşmeleri 
boyunca masanın ve müzakerenin 
önemine inanarak çözüm üretmeye 
odaklandık ve sürecin uzlaşmayla 
sonuçlanması için büyük bir özveriy-
le çalıştık. Süreç tıkandığı anda bile 
“Gelin Hakem Kuruluna 3 günlük 
başvuru sürecini 1 güne indirelim 
ve müzakere sürecini 2 gün daha 
uzatalım, masada sorunları çözelim” 
dedik ama teklifimiz kabul edilmedi.

Dün dedik bugün de diyoruz: Me-
mur-Sen’in teklifleri milletin talep-
leridir. Çünkü bu teklifler milletin 
maşeri vicdanında makul yer bul-
muş adil ve hakkaniyetli tekliflerdir” 
şeklinde konuştu.

‘TEKLİFLERİMİZDE 
HAKLIYIZ, DURUŞUMUZDA 

HAKKANİYETLİYİZ’
Bütün dikkatlerini hakem ku-

ruluna yöneltmiş durumda olduk-
larını dile getiren Karlıer, “ Hakem 
kurulunun sağduyu ile konuya yak-
laşacağına olan güvenimiz tamdır. 
Memnuniyet üretmek için hala geç 
olmadığını, artık bu sorumluluğun 
hakem kurulunda olduğunu hatırla-
tıyoruz. Bir kez daha buradan güçlü 
bir şekilde vurgulamak istiyoruz. 
Kamu görevlileri olarak bizlerin asla 
kabul edemeyeceği tavır, alın terimi-
zin değersizleştirilmesi, taşıdığımız 
misyonun görmezden gelinmesidir. 
Biz bu ülkenin alın teriyiz. Biz devlet 
hizmetlerinin kesintisiz sürmesinin, 
devletin tüm unsurlarıyla işlemesi-
nin teminatıyız. Biz ailelerimizle bir-
likte 20 milyonluk bir kitleyiz. Tek-
liflerimizde haklıyız, duruşumuzda 
hakkaniyetliyiz” diyerek sözlerini 
tamamladı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rampadaki füze ateşlendi!
AK Parti Konya Milletvekili Tahir 

Akyürek, AK Parti İl Başkanlığı’n-
da düzenlenen basın toplantısında 
gündeme dair açıklamalarda bu-
lundu. Akyürek’e AK Parti İl Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Yaşar Köklü ve 
Hariye Hümeyra Saçkesen de eşlik 
etti. Son günlerde gündemi meşgul 
eden kadın cinayetleri ile ilgili açıkla-
malarda bulunan Akyürek, yaşanan 
olayların üzücü olduğunu söyledi. 
“Son günlerin gündeminde çok faz-
la yer alan kadın cinayetleri konusu 
var. Konya’da da müessif hadiseler 
yaşandı” diyen Akyürek, sözlerine 
şöyle devam etti, “Halüsinasyon mu 
dediğimiz vakalar oluyor. Annesini, 
kardeşini gözünü kırpmadan öldü-
ren caniler olduğunu görüyorsunuz. 
İletişim imkanlarının artması, duyul-
mayan birçok olayın da gün yüzüne 
çıkmasına vesile oluyor. Herkes ba-
sın mensubu gibi olayları yansıtma 
imkanına kavuştu. Böylece bu tür 
olaylar gün yüzüne çıkıyor. Bu üzücü 
olaylar milletimize yakışmamakta. 
Konya’mızda kadına, çocuklara, aile 
içi şiddete asla müsaade etmemeli-
yiz. Ülkemiz de bu noktada dünyaya 
örnek olmalı. Birçok ileri dediğimiz 
Batı ülkesindeki olaylarla kıyaslan-
dığında rakamlarla Türkiye hala on-

ların gerisinde olabilir ama Türkiye 
değerlerine bağlı insan topluluğu 
olarak bu tür kötü örnekler ortaya 
çıkmamalıdır. Beni düşündüren şu; 
Televizyonlarda, dizilerde şiddetin 
görüntülü olarak işlenmesi, ruhunda 
anarşi olan insanları teşvik mi ediyor 
diye ben düşünmeden edemiyorum. 
Hükümetimiz bu konunun üzerinde 
durmaya devam ediyor.”
HAYAL PROJELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konya’nın son yıllarda aldığı 
yatırımlara değinen Akyürek, AK 
Parti hükümetleri ile birlikte şehrin 
önemli yatırımlarla büyük kazanım-
lar elde ettiğini anlattı. 2002 yılından 

önce Konya için birçok projenin ko-
nuşulduğunu, hazırlandığını ancak 
bir türlü hayata geçmediğini dile 
getiren Akyürek, yatırımlarla ilgili şu 
açıklamalarda bulundu, “50-60 yıllık 
Konya projeleri tozlu raflarda duru-
yordu. Ben Fazilet Partisi’nde İl Baş-
kanı iken hatırlıyorum, Konya’nın 
sorunları ve çözüm önerileri diye ki-
taplar hazırlandı. Her gelene bunları 
sunduk. Mavi Tünel’in Tamamlan-
ması, sivil apronun tamamlanması, 
Konya’ya doğalgazın getirilmesi, 
sema törenlerinin pota altından 
kurtarılması için 20 yıldır inşaatı sü-
rüncemelerde kalan Mevlana Kültür 

Merkezi’nin tamamlanması, Tuz 
Gölü’nü kurtarılması projesinin en 
önemli ayağını oluşturan atıksu arıt-
ma tesisinin yapılması, duble yollar, 
çevre yolunun yapılması bir de hayal 
projesi olan ikinci bir üniversitenin 
kurulması projeleri sürekli gündeme 
geliyordu. Doğalgazın ilk meşalesini 
bize yakmak nasip oldu. Mevlana 
Kültür Merkezi’ni göreve geldiğimiz 
ilk aylarda tamamlamak nasip oldu. 
Atıksu arıtma tesisi biraz zor oldu 
ama görev aldığımız sonraki 2 yıl 
içinde tamamlandı. Duble yollarda 
sadece Konya-Ankara Yolu değil, 
Konya-Afyon Yolu, Konya-Beyşehir 

Yolu, Seydişehir Yolu tamamlandı. 
Seydişehir-Beyşehir Yolu’nda tünel-
ler devam ediyor Antalya güzerga-
hında. Karaman Yolu’nda da yine 
yollar ve hızlandırılmış tren çalışma-
ları tamamlandı. Konya’nın 50 yıllık 
içme suyu projesi AK Parti hüküme-
tiyle birlikte tamamlandı. Daha önce 
240 kuyudan su alıyorduk her sene 
40 kuyu çöküyordu. 1 Metre yeral-
tı suyu düşüyordu. Bunun çözümü 
Mavi Tünel’den Konya’ya su getiril-
mesiydi. 600 milyon TL’lik bir pro-
jeyle Konya’nın büyük bir çoğunlu-
ğunda Torosların suyu akıyor. Konya 
yeni stadyumu yapıldı. Bütün bunlar 
tamamlanan projeler. Türkiye’nin ilk 
bilim merkezine Konya’nın kavuş-
ması. Türkiye’deki restorasyon ça-
lışmalarının yüzde 40’ının Konya’da 
yapılması. Bedesten gibi önemli res-
torasyon çalışmalarına imza atıldı, 
devam eden restorasyon çalışmaları 
da var. Bunlara bakarak şunu söy-
leyebiliriz ki Konya’da önemli yatı-
rımlara imza atıldı. Rampadaki füze 
ateşlendi ve Konya yükselişe geçti. 
Uluslararası platformlardaki temsili 
bunun en önemli göstergesi. Konya 
bugün dünyadaki bütün uluslarara-
sı organizasyonların içinde. Sadece 
İslam Başkentleri Şehirleri Birli-

ği’nin değil, Dünya Tarihi şehirleri 
Birliği’nin, Uluslararası Yoksullukla 
Mücadele Eden Şehirler Birliği’nin 
yönetiminde, ayrıca Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay Dünya Beledi-
yeler Birliği’nin de Eş Başkanı. Bütün 
bunlar Konya’nın yükselişinin somut 
göstergeleri.”

ERDOĞAN 1 EYLÜL’DE KONYA’DA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın seçimlerden sonra Bü-
yükşehirler içerisinde en yüksek oy 
alan Konya’yı teşekkür ziyareti kap-
samındaki programının belli olduğu-
nu dile getiren Akyürek, “Cumhur-
başkanımız kamuoyuna da yansıdığı 
şekilde Rize’den başlattığı teşekkür 
ziyaretlerine, Büyükşehirler içinde 
açık ara en yüksek oyla destek veren 
Konya’ya 1 Eylül Pazar günü teşek-
kür için gelecek. Bütün halkımızı 
Cumhurbaşkanımızla buluşmaya 
davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı-
mız 2023 hedefleri doğrultusunda 
Konya’nın yatırımları ve yeni vizyon 
projeleri noktasında yeni müjdeler 
verecektir diye düşünüyorum. Kon-
ya’nın devam eden projeleri de var. 
Bunlarla ilgili süreçleri takip ediyo-
ruz. Bu buluşmayla bu sürece katkı 
yapılmış olacak” ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akyürek’e AK Parti 
İl Yönetim Kurulu Üyeleri Yaşar Köklü ve Hariye Hümeyra Saçkesen de eşlik etti.
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Haset, Kıskanmak, 
çekememek, baş-
kasında olan sağlık, 
zenginlik ve benzeri 
nimetlerden dolayı ra-
hatsız olarak o kişiden 
o nimetin gitmesini is-
temek. Kalpte bulunan 
ve insanı kötülüklere 
sürükleyen en önemli 
ve gayri ahlâkî özellik-
lerden, hastalıklardan 
birisidir. Bilgisizlik ve 
tamahkârlığın birleş-
mesinden, kaynaşmasından doğar.

Haset, yani başkasının elinde 
bulunan bir nimetten hoşlanmaya-
rak onun yok olmasını istemek ha-
ramdır. Ancak bir fâcir veya kâfirde 
bulunup fitne uyandıran, insanlar 
arası ilişkilerin bozulmasına, herke-
se eziyet edilmesine neden olan ni-
metin ortadan kalkmasını istemek, 
bundan hoşnut olmamak haram ve 
günah değildir. Çünkü onun yok ol-
masını istemek bir nimeti çekeme-
yerek yok olmasını istemek değil; 
bir fitne ve zulüm aracının ortadan 
kalkmasını istemek demektir.

Hz. Peygamber efendimiz şöyle 
buyurmuştur. 

Üç şey vardır ki, bütün günahla-
rın kaynağıdırlar, bunlardan muhak-
kak sakınınız!

Birincisi: Kibir. İblisi, Adem’e 
secde etmemeğe sevk eden şey 
kibirdir. 

İkincisi: Hırs. Âdem’i yasaklı 
meyveden yemeğe sevk eden hır-
sıdır.

Üçüncüsü: Hasettir. Adem’in iki 
oğlunu birbirleriyle kıtal edip karde-
şini öldürmesine sebep hasettir.

Din âlimleri demişlerdir ki: “Ha-
set eden kimse beş veçhile Rabbine 
itiraz etmiş olur?

1- Cenabı Hakk’ın 
nimetini başkasında 
izhar etmesine buğz 
etmiş olur.

2- Rabbi Teâlâ’nın 
taksimine itiraz edip, 
böyle yapmasaydı da 
taksimini böyle yapsay-
dı diye itiraz etmiş olur.

3- Allah Fazlını di-
lediğine verir. O kimse 
ise Allah’ın fazlına bulh 
(cimrilik) izhar eylemiş 
olur. 

4- Allah’ın bir veli kuluna ihsan 
ettiği nimetin ondan zail olmasını 
istemek suretiyle onun perişan ol-
masının istemiş olur.

5- Düşmanı olan iblise yardım 
etmiş olur.

Hz. Peygamber efendimiz hadi-
si şeriflerinde; 

“Sakın haset etmeyin!  Çünkü 
haset ateşin odunu yiyip bitirdiği 
gibi hasenatı yer bitirir” buyurmuş-
lardır.

Gıpta; hayır işleyen ve iyilikler 
yapan bir kimsenin elindeki nimetin 
yok olmasını düşünmeden, öyle bir 
imkâna sahip olmayı arzu etmektir. 
Tekrar belirtmek gerekirse gıpta; 
başkasında olan bir nimetin aynısı-
nın o kişinin nimetine bir zarar ve 
eksilme olmadan aynısının kendi-
sinde de olmasını istemesidir. Gıpta 
bir nevi imrenmek demektir.

Hz. Peygamber efendimiz 
“Mü’min gıpta münafık haset eder” 
buyurmuştur. Mümine yakışan gıp-
ta edip, hasetten sakınmaktır. Nefsi-
mizin haset ve kötü düşüncelerinde  
Allaha sığınmak duasıyla. 

Baki Selamalar.
 Kaynak:  Mahmûd Sâmî Ra-

mazanoğlu,Hz. Yûsuf (a.s.), Erkam 
Yayınları,İsatnbul,1984

“MÜ’MİN GIPTA MÜNAFIK HASET EDER” 

Şifa için Tuz 
Gölü’ne geliyorlar

İç Anadolu Bölgesi’nde Anka-
ra, Konya ve Aksaray illeri sınır-
larında yer alan Tuz Gölü, yurt içi 
ve yurt dışından gelen ziyaretçi-
lerden büyük ilgi görüyor. 

Yurdun çeşitli illerinden ve 
dünyanın çeşitli ülkelerinden 
gezi turlarıyla gelen turistlerin 
uğrak yeri olan Tuz Gölü’ne ge-
lenler, çeşitli rahatsızlıklarına şifa 
için yürüyüş yapıyor, oturuyor. 
Faydasını gördüklerinden dolayı 
tekrar geldiklerini anlatan Hacı 
Osman Cömert, “Ağrıya, sızıya, 
ayak üşümesine iyi oluyor. Geçen 
sene geldim, bu sene de geldim. 
Her yıl 1-2 kez geliyoruz. Faydası 
olmasa bu kadar insan gelmez. 
500 kişi giriyor, 500 kişi çıkı-
yor. Niye geliyor bunlar? Bir şifa 
görmek için değil mi? Bu çevre 
duydu biliyorlar, onun için mil-
let akın ediyor. Japonlar geliyor, 
Çinliler geliyor, görüyorsun akın 
akın. Niye geliyor? Herhalde bir 
faydası var, dışarıda duymuş işit-
miş ki geliyorlar” dedi. 

İsveç’te yaşayan gurbetçi bir 
vatandaş ise, “İsveç’te duyduk 
şifalı olduğunu, ailecek geldik. 
Şu anda milletle beraber o şifayı 
bulmak için geliyoruz. Ayak ko-
kuları, mantar gibi daha benzeri 
hastalıklar için çok güzel şifa ol-
duğunu duyduk. İnşallah bizlere 
şifa olur. Şu anda keyfini çıkartı-
yoruz” şeklinde konuştu. 

Tekerlekli sandalye ile gelen 
yaşlı bir vatandaş ise, “Ayakları-
mız ağrıyor, mantar var, roma-
tizma ağrıları var, çeşitli ağrılar 
var. Televizyonda seyrettik, çok 
faydalı olduğunu söylediler. Şifalı 
olduğunu söylediler. Biz de der-
man aramak için buraya geldik. 
İnşallah burada bir şifa, derman 
buluruz diye geldik. Cenab-ı Al-
lah herkesin derdine derman 
versin, bu bir sebep olsun. Der-
dimize çare aramak için geldik. 
Ağrımız, sızımızı inşallah giderir, 
faydası olur da hepimiz şifa bulu-
ruz” ifadelerini kullandı.
n İHA

Aslım Sanayi Sitesi esnafıyla buluşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın tüm 
dinamiklerinin katkısıyla ilçeyi geleceğe taşıyacaklarını, bu süreçte esnafın büyük katkısının olacağını söyledi

Karatay geleceğe emin
adımlarla yürüyecek’

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Aslım Sanayi Sitesi’nde 
esnaflar ve çalışanlarla buluştu. 
Üretime ve istihdama önemli kat-
kılar sağlayan esnaf ile çalışanlara 
teşekkür ederek istişarelerde bu-
lunan Başkan Kılca, Karatay’ın, 
tüm dinamiklerin katkısıyla gele-
ceğe emin adımlarla yürüyeceğini 
söyledi. 

Her fırsatta toplumun bütün 
kesimleriyle bir araya gelerek 
Karatay’ın daha da gelişmesi ve 
ilerlemesi adına istişarelerde bu-
lunan Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Aslım Sanayi Site-
si’nde esnaflarla bir araya geldi. 

TÜGVA Çalışan Gençlik Birimi 
işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Ka-
ratay Belediye Meclis Üyelerinin 
de katıldığı buluşmada Başkan 
Hasan Kılca, esnafların taleplerini 
ve önerilerini dinledi. 

TÜM DİNAMİKLERİN 
KATKISIYLA KARATAYIMIZI 
DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ 

Hasan Kılca, seçildiği 31 
Mart’tan bu yana Karatay’ın 
dört bir tarafında vatandaşlarla, 
STK’larla, esnaf ve sanayiciler-
le bir araya gelmeye büyük özen 
gösterdiğine vurgu yaparak Kara-
tay’ı daha güzel yarınlara taşımak 
için çalıştıklarını söyledi. 

Kılca, “Biz, seçimlerden önce 
de ilçemizin bütün sanayilerini 
gezerek esnaflarımızın talepleri-
ni ve ihtiyaçlarını yerinde tespit 
etmiştik. Dolayısıyla yapılması 
gerekenleri biliyoruz. Zaten bele-
diyecilik de halka gitmeyi, esnafa 
gitmeyi ve varsa sorunları yerinde 
görüp çözmeyi gerektiriyor. Masa 
başında alınan kararlarla vatan-
daşın önceliklerini bilmek müm-
kün değil. Gönül Belediyeciliğinin 
temeli işte de burada. Bizler her 
daim halkın içinde ve halka do-
kunan bir belediyecilik anlayışıy-

la hareket ediyoruz. Esnafımızın 
ve vatandaşlarımızın daha rahat, 
daha huzurlu bir şekilde hayatla-
rını devam ettirmesi için elimiz-
den geleni yapıyoruz. Dolayısıyla 
inşallah yerel yönetimler olarak 
sadece biz değil, hükümetimizle, 
kamu kurum ve kuruluşlarımız-
la, muhtarlarımızla, STK’larımız, 
siyasetçimiz, esnaf ve vatandaş-
larımızla omuz omuza verip hep 
birlikte Karatayımızı daha ileriye 
taşımaya devam edeceğiz” ifade-
lerini kullandı. 

ESNAFLARIMIZ 

TOPLUMUMUZUN ANA 
DİREĞİDİR 

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, her şeye rağmen 
üretimleri, istihdama katkıları ve 
önemli gayretleriyle Konya’ya bü-
yük katma değer sağlayan sanayi-
cilere, esnaflara da teşekkür etti.  

Başkan Hasan Kılca şunla-
rı söyledi: “Esnaf kardeşlerimiz, 
sanayicimiz; her şeye rağmen iş-
lerine, üretimlerine ve istihdam 
oluşturmaya devam ediyorlar. 
Bu sayede Konyamız ve ülkemiz 
büyümeye gelişmeye devam edi-
yor. Esnafımızın işlerini sürdüre-
bilmesi için ortam hazırlamanın, 
yol göstermenin ve onların işle-
rini açacak önemli tedbirleri alma 
görevinin de yerel yönetimler-
de olduğunun farkındayız. Bunu 
sağlamak için de her türlü çabayı 
gayreti gösteriyoruz. Çünkü bili-
yoruz ki esnafımız ve ticaret er-
babımız mutluysa, huzurluysa ve 
işleri yolundaysa toplumumuzun 
huzuru, refahı ve sükûnu yerin-
de olur. Esnaflarımızın toplumun 
ana direği olduğu anlayışıyla ha-
reket ederek üretmeye istihdam 
oluşturmaya devam eden tüm 
esnaf kardeşlerime şükranlarımı 
sunuyorum.”
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi 20 bin hanede bebek sevincine ortak oldu
Selçuklu Belediyesi, ilçede 

bebeği dünyaya gelen ailelerin 
mutlulukları “Çok Yaşa Bebek”  
projesi ile paylaşılıyor. Ailelerin 
evlerinde ziyaret edilerek hedi-
yelerinin teslim edildiği proje 
kapsamında şu ana kadar 20 
bin ailenin mutluluğuna ortak 
olundu. 

Selçuklu Belediyesi, sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında 
2016 yılında başlattığı proje ile 
bebek sahibi olan ailelerin mut-
luluğuna ortak olmaya devam 
ediyor.  İlçede yürütülen fiziki 
belediyecilik faaliyetleri yanında 
sosyal belediyecilik faaliyetleri 
de bebek sahibi olan aileler ta-
rafından büyük takdir görüyor.

Selçuklu Belediyesi Çok 
Yaşa Bebek Projesi ekipleri, il-
çede ikamet eden yeni bebeği 
olmuş aileleri evlerinde ziyaret 
ediyor. Ziyarette ailelere içeri-

sinde yeni doğan bebeğin ihti-
yacını karşılayacak battaniye, 
zıbın, bebek ajandası, malzeme 
çantası, şampuan ve oyuncağın 
yer aldığı yeni doğan bebek seti 
hediye ediliyor.     

‘BEBEĞİ DÜNYAYA GELEN 
AİLELERİN MUTLULUKLARI 

PAYLAŞILIYOR’
Selçuklu’da “Çok Yaşa Be-

bek” projesinin başarılı bir şe-
kilde uygulandığını ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, “Çok Yaşa 
Bebek projesi ile yeni doğan 
bebeklerimizi evlerinde ziyaret 

ederek ailelerimizin mutlulu-
ğuna ortak oluyoruz. Dünyaya 
gözlerini mutlu bir yuvada açan 
tüm çocuklarımızın sağlıklı ve 
mutlu bireyler olarak yetişme-
leri ülkemize ve devletimize ha-
yırlı birer fert olmaları en büyük 
temennimizdir. Bebek sahibi 

olan ailelerimize mutlu bir yuva, 
sağlık ve huzur diliyoruz” dedi.

Proje kapsamında ilçede 
yeni bebek sahibi olan aileler 
belirleniyor ve evlere ziyaretler 
gerçekleştiriliyor. Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı’nın hayırlı olsun dilekleri-

ni ailelere ulaştıran görevliler 
daha sonra getirdikleri hediyeyi 
aileye takdim ediyorlar.  Proje 
kapsamında Selçuklu Belediye-
si şu ana kadar 20 bin ailenin 
mutluluğuna ortak oldu. İlçenin 
kırsal mahallelerinde bebeği 
dünyaya gelen aileler evlerinde 
ziyaret edilerek hediyeleri tes-
lim ediliyor. 

Selçuklu Belediyesi’ne “Çok 
Yaşa Bebek” projesinden dolayı 
teşekkür eden aileler de uygula-
madan memnun olduklarını dile 
getiriyorlar.  “Bu özel ve mut-
lu günümüzde hatırlandığımı-
zı bilmek çok güzel bir duygu” 
diyen aileler, projenin uygulan-
masında önemli emeği olan Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’ya ve bebeklere ilk 
hediyeyi ulaştıran görevli perso-
nele teşekkürlerini iletiyorlar.
n HABER MERKEZİ

Moğolistanlı heyetten Başkan Altay’a ziyaret

Konya’nın şehircilik, kentsel ge-
lişim, şehir planlama ve peyzaj alan-
larında incelemelerde bulunmak 
üzere Konya’ya gelen Moğolistanlı 
heyet, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret 
etti.

Moğolistan’dan gelen bir heyet, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı makamında zi-

yaret etti. Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği (TDBB) ve Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla 
Konya’nın şehircilik, kentsel gelişim, 
şehir planlama ve peyzaj alanların-
da incelemelerde bulunmak üzere 
Konya’ya gelen Moğolistan heyetin 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Türk Dünyası Belediye-
ler Birliği ve Konya Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
son dönemde iki ülke arasında geli-
şen ilişkilerin belediyeler arasındaki 
çalışmalara da yansıdığını söyledi. 
Başkan Altay, “Özellikle TDBB ola-
rak Moğolistan’daki belediyelerle de 
yakın bir çalışma içindeyiz. Türkiye 
son dönemde özellikle belediyeci-
likte çok önemli mesafeler kat etti. 
Bu bilgi ve deneyimlerimizi dost ve 

kardeş ülkelerle paylaşmaktan bü-
yük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini 
kullandı. Moğolistan’ın Bayan-Ulgi 
şehri Vali Yardımcısı Kamyeliyat 
Akhmadiya da Konya ile kardeş 
şehir ilişkisi kurarak bağları güçlen-
dirmek istediklerini ifade ederek, 
kendilerini Konya’ya davet ettiği için 
Başkan Altay’a teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA
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Denizlispor lige iki galibiyet ile başladı
Süper Lig’e 9 yıl sonra dönen Yu-

katel Denizlispor, Galatasaray’ın ar-
dından deplasmanda Antalyaspor’u da 
yenerek ligde 2’de 2 yapan 4 takımdan 
birisi oldu. Süper Lig’in ilk haftasında 
konuk ettiği Galatasaray’ı 2-0 mağlup 
eden yeşil-siyahlı ekip, dün Antalya’da 
karşılaştığı rakibini de 2-0 yenmenin 
mutluluğunu yaşıyor. Denizlispor ikin-
ci haftayı da 3 puanla kapatarak ligde 
2. haftanın ardından gol yemeyen tek 
takım oldu. Teknik direktör Yücel İldiz 
yönetiminde sahaya çıkan Denizlisporlu 
oyuncular, rakipleri karşısında gösterdi-
ği oyunla taraftar ve camiada takdir top-
ladı. Ayrıca dünkü maçta 79. dakikada 
penaltıyı kurtaran file bekçisi Adam Sta-
chowiak da takımın gözdeleri arasında 
yer aldı. 

İKİ TAKIM OYUNCULARINI 
KUTLUYORUM

Süper Lig’in 2. haftasında Yuka-
tel Denizlispor, deplasmanda Antal-
yaspor’u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası 
Denizlispor Yücel İldiz, basın mensup-
larına açıklamalarda bulundu. Antal-
ya’ya zor bir müsabakanın zor olacağını 
bilerek geldiklerini ifade eden Yücel 

İldiz, Antalyaspor’un geçen sezondan 
bu yana istikrarlı bir gidişat sürdüğünü 
kaydetti. Antalyaspor’un sezona iyi baş-
ladığını belirten İldiz, “Biz de önemli bir 
galibiyet alarak geldik. Uzun yıllar sonra 
lige çıktık. Futbolda dün yoktur, bugün 
vardır. Bugün de, çok önemli bir müsa-
baka gerçekleştirdik. Hakikaten her iki 
takımın oyuncularını kutluyorum. Çok 
sıcak bir havada müsabaka oynadık” 
dedi. İlk yarıda istedikleri gibi bir başarı 
sergileyemediklerini söyleyen Teknik 
Direktör İldiz, şöyle konuştu: “Genel 
olarak çıkarken topları kaptırdık ve önde 
top yapmamız gerekiyordu. Topu önde 
tutmamız gerekiyordu. Gereksiz final 
pasları attık ve toplardan biraz atak 
yedik. Ama o dönemi atlattıktan sonra 
istediklerimizi yapmaya başladık. Golü 
de bulduk, dengeli girdik. İkinci yarıda 
ise genel olarak istediklerimizi yaptık.” 

“ANLAMLI OLMASIYDI” 
İldiz, “İyi bir müsabakaydı. Bu haf-

tayı da kayıpsız geçtiğimiz için, Antal-
yaspor gibi zor bir takımı yendiğimiz 
için tabi ki mutluyuz. 3 puan aldığımız 
için de mutluyuz. Bugünün en önemli 
yanı 3 puan, 1 puan değil. Gerçekten 

sahaya gelen tüm sporseverlere teşek-
kür ediyorum. Maçın hasılatı üzücü bir 
hadise geçiren aileye bağışlanacak. 
Güzel kızımızın eğitimi için harcanacak. 
İnşallah ülkemiz bir daha böyle olaylar 

yaşamaz, inşallah böyle şeyleri günde-
me getirip konuşmayız. Bence bu maçın 
3 puandan daha öte yani anlamlı olma-
sıydı” açıklamasında bulundu. 
  n İHA

‘Transfer falan yok!’
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet 

Ağaoğlu, 2-1 kazanılan Yeni Malatyaspor 
maçı sonrası basın mensuplarının sorula-
rını yanıtladı, Ağaoğlu, önemli bir 3 puan 
aldıklarını belirterek, “Malatyaspor sezo-
nu bizden iki hafta önce açtı. İyi bir hocala-
rı ve iyi bir takımları var. Her şeye rağmen 
90 dakika boyunca 2-0 yapmışken 3-0’ı 
yapacakken 2-1 biten bir maç oldu. Netice 
itibarıyla kazandığımız bir maç. Önemli 
bir 3 puandı. Çok zor bir periyottan geçiyo-
ruz. Avrupa ve lig maçlarına baktığımızda 
iyi takımlarla oynuyoruz. Yorumlara bak-
tığımızda iyi oynamadığımız söyleniyor. 
O zaman bu maç bir kez daha seyredilsin 
derim. Bu takımlar savaşıyorlar. Daha 
oturmamış takımlar var. O yüzden alın-
mış 3 puan her şeyden daha değerlidir. 
Bunun böyle değerlendirilmesi lazım. 20 
haftadır yenilmeyen bir takımız. Bu da 
önemli. Bu takımı yenmek kolay değil an-
lamına geliyor. İlerleyen haftalarda şans 
faktörünün yanınızda olması lazım. Ha-
kemlerin bazı pozisyonları çok iyi süzme-
si lazım. Ekuban’ın pozisyonu bana göre 
penaltı. Hakem neden VAR’a çağrılmadı. 
Bilemiyorum. Hakemlerin çok dikkatli 
olmaları lazım. Verilen bir emek var. Ha-
kem sahada adaletli olması lazım. Kritik 
pozisyonlarda VAR’ın yardımını almaları 
lazım. Kaçırdığımız penaltıların sayısı da 
az değil yani. Gün geçtikçe Milli arada ta-
kım oturmuş ve yeni transferler tamamen 
kadroya edepte olmuş olacak. AEK maçını 
da geçersek hem Avrupa liginde, hem lig-
de ilerleyen aylarda da kupada yolumuza 
devam edeceğiz. Kazanılmış bir 3 puan 
var ve herkes bunun keyfini yaşasın” dedi. 

STURRİDGE ŞU AN HAZIR DEĞİL
Başkan Ağaoğlu Sturridge transferiyle 

ilgili olarak ise, “Netice itibarı ile bir fut-
bolcu transfer ettik. Büyütülmesin, netice 
itibarı ile bir futbolcu transfer ettik. Ama 
geneline baktığımızda zaman 11-12 tane 
transferimiz var. Sturridge şu an hazır 
değil. Hazır olduğu zaman, hoca görev 
verdiğinde o da diğer oyuncular gibi mü-
cadelesini verecektir” dedi. 

PARAMIZ BİTTİ 
TRANSFER FALAN YOK!

“Sturridge transferiyle transfer kapan-
dı mı?” sorusuna ise Ağaoğlu, “Transfer 
mi var. Beklentilerin bir tarafta durmalı 
artık. Bu Trabzonspor kulübü, takıma kat-
kı yapacağına inandığımız oyuncuların 
transferini zaten yaptık. Sürekli bir transfer 
beklentisi içerisinde bu takımı yabancıya 
mı çevireceğiz diğer bazı takımların yap-
tığı gibi. Biz bu şekilde yolumuza devam 
edeceğiz. 20 maçtır yenilmeyen bir takım 
var ve hale transfer beklentisi, 6 numara 
istiyorlarsa 8’den 2’yi çıkartırız olur 6. 52 
tane futbolcusu olan bir takımdan bahse-
diyoruz. Burada seyirci ve camia desteği 

her şeyin önünde. Bu olmazsa olmazımız 
bizim. 6 numara deniyor. Geçen senenin 
orta sahasına bakar mısınız. Okay Yokuş-
lu, Kuçka, Onazi ve Sosa ama bu kadar ka-
liteli bir oyuncu topluluğunun başarama-
dığını bugün halen eğer oynanan oyuna 
ve alınan sonuçlara baktığınızda bu takı-
mın transfere ihtiyacı var deniyorsa. Yok. 
Paramız bitti. Transfer falan yok. Bunların 
içerisinden çıkartıp yolumuza devam ede-
riz” şeklinde cevap verdi. 

Spor Toto Süper Lig’de Yeni Malat-
yaspor’u 2-1 yenen Trabzonspor, UEFA 
Avrupa Ligi play-off turunda 29 Ağustos 
Perşembe günü sahasında Yunanistan 
temsilcisi AEK ile yapacağı rövanş maçı-
nın hazırlıklarına ara vermeden başladı. 

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimin-
de, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ger-
çekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulu-
nan Sosa salonda çalıştı. Onazi ve Kamil 
Ahmet Çörekçi takımdan ayrı koşu yaptı. 
Yeni Malatyaspor maçında forma giyen 
oyuncular, idmanı koşuyla tamamlarken 
diğer futbolcular yarı alanda pas çalışma-
sı yaptı. Trabzonspor ile resmi sözleşme 
imzalayan Daniel Sturridge, bordo-mavili 
takımla ilk idmanına çıktı. İngiliz oyuncu 
antrenmanın büyük bölümünde takımla 
çalıştıktan sonra soyunma odasına git-
ti. İdmanda kondisyon çalışması yapan 
oyuncuların ise antrenmanın son anların-
da oldukça yorgun düştükleri görüldü. 
n İHA

Hikmet Karaman: 
Galatasaray’ı yeneceğiz

Çaykur Rizespor’a Brezilyalı orta saha!
Çaykur Rizespor, Brezilya Serie 
A takımlarından Vasco da Ga-
ma’da forma giyen Yan Sasse’yi 
renklerine bağladı. Süper Lig 
ekiplerinden Çaykur Rizespor, 
Brezilya Serie A takımlarından 
Vasco da Gama’da forma giyen 
22 yaşındaki orta saha oyuncusu 
Yan Sasse ile satın alma opsi-
yonu ile birlikte, sezon sonuna 
kadar anlaşarak sözleşme imza-
ladı. Yan Sasse Çaykur Rizespor 
- DG Sivasspor maçını tribünden 
takip etti. 

RİZESPOR’DAN EL KABİR 
AÇIKLAMASI

Çaykur Rizespor’un dün evinde 
oynadığı Demir Gurup Sivasspor 
maçına ilişkin çıkan ‘El Kabir 
tesiste unutuldu’ şeklindeki ha-

berler hakkında Basın Sözcüsü 
Hasan Yavuz Bakır, bir açıklama 
yaparak haberin gerçeği yansıt-
madığını söyledi. 
Yaptığı açıklamada El Kabir’in 
sakatlanmasından dolayı ligin 
ilk 2 haftasında aldıkları 6 pua-
nın sevincinin eksik kaldığı dile 
getiren Bakır, “Çaykur Rizespo-
rumuz’un ligin ilk 2 haftasında 
topladığı 6 puanın önemi büyük. 
Lige bu şekilde başlamak bizim 
ve takımımız adına mutluluk 
verici. Ama aldığımız galibiyet-
lerin buruk sevincini yaşıyoruz. 
El Kabir’in durumu bizleri çok 
üzdü. Tam hazır olmadan 2’de 2 
yapmak çok değerli. Takımımıza 
çok önemli takviyeler yaptık fa-
kat hala eksik noktalarımız var. 

Transferde olmazsa olmazımız 
en doğru tercihi bulabilmek. 
Rizespor’da oynamak isteyen, 
sadece para kazanmak amacın-
da olmayan, duruşuyla takımına 
katkı sağlayacak isimleri kadro-
muza katmaya devam edeceğiz. 
El Kabir’e çok üzüldük. Galibiyet 
sevincimiz eksik kaldı. Takımı-
mız için çok önemli bir oyuncu. 
Hem teknik özellikleri hem de 
savaşçı ruhu bizim için çok katkı 
sağlayıcı. Kabir maalesef şans-
sız bir sakatlık geçirdi. Uzun bir 
süre aramızda olamayacak” 
dedi. 
Futbolcunun tesislerde unutul-
ması gibi bir şeyin söz konusu 
olamayacağını, El Kabir’in maç 
öncesi tedavisinin uzun sürece-

ğinin anlaşılması üzerine takım 
otobüsünün hareket ettiğini dile 
getiren Bakır yaşanan olayı, 
“Üzüldüğümüz başka bir nokta 
ise sakatlandığı gün asılsız ha-
berlerin çıkmış olması. Rizespor 
tesisleri ile stadyum arası 5 daki-
ka sürmüyor. Futbolcu unutuldu 
diye bir şey olmaz. Futbolcunun 
maç öncesi tedavisi vardı. Te-
davi uzayacağı anlaşılınca takım 
gecikmesin diye stadyuma hare-
ket etti ve bir yöneticimiz tesis-
lerde kalarak El Kabir’in stad-
yuma gidişine yardımcı oldu. 
Basında son zamanlarda du-
yumlar üzerinden yapılan haber 
sayılarındaki artış düşündürücü 
boyutlarda” ifadeleriyle anlattı. 
n İHA

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet 
Karaman, ligin ilk iki haftasında kaybettikleri puanları Ga-
latasaray karşısında telafi etmeye çalışacaklarını söyledi. 
Bu hafta yeni transferler gerçekleştirdiklerini ve bu oyun-
cuların ikisinin antrenmanlara çıkmaya başladığını dile 
getiren Karaman, “Fiziksel durumlarının nerede olduğunu 
antrenmanlarda göreceğiz. Onlardan nasıl faydalanabili-
riz, bakacağız. Galatasaray karşılaşması sahamızda oyna-
yacağımız ikinci maç olacak. Ligdeki iç saha ve dış saha 
oyunlarını da göze alarak matematiksel olarak puanımızın 
daha yukarılarda olması gerekiyor.” diye konuştu. Galata-
saray karşılaşmasının ardından milli maçlar nedeniyle lige 
ara verileceğini hatırlatan deneyimli teknik adam, bu süre-
cin kendileri gibi yeni kurulan takımlar için önemli bir fırsat 
olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: “Gönül ister ki hazırlık 
kampına takımlar yüzde 90 tam gitsin, lig başladığında da 
yüzde 70 hazır bir takım olsun. Gerçekten çok yeni bir ta-
kım olduk. İlk iki maçta 7-8 yeni oyuncuyla oynadık, bu bir 
süreç meselesi. Hemen her şey yerine oturmuyor. Bir süre 
geçmesi lazım. Biz yeni bir takımı oluşturmaya, sahada da 
daha derli toplu, skoru alacak şekilde oynayan bir ekip ol-
maya çalışıyoruz. Lige verilecek ara bize çok iyi gelecek. 
Transfer dönemi devam ettiğinde böyle aralar yeni transfer 
yapan takımlara veya sakat oyuncusu olan ekiplere de fay-
dalı oluyor. Genel manada uzun araların takımların ritmini 
düşürdüğü kanaatindeyim.”  n AA

Uzun süredir sol bek arayışında olan Yeni Malatyaspor, 
Kayserispor’dan Sakıp Aytaç’ı renklerine bağladı. Yeni 
Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın yönetime 
takviye yapması konusunda rapor sunduğu sol bek mevkisi 
için beklenen transfer gerçekleştirildi. Erkan Kaş’tan bek-
lenen verimi alamayan Malatya temsilcisi, Sakıp Aytaç ile 
her konuda anlaşma sağladı. Hafta sonu oynanacak Alan-
yaspor maçının hazırlıklarına takımla birlikte başlayacağı 
belirtilen Sakıp’ın alınmasıyla birlikte sol bek için rahatla-
yan Sergen Yalçın’ın, bir takviye de forvete istediği öğrenil-
di. Yeni Malatyaspor’un, bu bölge için de gerekli adımları 
attıktan sonra transferi noktalayacağı ifade edildi.   n İHA

Yeni Malatyaspor 
Sakıp’ı renklerine bağladı

Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 
sezonun ilk maçı olan Genoa karşısında takımının ilk go-
lünü kaydetti. Serie A’da sezonun ilk haftasında Roma, Ge-
noa’yı konuk etti. Olimpico Stadyumu’nda mücadele hızlı 
başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada milli futbolcu Cengiz 
Ünder’in şık golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım 16. dakika-
da Andrea Pinamonti ile eşitliği sağlarken, ilk golde Cengiz 
Ünder’e asis yapan Dzeko, 30. Dakikada Roma’yı yeniden 
öne geçirdi. 43. dakikada Genoa penaltı kazandı. Penaltı 
atışını kullanan Domenico Criscito ilk yarının skorunu be-
lirledi. (2-2) 

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip oldu. Fe-
nerbahçe’nin de transfer listesinde yer alan Aleksandar 
Kolarov 49. dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-2’ye 
getirdi. 70. dakikada Christian Kouame ile bir kez daha 
eşitliği yakaladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayın-
ca mücadele 3-3’lük eşitlikle sona erdi.   n İHA

Roma’nın ilk golünü 
Cengiz Ünder attı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazanılan Yeni Malatyaspor maçı sonrası, 
“Transfer yok. Paramız da yok. Elimizdeki oyunculardan çıkartıp yolumuza devam edeceğiz” dedi
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Konya Spor Lisesi’nden iki sporcu daha milli takımda!
24 Ağustos - 03 Eylül 2019 tarihleri 

arasında Macaristan’da düzenlenecek 
olan Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyo-
nası’nda mücadele etmek üzere Konya 
Spor Lisesi’nden iki öğrenci, Kick Boks 
Milli Takımı’na davet edildi. Sporcular 
Avrupa Şampiyonası’nda Konya’yı ve Tür-
kiye’yi temsil edecek.

Daha önce Türkiye’de ve Avrupa Şam-
piyonası’nda dereceler elde eden Fatih 
Koçyiğit ve Mert Kaan Ekici, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada bu sefer altın madalya 
ile dönmek istediklerini, Macaristan’da 
düzenlenecek olan Avrupa Şampiyona-
sı’nda kulüplerini, Konya Spor Lisesi’ni, 
Konya’yı ve ülkemizi en güzel şekilde 
temsil ederek Avrupa Şampiyonu olmak 
istediklerini ve Türk bayrağımızın göndere 
çekilerek İstiklal Marşı’mızın okunması 
için mücadele edeceklerini belirtti.

VEYSEL DUDU: GURUR VERİCİ
Konya Spor Lisesi Müdürü Veysel 

Dudu, öğrencilerin milli takıma davet edil-
mesi üzerine bir açıklamada yaptı. Spor-
cuların milli takımda mücadele edeceği 
için gururlu olduklarını ifade eden Dudu, 
“Aynı anda okulumuz Konya Spor Lise-
si’nden Fatih Koçyiğit ve Mert Kaan Ekici 
olmak üzere iki öğrencimizin Kick Boks 
Milli Takımı’na davet edilerek bizi temsil 
edecek olması okulumuz ve Konya’mız 
adına gurur vericidir. Öğrencilerimizin 
başarmak için azimli ve gayretli çalışma-
ları sonucunda kulüplerini, okulumuzu, 
Konya’mızı ve ülkemizi en güzel şekilde 
temsil ederek madalya ile döneceklerini 
canı gönülden inanıyorum. Öğrencilerimi-
ze başarılar diliyor, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 
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Kadir Kaan Özdemir 
1922 Konyaspor’da

Transfer çalışmalarında sona gelen TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Kadir Kaan 
Özdemir ile 1 yıllık daha kiralık olarak anlaşma sağladı. Genç oyuncu dün yapılan imza töreni ile resmi sözleşmeye imza attı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdü-
ren TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’da transfer çalışmaları büyük 
oranda tamamlandı. Son olarak Kon-
yaspor’da sezon başı kampına katılan 
ancak kadroda düşünülmeyen Kadir 
Kaan Özdemir’in kararını bekleyen yeşil 
beyazlılar, genç oyuncu ile sözleşme 
imzaladı. Ümit Milli Takım oyuncusu 
Kadir Kaan Özdemir, 1 yıl daha kiralık 
olarak 1922 Konyaspor forması giye-
cek. Özdemir için düzenlenen imza 
töreninde açıklamalarda bulunan 1922 
Konyaspor Basın Sözcüsü İlker Kırnaz, 
“Kadir’in faydalı olacağına inancımız 
tam” ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON 26 MAÇA ÇIKTI
2017-2018 sezonunda Konyaspor’a 

transfer edilen Kadir Kaan Özdemir, 
yarım sezon boyunca Konyaspor kadro-
sunda kalmasının ardından devre ara-
sında o zamanki adı ile Konya Anadolu 
Selçukspor’a kiralık olarak gönderildi. 
Burada başarılı bir sezon geçiren genç 
oyuncu, performansı ile Ümit Milli Ta-
kım’a davet edildi. 

Geçtiğimi sezon da Anadolu Sel-
çukspor forması giyen Kadir Kaan Özde-
mir, 26 karşılaşmada oynadı. Kadir, 25 
lig maçında görev yaparken, 6 gol ata-
rak takımının ligde kalmasında önemli 
bir rol oynadı. Konyaspor ile 2022 yılına 
kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, ye-
şil beyazlı takım ile sezon başı kampına 
katılarak önemli bir tecrübe edindi.

İLKER KIRNAZ: İNANCIMIZ TAM
Kadir Kaan Özdemir ve 1922 Kon-

yaspor arasında yapılan imza töreninde 
Kulüp Basın Sözcüsü İlker Kırnaz da ka-
tıldı ve burada açıklamalarda bulundu. 
Kırnaz, Kadir’in 1922 Konyaspor’da ba-
şarılı bir sezon geçireceğine inandıkla-
rını ifade ederek, “Geçtiğimiz sene ku-
lübümüzde forma giyen başarılı defans 
oyuncusu Kadir Kaan Özdemir ile 1 yıl 
daha anlaştık. 

Hem kulübü tanıyor olması hem de 
geçtiğimiz sene başarılı bir grafik gös-
termiş olması sebebiyle bu sezon da 
kulübümüzün kendisinden faydalanaca-
ğına inancımız tam. 

Kadir Kaan’ın da bu olumlu atmos-
ferde kendini geliştirmeye devam ede-
ceğini düşünüyoruz. İnşallah ilerleyen 

yıllarda hem Konyaspor’umuzun hem 
de A Milli Takımımızın değişmez oyun-
cularından birisi konumuna gelir” şek-
linde görüş bildirdi.

TRANSFER BÜYÜK ÖLÇÜDE 

TAMAM
Öte yandan 1922 Konyaspor’da yeni 

sezon öncesi transfer çalışmaları bü-
yük ölçüde tamamlandı. Yeşil beyazlı 
takım, kadroda bulunan oyuncularda 

bir sıkıntı çıkmaması durumunda başka 
transfer yapmayacak. Yavru Kartal’ın 
kadrosunda şu an 4 tanesi U21 takımın-
dan olmak üzere 27 oyuncu bulunuyor. 
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Akşehir’de tarihi maç 
yeniden canlandırıldı

Atatürk’ün Büyük Taarruz öncesi savaş planlarını 
görüşebilmek ve komutanları bir araya toplayabilmek 
amacıyla Batı Cephesi Karargahı olan Konya’nın Ak-
şehir ilçesinde düzenlediği tarihi futbol maçı, Akşehir 
Onur Günü etkinlikleri çerçevesinde yeniden canlandı-
rıldı. Akşehir Onur Günü etkinlikleri kapsamında Akşehir 
Nasreddin Hoca Stadyumunda Akşehirli Veteranlar ile 
Akşehir Garnizon Komutanlığı takımı arasında dostluk 
maçı yapıldı. Maçı Akşehir Belediye Başkanı Salih Akka-
ya, Garnizon Komutanı Vekili Binbaşı Hüseyin Karama-
noğlu, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, 
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim 
Öncel’in yanı sıra vatandaşlar izledi. Maç 1-1 berabere 
bitti. Maç sonunda takım kaptanlarına Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutanı Vekili Binbaşı 
Hüseyin Karamanoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Abdurrah-
man Çardakoğlu tarafından kupaları takdim edildi. Pro-
tokol üyelerinin ödül takdiminin ardından hatıra fotoğrafı 
çekildi. Akşehir’deki Onur Günü etkinlikleri kapsamında 
son program ise Grup Sondurock konseri oldu. Akşehir 
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde grup üyeleri 
nostaljik ve güncel şarkıları kendilerini izlemeye gelen 
müzikseverler için seslendirdi. Konser sonunda Akşehir 
Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, grup solisti Er-
kan Sandık’a bir plaket takdim etti.  n İHA

Milli tekvandocu 
Beyşehir’in gururu oldu

Beyşehirli milli tek-
vandocu Yunus Sarı’nın da 
yer aldığı Türkiye Karışık 
Tekvando Milli Takımı, 
katıldığı Dünya Takımlar 
Şampiyonası’nda bronz 
madalya kazandı. Çin’in 
Wuxi kentinde düzenlenen 
Dünya Kupası Takımlar 
Şampiyonası’na Dünya 
Tekvando Federasyonu ta-
rafından davet edilen en iyi 8 ülke takımı katıldı. Şampi-
yonada Türkiye’yi teknik direktör Ali Şahin yönetiminde, 
Beyşehirli tekvandocu Yunus Sarı’nın da içinde yer aldığı 
milli takım temsil etti. Şampiyonayı 3. sırada tamamla-
mayı başaran Türk Milli Takımı, bronz madalyanın sahibi 
oldu. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Çin’de 
düzenlenen Dünya Takımlar Şampiyonası’nda bronz ma-
dalya kazanan Türkiye Karışık Tekvando Milli Takımı’nı 
başarıları dolayısıyla tebrik etti.  n AA

Seydişehirli dağcılar 
30 Ağustos zaferi için tırmandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşayan dağcılar 
Küpe Dağı’na “30 Ağustos Zafer Tırmanışı” gerçekleştir-
di. 9 kişilik oluşan dağcı ekibi sabah saat 05.00’da Sey-
dişehir’in Gökcehüyük Mahallesi’nden tırmanışa başla-
dı. Dağcılar, 5 saatlik zorlu tırmanış sürecinin ardından 
ilçenin simgesi olan 2 bin 321 rakımlı Küpe Dağı, Güllü 
Yatak Zirvesi’ne vardı. Burada bulunan zirve defterini im-
zalayan dağcılar, Türk Bayrağı ile 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Ekipteki dağcılar-
dan Adnan Taşçı, yaptığı açıklamada, “30 Ağustos Zafer 
Tırmanışı”nı yedinci kez düzenlediklerini söyledi. Taşçı, 
“97 yıl önce yaşanan kurtuluş mücadelesi duygularıyla, 
Anadolu’yu bize vatan yapan tüm şehitlerimiz ve gazileri-
mizi minnet ve şükranla anıyoruz. Katılım sağlayan tüm 
ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” diye konuştu.  n AA

Selçuklu Belediyespor Wushu Kung-Fu’da kemer sınavı yapıldı
Selçuklu Belediyespor Kulübü 

Wushu Kung-Fu branşında kemer sı-
navı Selçuklu Belediyesi Uluslararası 
Spor Salonu’nda gerçekleştirilen tö-
renle yapıldı. Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Wushu Kung-Fu branşında ke-
mer sınav heyecanı yaşandı.

 Selçuklu Yaz Spor Okullarında eği-
tim gören yaklaşık 100 öğrenci kemer 
sınavına girerek yeni kemer almanın 
mutluluğunu yaşadı. 

Türkiye Wushu Kung-Fu Fede-
rasyonu MHK Üyesi Ahmet Yılmaz, 
Wushu Kung-Fu Tao Teknik Kurul 
Üyesi ve İl Temsilcisi Yardımcısı Yıl-
maz Murat ve Wushu Kung-Fu Sanda 
Teknik Kurul Üyesi Mehmet Ali Gü-
müştekin’in katılımıyla gerçekleşen 
Kemer Sınavı aileler tarafından da 
büyük ilgi gördü. 

Yaklaşık 100 öğrenci Selçuklu Spor 
Okullarında gördüğü eğitimin ardından 
kemer sınavında başarılı olarak yeni 
kemerlerinin sahibi oldu. 

İNŞALLAH KONYA’MIZI 
EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ
Selçuklu Belediyespor Kulübü 

Wushu Kung-Fu branşı Başantrenörü 
Mehmet Bayraktar konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada, “100’e yakın çocu-
ğumuz yeni kemerlerini almaya hak 

kazandı. Birçok öğrencimiz ilk kez 
kemer sınavı heyecanı yaşadı. Çocuk-
larımızın sporun içinde kalmaları ve 
başarılı olmaları en büyük arzumuz. 
İnşallah daha önce gerçekleştirdiğimiz 
gibi bu yıl da kulübümüzü, Konya’mızı 
ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden 

sporcularımızı buradan yetiştirebiliriz. 
Bu konuda bizlere her zaman destek 
olan Selçuklu Belediye Başkanımız 
Ahmet Pekyatırmacı ve Kulüp yöneti-
cilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini 
kullandı.   
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RPS
Ali Turan: Her geçen 

hafta daha iyi olacağız
Spor Toto Süper Lig’in 2. Haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan 
Konyaspor’da, son dakikada gelen 1 puanın sevinci yaşanıyor. Hak ettikleri bir puan 

aldıklarını belirten kaptan Ali Turan, “Her geçen hafta daha iyi olacağız” dedi
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Kon-

yaspor ligin 2. Haftasında deplasmanda 
Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Ana-
dolu Kartalı’nda geriye düşülen maçta 
atılan son dakika golü ile kazanılan 1 
puanın sevinci yaşanıyor. Maç ile ilgili 
açıklamalarda bulunan Konyaspor’un 
kaptanlarından Ali Turan, “Puan ya da 
puanlar konusunda ne kadar istekli ve 
iştahlı olduğumuzu mücadelemizle ve 
oyunumuzla ortaya koyduk. Karşılığını 
son dakikada da olsa bulduğumuz golle 
aldık” dedi.

Kaptan Ali Turan her geçen hafta 
daha iyi hale geleceklerini söyledi.

“ŞANSSIZ ŞEKİLDE MAĞLUP 
DURUMA DÜŞTÜK”

Zor bir maça çıktıklarını ancak puan 
ya da puanlarla ayrılma konusunda 
inançlarının tam olduğunu ifade eden 
Konyaspor kaptanı Ali Turan, verilen mü-
cadelenin karşılığını aldıklarını belirtti.

Galatasaray maçının ardından açık-
lamalarda bulunan takım kaptanı Ali 
Turan, “Buraya gelirken zorlu bir maçın 
bizi beklediğini biliyorduk. Rakip kendi 
sahasında taraftarıyla birlikte son derece 
etkili bir takım. Sezona kötü başlamaları 
taraftarının önünde oynayacağı ilk kar-
şılaşma olması açısından bizim maçın 
önemini arttırıyordu. Ama bizde bu maça 
çıkarken puan ya da puanlarla ayrılaca-
ğımıza inanıyorduk. Oyuna iyi başladık. 
Sonra kontrol Galatasaray’a geçti. İlk 
yarıda bana göre dengeli bir oyun vardı. 
İkinci yarıya başladığımızda yapmama-
mız gereken şeyi yaptık ve oyunu daha 
çok kendi sahamızda kabul ettik. Böyle 
olunca da rakip üzerimize geldi. Defansa 
çarpan topun gol olmasıyla şanssız bir 
şekilde mağlup duruma düştük. Buna 
rağmen oyundan kopmadık. Kırmızı 
kart sonrası rakibin 10 kişi kalmasıyla 
topa daha fazla sahip olduk. Puan ya da 
puanlar konusunda ne kadar istekli ve 
iştahlı olduğumuzu mücadelemizle ve 
oyunumuzla ortaya koyduk. Karşılığını 
son dakikada da olsa bulduğumuz golle 

aldık. Bana göre kesinlikle hak edilmiş 
bir puan. Takım arkadaşlarımı ve hoca-
larımı kutluyorum. Biz her geçen hafta 
daha iyi olacağız. Bunun sinyallerini 
verdik. İnşallah bu sezon geçen sezona 
oranla daha başarılı olacak daha iyi bir 
Konyaspor izlettireceğiz” şeklinde görüş 

belirtti.
Takım kaptanı Ali Turan, saha içeri-

sinde karşılaşmanın hakemi Mete Kalka-
van ile bir diyalog yaşadığını belirterek, 
“Maç içerisinde iki pozisyon var. Biri 
Adem Büyük’ün darbesini aldığım, diğeri 
de ikinci pozisyon. Orada aldığım darbe 

sonucu meydana gelen kanamayı gös-
terdiğim için hakem Mete Kalkavan’dan 
sarı kart gördüm. Bunu anlamış değilim. 
Hakemlerin bu konularda biraz daha dik-
katli olmalarını ve ona göre karar verme-
lerini istiyorum” diye konuştu.
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Sakatlardan sevindirici haber
Konyaspor’un Galatasaray 

ile oynadığı zorlu maçta sakatla-
nan isimlerden sevindirici haber 
geldi. Sakatlanarak oyundan 
çıkan Marko Jevtovic ve yüzüne 
aldığı darbe sonrası sargı ile 
oynamak zorunda kalan Marin 
Anicic’in durumunun iyi olduğu, 
Antalyaspor maçında oynayabi-
lecekleri öğrenildi. 

Konyaspor’da sakat oyuncu-
lardan sevindirici haber geldi. 
Galatasaray maçında Seri’nin 
sert müdahalesi ile yerde kalan 
ve daha sonra oyundan tedbir 
amaçlı olarak çıkarılan Marko 
Jevtovic’in, yapılan tetkiklerde 
durumunun iyi olduğu ortaya 
çıktı. Ayak bileğini kırma po-
tansiyeli taşıyan darbe sonrası 
durumu endişe ile takip edilen 
tecrübeli futbolcu, Antalyaspor 

maçında oynayabilecek. 
Ceza sahası içinde rakip 

takımın golcü oyuncusu Diag-
ne’nin dirsek müdahalesi yerde 
kalan ve maça başındaki sargı 
ile devam etmek zorunda kalan 
Marin Anicic’in de tedavisine 
maçtan sonra hastanede devam 
edildi. Oyuncunun Antalyaspor 
maçında oynaması için bir en-
gel yok. 

Yeşil Beyazlılar’ın müzmin 
sakatı Paolo Hurtado’nun du-
rumu ise iyiye gidiyor. Yıldız 
oyuncunun 2-3 hafta içinde ta-
kımla çalışmalara başlaması 
bekleniyor. Geçen sezon 2 kez 
ağır sakatlık geçiren Hurtado 
son olarak ülkesi Peru’nun ABD 
ile karşılaştığı maçta sakatlan-
mıştı. 
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Serkan Kırıntılı: Hak ettiğimiz bir puan aldık Savunmadan yüzde 
100’lük performansKonyaspor’un tecrübeli kalecisi Serkan Kı-

rıntılı, kendi evinde 2 sezondur yenilmeyen ve 
güçlü sonuçlar alan Galatasaray karşısında iyi 
oynadıklarını ve alınan 1 puanı hak ettiklerini 
söyledi.

1-1 sona eren Galatasaray maçının ardından 
açıklamalarda bulunan Serkan Kırıntılı, “Önce-
likle kendi evinde 2 senedir yenilmeyen ve çok 
güçlü bir yapıya sahip takıma karşı zor bir maç 
olacağını biliyorduk. Rakipleri kazanıyor ve ge-
çen hafta kendileri de sezona mağlubiyetle baş-
ladı. Biz öncelikle kendi oyunumuzu oynamaya 
çalıştık. İkinci yarı özellikle çok geriye çekildik ve 
hocamızın bize söylediklerini tam anlamıyla sa-
haya yansıtamadık. Pozisyonlar verdik. Netice-
sinde golü de yedik. Ama son dakikalarda gelen 
golle bana göre en azından hak ettiğimiz puanı 

aldık diye düşünüyorum. İstemeden Galatasaray 
bizi kendi sahamıza yasladı. Özellikle ikinci dev-
re. İlk yarı maça iyi başladığımızı düşünüyorum. 
İkinci yarıya iyi başlayamadığımız için baskı al-
tında oyunu geride kabul ettik ve golü de yedik. 
Ardından gelen kırmızı kart ile 10 kişi kalan raki-
be karşı top daha çok bizde kaldı. Ardından golü 
bulduk. Buradan 1 puan aldığımız için mutluyuz” 
şeklinde görüş belirtti.

Konyaspor ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı-
ğını da sözlerine ekleyen tecrübeli kaleci Serkan 
Kırıntılı, “Şu an prensip anlaşmasına vardık. İn-
şallah en kısa sürede de resmi imzaları atacağız. 
Sözleşme 2 yıllık değil 1 yıllık olacak. Daha önce 
de söylemiştim. Konyaspor’da olmaktan son de-
rece mutluyum” ifadelerini kullandı.
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Konyaspor’un Galatasaray ile 
1-1 berabere kaldığı maçta savun-
ma oyuncularının yüzde 100’lük 
performansı dikkat  çekti. Hava 
toplarındaki hakimiyeti ile dikkat 
çeken yeni transfer Marin Anicic, 
4 kez hava topu mücadelesine çı-
karken, hepsinde başarı sağladı. 

Kaptan Ali Turan ise 5 kez girdiği 
ikili mücadelelerin tamamından 
galip ayrılmayı başaran taraftar 
oldu. Tecrübeli sol bek Ferhat Öz-
torun ise 4 kez gerçekleştirdiği top 
kapma hamlesinin tamamından 
başarılı oldu. 
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Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor, son ola-
rak gerçekleştirdiği Farouk Miya transferi kadrosunu büyük 
ölçüde şekillendirmişti. Yeni transfer yapılıp yapılmaya-
cağı ile ilgili kararı Galatasaray maçı sonrası yapılacak 
değerlendirmeye bırakan yönetimin son kararı vermesi 
bekleniyor. 

Teknik Direktör Aykut Kocaman ile bir araya gelecek 
olan yönetim, zirveden takviye kararı çıkması durumunda 
düğmeye basacak. Birkaç oyuncu ile temas halinde olan 
Anadolu Kartalı’nın ilk hedefi Gürcü kanat oyuncusu Le-
van Shengelia olacak. 23 yaşındaki genç kanat oyuncusu 
geçen sezon çıktığı 25 maçta 12 gol 8 asistlik performans 
sergilemişti. 
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Teknik heyet ve 
yönetimin transfer zirvesi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yap-
tığı Trabzonspor paylaşımları ile Konyaspor taraftarının 
tepkisini toplayan Saadet Partisi Konya Milletvekili Ab-
dulkadir Karaduman, daha sonraki süreçte ortaya koy-
duğu samimi davranışlarla taraftarın gönlünü aldı. Son 
olarak Konyaspor’un deplasmanda Galatasaray ile oyna-
dığı maçı deplasman tribününde Konyasporlu taraftarlar-
la birlikte seyreden Karaduman, sosyal medyada büyük 
takdir topladı. 

İlk kez bir milletvekilinin deplasman tribününde maç 
izlediğini söyleyen taraftarlar Saadet Partisi Konya Mil-
letvekili Abdulkadir Karaduman’a bu samimi davranışı 
için tebrik etti. 
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Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor sezonun 
ilk 2 haftasında oynadığı maçlarda aynı kadro ile sahaya 
çıktı. Anadolu Kartalı’nın ilk maçlarda sahada olan kadro-
sunun yaş ortalaması ise 28.1 olarak gerçekleştirdi. 

Yeşil beyazlıların kadro tercihinde dikkat çeken nokta 
ise savunmanın tecrübeli oyunculara, hücumun ise genç 
oyunculara bırakılması oldu. Kaleci Serkan ile birlikte 
Konyaspor’un savunma dörtlüsünün yaş ortalaması 32.2 
olarak gerçekleşirken, orta saha ve hücum oyuncularının 
yaş ortalaması ise 24.8 oldu. 
 n SPOR SERVİSİ

Karaduman’dan 
alkışlanacak hareket

Savunma tecrübeye
Hücum gençliğe emanet
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Selçuklu Belediyesi ilçedeki yaptığı kültürel faaliyet-
leri tarihle bir araya getirerek önemli bir projeye imza 
attı. ‘Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde’ projesi ile 
ilçede yaşayan yaklaşık 5 bin vatandaş Bilecik-Söğüt 
turu ile tarihi bölgeleri görme ve geçmişe yolculuğa 
çıkardı.  Selçuklu Belediyesi’nin organize ettiği gezi ile 
tarih yolculuğuna çıkan katılımcılar geziden oldukça 
memnun ayrıldı.  Etkinliğe katılan vatandaşlar ecdada 
dua ederken Selçuklu Belediyesi Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ve Selçuklu Belediyesi çalışanlarını hayır 
duaları ile unutmadı. Bilecik Taşı Mermer, Toprağı Seramik, 
Yaprağı İpek Şeyh Edebalı Diyarı olarak adlandırıyor.

OSMANLI’NIN DOĞDUĞU ŞEHİR: BİLECİK
Bilecik, Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda; Marmara, 

Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin kesişim noktası 
üzerinde yer alan küçük bir Anadolu şehridir. İl doğusunda Bolu 
ve Eskişehir, güneyinde Kütahya, batısında Bursa ve kuzeyinde 
Sakarya illeri ile komşu durumundadır. Bilecik’in yüzölçümü 
4 bin 321 km’dir ve 2010 yılındaki nüfusu 225 bin 381 olarak 
saptanmıştır. Bilecik’te merkez ilçeyle birlikte 8 ilçe,7 belde ve 
243 köy bulunmaktadır. Bilecik, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
doğduğu topraklar olma özelliği taşıdığından, büyük öneme 
sahiptir. Osmanlı tarih boyunca da gerek ipekçilik, dokumacılık, 
tarım ve madencilik gibi ekonomik yönleriyle, gerekse Bursa-Es-
kişehir güzergahındaki konaklama merkezi niteliğiyle önemli 
yerleşimlerden biri olmuştur.1800’lü yıllarda, sahip olduğu 200’ü 
aşkın cami ve mescit,8 medrese,13 kilise,200 kadar okul, rüştiye 
mektebi ve çeşitli imalathanelerle Anadolu’nun orta ölçekli kent-
lerinden biri konumuna gelmiş. Milli Mücadele Döneminde de 
önemli bir rol oynayan Bilecik, bu zor yıllarda birkaç kez düşman 
işgaline uğramış ve bu işgallerden çok büyük zarar görmüştür. 
Milli Mücadeleye bütün varlığıyla katılan Bilecik’in nüfusu ve 
sosyoekonomik yapısı, savaş nedeniyle büyük yara almış. 

ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ BİLECİK’TEKİ 
EN ÖNEMLİ TARİH MİRASLARINDAN

Bilecik’e ulaşan gezi ekibi Osmanlı Devleti’nin kurucusu 
olan Osman Bey’in kayınbabası Şeyh Edebali Türbesini ziyaret 
ediyor. Şey Edebali Türbesi Bilecik’teki en önemli tarih miras-
larından bir tanesi. Türbe Orhan Gazi Camii’nin üst tarafındaki 
tepelik alandadır. Yapılış tarihi belli olmamakla birlikte Orhan 
Gazi devrinde inşa edildiği kabul ediliyor. Türbede Şeyh Edebali 
ile birlikte, şeyhin neslinden altı büyük ve dört küçük sanduka 
vardır. Sanduka odasının haricinde iki oda daha bulunmaktadır. 
Türbe ve dergâh, Sultan II. Abdülhamid döneminde ve son 
olarak da 2012 yılında tadilat görmüş. Türbenin hemen yanında 
aynı tarihlerde inşa edildiği tahmin edilen, Osman Gazi’nin eşi 
Bala Hatun ve annesinin sandukalarının bulunduğu bir türbe 

daha bulunuluyor.
NÖBET DEĞİŞİMİ DUYGUSAL ANLAR YAŞATIYOR

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman 
Bey’in babası olan Ertuğrul Gazi türbesinde her saat 
başında yapılan askerler nöbet değişimi türbeyi 
ziyarete gelen vatandaşlara duygusal anlar yaşatıyor. 
Söğüt merkezde bulunan türbenin Çelebi Mehmet 
tarafından yaptırıldığına dair bazı bilgiler vardır. Türbe 
1737’de III. Mustafa tarafından restore ettirilmiş. Daha 
sonra II. Abdülhamid zamanında da onarım görmüş. 

Bu onarımlar esnasında mezarlığın giriş kısmına iki adet çeşme 
yaptırılmış. Çeşmenin kitabesi, türbenin Abdülhamit döneminde 
tamir edildiğini göstermektedir. İkinci kitabe ise türbenin kapısı 
üzerinde yer alır. 1905 yılında türbenin etrafındaki evlerin daha iyi 
bir biçimde yeniden inşası için istimlâk çalışmaları da yapılmıştır. 
Bu çalışmalar neticesinde, türbe çevresinde geniş bir alan oluş-
turularak, her yıl Karakeçililerin, Orta Asyalı göçebe kıyafetleriyle 
Söğüt’e gelmesi, beyitler okuyarak at üstünde geçit töreni 
yapması ve kutlamalar düzenlemesi sağlanmıştır. Türbenin 
dışında ve hemen yakınında Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun 
ile oğlu Savcı Bey’in mezarları bulunur. Osman Gazi’nin makam 
mezarı da burada yer alır. Bunların yanı sıra kardeşi Dündar 
Bey’in kan kardeşi Akçakoca’nın silah arkadaşları olan Konur Alp, 
Karamürsel, Abdurrahman Gazi, Hasan Alp, Saltuk Alp, silah 
öğreticisi Kaplan Çavuş, Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından 
Aktimur Bey, Çoban Mirza Bey, Hamit Bey, Emir Ali, Aykut 
Alp, Gündüz Bey, Aydoğdu Bey, Pazarlı Bey, Yorgan Ata ve 
Akbıyık Bey’in mezarları da burada bulunmaktadır. Türbe altıgen 
planlıdır. Beden duvarları bir sıra taş, iki sıra tuğladan ve taşlar 
arası dikey konumda derzli olarak yapılmış olup saçak silmeleri 
düz mekanı örtmekte olan kubbe, kurşunla kaplıdır. Ertuğrul Gazi 
Türbesi, Yunan işgalinde tahrip edilmiş, mezarı parçalanmış ve 
kurşunlanmıştır. Türbenin duvar ve pencerelerindeki kurşun 
izlerini bugün dahi görebilmeniz mümkün.

GEZİ TAM NOT ALDI 
Geziye katılan katılımcılar geziden oldukça memnun ayrıldı. 

Selçuklu Belediyesi yetkilileri tarafından Bilecek’e düzenledikleri 
organizasyonda katılımcıların gezi boyunca rahat etmesi gere-
ken her şeyi kusursuz bir şekilde planlamış.  Gezi boyunca tura 
katılan misafirler Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
ve ekibine hayır dualarını eksik etmiyor. Bir milletin ayakta 
durması için öncelikle tarihini iyi bilmesi gerektiğine dikkat çeken 
katılımcılar Selçuklu Belediyesi’nin Çanakkale ve Bilecik turları 
ile ecdadı unutturmadığını ve ecdadın verdiği öneme vurgu 
yapıyor. Yine tura katılan katılımcılar Selçuklu Belediyesi’nin 
ecdada verdiği değerin diğer belediyelere de örnek olacağına 
dikkat çekiyor.

Tarihi bağlar güçleniyor
Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen ‘Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde’ Projesi, tarihi bağları güçlendirdi. 

Bilecik Taşı Mermer, Toprağı Seramik, Yaprağı İpek Şeyh Edebalı Diyarı olarak adlandırıyor

Geziye katılan katılımcılar geziden oldukça memnun ayrıldı. Selçuklu Belediyesi 
yetkilileri tarafından Bilecek’e düzenledikleri organizasyonda katılımcıların gezi 

boyunca rahat etmesi gereken her şeyi kusursuz bir şekilde planlamış

muhammedesad42@outlook.com

M.ESAD ÇAĞLA’NIN
İZLENİMLERİ
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Combi araçlarda “ÖTV Bizden”, Cargo araçlarda ise “KDV Kadar İndirim Bizden” kampanyası ile 
ticari araçlarda ciddi avantajlar sağlayan Koyuncu Fiat, müşterilerini mağazasına bekliyor 

Fiat’a uğrayın, uygun 
fiyata ticariyi kapın!
Otomotiv sektöründe satışlar 

bazında Konya ilinde marka li-
deri olan Fiat, bu bayrağı elinde 
bulundurmaya kararlı. Bu neden-
le müşterilerine her ay farklı bir 
kampanya ile cazip fiyatlar sunan 
Fiat, Ağustos ayı kampanyaları 
ile de göz dolduruyor. Özellikle 
ticari araçlarda uyguladığı kam-
panya ile müşterilerini Ağustos 
ayında mağazasına bekleyen 
Koyuncu Fiat, bu kampanyanın 
kaçırılmamasını istiyor. Ağustos 
kampanyası ile ilgili bilgiler veren 
Koyuncu Fiat Ticari Satış Müdürü 
Selamet Demirhan, şunları kay-
detti, “Devletin uygulamış olduğu 
ÖTV indiriminin bitmesinin ar-
dından TOFAŞ olarak biz müşte-
rilerimize destek olmak için “ÖTV 
Bizden” kampanyası başlattık. Bu 
kampanya ciddi avantajlar sağ-
lıyor. Geçen ayki rakamlara göre 
bu ay kampanyayla birlikte ara-
cına göre 5-15 bin TL arasında 
indirim sağlıyoruz. Buna ek ola-
rak Ducato’larda bir önceki aya 
göre özel indirimler gerçekleş-
tirildi. Müşterilerimizi kesinlikle 
Ducato almaları için bekliyoruz. 
2018 model benzinli Doblo Com-
bi’lerde 50 bin TL’ye 12 ay sıfır 
faiz kampanyası bulunmaktadır. 
2019 modellerimizde ise tama-
mına vadelendirme imkanımız 
var. Çiftçilerimiz de ödeme kolay-
lığı olarak 6 ayda bir ödeme seçe-
neği sunulmaktadır. 10 Numara 
Kampanyamıza baktığımızda ise 
Fiat Ticari araç sahibi olan müş-
terilerimiz yeni bir araç almayı 
düşündükleri takdirde, Fiorino, 
Doblo 1.3 motorlu araçlarımızda 
ilk 10 bin ve 20 binlik, 1.6 motor 
ve Ducato araçlarımızda ise ilk 20 
binlik bakımı hediye olarak veri-
yoruz. Bu da müşterilerimize 1.3 
motorlu araçlarda yaklaşık bin 
500-2 bin TL avantaj sağlarken, 
1.6 motorlu araçların 20 binlik 
bakımlarında ise bin TL’lik bir 
avantaj sağlıyor.”

UYGUN FİYATLAR
Ticari araçlardaki başlangıç 

fiyatları hakkında bilgi eren De-

mirhan, “Ticari araçlarımızın 
Başlangıç fiyatlarına baktığımızda 
2018 model Doblo cargo araçla-
rımız 79 bin 100 TL.2019 model 
Doblo cargo araçlarımızlar 86 bin 
600 TL’den başlamaktadır. Camlı 
koltuklu Dizel motor Doblo combi 
araçlarımız 97 bin 900 TL , Fiori-
no combi Camlı Koltuklu benzinli 
araçlarımız ise 69 bin 900 TL’den 
başlayan fiyatlarla satışa sunul-
maktadır. Ayrıca hurda aracı olan 
kişiye hurda teşvik indirimi fır-
satıyla 5.000 ile 12.000 TL arası 
ek indirim verilmektedir. Fiorino 
combi Camlı koltuklu dizel araç-
larımız da ise 89 bin 700 TL’den 
başlayan fiyatlar ile satışa sunu-
lurken hurda teşvik indirimi ile 
bu rakam 79 bin 900 TL’ye kadar 
düşmektedir. Ducato araçlarımız 
ise 119.200 TL’den başlamakta-

dır” diye konuştu. 
BAYRAĞI SONUNA 

KADAR TAŞIYACAĞIZ
Ticari araç satışlarının ÖTV 

indiriminin bitmesinden olum-
suz etkilenmediğinin bilgisini 
veren Demirhan, şöyle konuştu, 
“ÖTV’nin bitmesiyle satışlarımız-
da herhangi bir olumsuz durum 
yaşamadık. Temmuz ve Ağustos 
ayında satışlarımız pazara orantılı 
bir şekilde devam ederken he-
deflerimizi gerçekleştirmek adı-
na hiç bir müşterimizi kaçırmı-
yoruz. Müşteri memnuniyetinin 
üst seviyelerde olduğu bayimizde 
eğitimli danışmanlarımızla Tüm 
müşterilerimize hizmet vermek-
ten gurur duyuyoruz. Müşteri-
lerimizden aldığımız destek ile il 
marka liderliği bayrağını sonuna 
kadar taşımaya devam edeceğiz.”

İKİNCİ ELDE GÜVENİLİR SATIŞ
Koyuncu Fiat olarak, otoeks-

per ikinci el araç satışlarında da 
müşterilerine güvenilir hizmet 
sunduklarını dile getiren Demir-
han, “Sıfır araç satışındaki müş-
teri memnuniyeti aynı şekilde 
ikinci el birimimiz içinde geçerli-
dir. Burada güvenilir araç satıyo-
ruz. Mevcut stokumuzda bulunan 
araçlar güvenilir ustalar tarafın-
dan ekspertizi yapılarak satışa 
sunulmaktadır. Müşterilerimiz 
almayı düşündüğü aracı kendileri 
de istediği yere gösterip ekspertiz 
yaptırabilmektedir. Bu anlamda 
güvenilir bir ikinci el hizmeti sun-
maktayız. Müşterilerimizi ikinci el 
noktasında da her zaman bayimi-
ze bekliyoruz” değerlendirmesin-
de bulundu.
n FAHRİ ALTINOK

Selamet Demirhan
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Sabırla çalışıyorlar
biraz sabır istiyorlar

2. Kılıçarslan Köşkü’ndeki restorasyon çalışmaları büyük bir titizlik, hassasiyet ve sabır ile 
yürütülürken, ortaya güzel bir eser çıkarılması için Konya kamuoyundan da biraz daha sabır bekleniyor

2. Kılıçarslan Köşkü’ndeki kazı 
çalışmalarının büyük bir bölümü 
tamamlanmış, çalışmalar daha çok 
restorasyonda yoğunlaşmış durum-
da. Üzerinin ve etrafının kapalı ol-
ması tamamen koruma ve güvenlik 
amaçlı. Bakıldığında yerin metreler-
ce derinlerine inilen bir kazı çalış-
ması da yok aslında.  Konya kamu-
oyu zaman zaman biraz da merak 
dürtüleriyle birlikte kazı alanındaki 
çalışmaların neden bitirilemediğini 
sorguluyor olsa da, kazı ekibi sabırla 
çalışıyor. Konya kamuoyundan da 
biraz daha sabretmelerini bekliyor. 

1. ETAP ÇALIŞMALARININ 
YÜZDE 90’I BİTTİ

Mesele tarih olunca titizlik ve 
hassasiyet de ön planda tutuluyor. 
Aradan geçen onca zamanda ne-
den daha çok yol alınamadığı soru-
su akıllara geldiği zaman şunu da 
görmek gerekiyor ki, bugün Kuba-
dabad Sarayı’ndaki kazı çalışmaları 
neredeyse 30 yılı aşkın bir süredir 
devam ediyor. Kurtarma kazısı yapı-
lırken aslında burada daha pratik bir 
şekilde ama yapıya zarar vermeden 
çalışma yürütülebiliyor. Ancak mev-
sim şartlarının da kazı çalışmaları-
na büyük etkisi oluyor. Çalışmalara 
başlandığı ilk tarihten bu yana top-
ladığınız zaman yaklaşık 10 ay kazı 
yapılabilmiş. Yani yılın her döne-
minde ve sürekli olarak çalışma yü-
rütülememiş. Kazı yapıldığı zaman 
bir şey ortaya çıkarıldığında bunların 
projesinin hazırlanması gerekiyor. 
Bu da zaman alıyor. Mesela, sur du-
varı tespit edildiğinde bunun gün 
yüzüne çıkarılabilmesi için önce pro-
jesinin hazırlanması, bunun kurula 
girmesi ve onay alması gerekiyor. 
Bu süreç de uzun yılları alabiliyor. 
Sonrasında ortaya çıkarılan bir taşın 
analizi bile yaklaşık 3 ayı bulabiliyor. 
Bu manada projelendirme ve kurul-
dan kararın alınmasıyla ilgili süreç-
lerin neticelenmesi de göz önünde 
bulundurularak görece daha yavaş 
ama tarihi yapılarla ilgili kazıların 
geneline bakıldığı zaman çok daha 
hızlı bir çalışmanın yürütüldüğü de 
söylenebilir. 

KILIÇARSLAN KÖŞKÜ’NÜN 
BATI CEPHESİ 100 YIL 

SONRA SAĞLAM BİR ŞEKİLDE 
BULUNMUŞ

Şimdi düşünün bir yapı var, bu 
yapı 1907 yılında yıkılmış. Yıkılınca 
paramparça olmuş. 100 yıl sonra 
şans eseri kazılarda yıkıntı tuğla ve 
mukarnaslar bulunmuş. Kazı başla-
dıktan sonra bu parçalara ulaşılmış 
ama ne olduğu bilinmeden. Sadece 
doğu konsollarından iki tanesi mev-
cut. Batısıyla ilgili elde şu an herhan-
gi bir veri yok. Bu iş sabır işi. Sabırla 
çalışan ekip küçücük parçalardan bir 
ipucu çıkarmaya, bu parçaları bira-
raya getirip orijinalliği bozmadan 
eseri tamamlamaya çalışıyor. Haliy-
le bu süreçte Konya kamuoyundan 
kazı ve restorasyon sürecinin niha-
yete erdirilmesiyle ilgili biraz daha 
sabırlı olmaları da bekleniyor. Batı 
cephesinin konsolları tamamen çı-
karılıp temizlenmiş şimdilerde.
ALAN BÜYÜK OLUNCA ÇALIŞMA 

İKİ ETABA BÖLÜNMÜŞ
Tabi burası büyük bir alan oldu-

ğu için hemen bitirebilmek müm-
kün değil. Ama şöyle bir durum söz 
konusu alan iki etaba bölünmüş. 
Önce ilk etap bitirilip, sonrasında 
ikinci etabın çalışmalarına başlana-
cak. Birinci etabın çalışmaları içe-
risinde saray, ikinci etapta sarayın 
surları var. Yani birinci etapta ça-
lışma, ikinci köşkün sonuna kadar 
getirilip bitirilecek. Sonrasında ikin-
ci etapta ise surların bulunduğu ve 
İnce Minare’ye kadar uzanan alan 
çalışılacak. Koruma Bölge Kuru-
lu’nun onayıyla bu çalışma böyle 
planlanmış. 

Şu an itibariyle 2. Kılıçarslan 
Köşkü’nün doğusu tamamen bit-
miş. Kazı ve restorasyonları yapıl-
mış. Şimdilerde temizlik çalışmaları 
bitmiş. Ön tarafta yani yoldan ta-
rafta da kazı ve restorasyon çalış-
ması büyük ölçüde tamamlanmış. 
2. Kılıçarslan Köşkü’nün yıkılışının 
sergileneceği bir yer oluşturulacak 
ileride. Bu köşkün nasıl yıkıldığı ani-
masyonlarla sürekli olarak anlatıla-
cak. 197 yılındaki yıkılışın hikayesi 

gözlerde canlanacak. O dönem yıkıl-
dıktan sonra kimse ilgilenmiyor bu-
rayla. Hatta yıkıntıdan sonra taşlar 
bile yıkıldığı yerde kalıyor. Bu arke-
opark yıkılışın hikayesini ilk günkü 
gibi canlı tutmaya çalışıyor. Mesele 
bu olduğu için de çalışmalar uzun 
sürüyor. 

GİDİNCE, GÖRÜNCE BAKIŞ 
AÇINIZ DEĞİŞİYOR

Bölgedeki kazı çalışmaları nere-
deyse tamamen bitmiş. Şimdilerde 
restorasyona yoğunlaşılmış. Olabi-
lecek en hızlı şekliyle restorasyonun 
tamamlanması için çaba harcanıyor. 
Zaman zaman yön versin, aydınlat-
sın diye süreci görmek için kazılar 
yapılabiliyor. 

Kazının ardından restorasyon 
çalışmaları esnasında da güvenlik 
tedbirleri alındığı görülüyor.Kazı ve 
restorasyon bir arada gidiyor diye-
biliriz. Ama işin yüzde 90’ı restoras-
yon. 

Temiz bir iş yapılmış. Ama tabi 
ki vatandaş bunu bilmiyor. Niye? 
Çünkü kapalı kapılar ardında yapı-
lıyor ne yapılıyorsa. Gizli olan daha 
çok merak ediliyor. İnsanlardaki bu 
merak duygusuna Alaeddin Tepe-
si’yle ilgili birçok efsanenin de ol-
ması eklenince bu merak duygusu 
katlanıyor. Şunu de söyleyebilirim 
ki, her ne kadar etrafı ve üstü kapalı 
olsa da merak edenler gidip çalış-
maları yerinde görebilir. Hatta siz 
gezerken yanınıza gelip, çalışmanın 
seyrini anlatan uzmanlar da sizi ay-
dınlatıyor. Gidip gördükten ve gez-
dikten sonra bakış açınız değişiyor. 

Eskiden burada çay bahçeleri, 
yürüyüş yolları ve havuz vardı. Çay 
bahçelerindeki betonarme havuzla-
rın tamamen kaldırılması bile uzun 
zaman almış. Çünkü altta koca bir 
tarih yatıyor. Ve bu tarihin yıpran-
madan çıkarılması gerekiyor. O 
nedenle köşkün bulunduğu alanın 
üzerine yapılmış olan çay bahçesi-
ne ait yapılar dahi el işçiliği ile hiçbir 
makine kullanılmadan kaldırılmış. 
İster istemez süre yine uzamış. 

SADECE SELÇUKLU DEĞİL, 
OSMANLI DA VAR!

Selçuklu Sarayı’nın kondurul-
duğu yer burası. Sarayın ahalisi 
burada yaşamış ki, Anadolu’nun en 
büyük devletinden, Büyük Selçuklu 
Devleti’nin varisi olan bir Anado-
lu Selçuklu Devleti’nin sarayından 
bahsediyoruz. Saray yıkıldıktan 
sonra sarayın nasıl yapıldığını tespit 
edilmis.Sarayın kalıntılarının olduğu 
bu alana Osmanlı döneminde evler 
yapılmış. Özellikle 19. ve 20. yüzyıl-
da önemli yapılaşma olmuş. İkinci 
köşkün taşları bu donemde komple 
sökülmüş. Temel kalıntıları kazıyla 
birlikte ortaya çıkmış. Çamur harçlı, 
basit bir temelin üzerine kerpiç ev-
ler yapılmış. Özellikle surun ön tara-
fında tandırlar, ocaklar ve benzeri o 
dönemde kullanılan mutfak ürünleri 
de kullanılmış. Arkeoparkta sadece 
Selçuklu değil, Osmanlı dönemin-
deki yapılaşmanın da sergilenmesi 
planlanıyor. 

Burada bulunan taşınmaz eser-
lerin restorasyonu tamamlanıyor. 
Aslında çadırlar bu yüzden var. 
Vatandaş bunu bilmiyor ama ker-
piç malzemenin üzeri kapatılmasa 
başka türlü de muhafaza edilemez. 
Yağmurdan, çamurdan korumak 
gerekiyor. Tabi buradaki bu hassa-
siyeti vatandaş bilmiyor. Bunları in-
sanlara izah edebilmek gerekiyordu. 
Merak edenlerin bilgi sahibi olabil-
mesi için medyanın da kullanılması 
gerekiyordu. Buradaki çalışmaların 
belli dönemlerde yapılacak olan ye-
rinde incelemelerle anlatılması ge-
rekiyordu. 

Payitaht olan Konya’daki bu 
tarihin gün yüzüne çıkarılacak ol-
ması için yürütülen çalışmalarda 
yerel yönetimlerin bakış açısı büyük 
önem arz ediyor. Bu manada Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi 
değerlere olan bakış açısını da tak-
dir etmek gerekiyor. Kazı ekibinin 
kazı için neye ihtiyacı varsa hemen 
ilgilenilip ihtiyaçlar gideriliyor. İşin 
temiz yapılabilmesi ve mümkün 

olduğunca hızlı olması için gereğini 
yapıyorlar. İnşallah bu çalışmaların 
meyvesinin Arkeopark ile en yakın-
da alabiliriz. Konya’da Alaeddin Te-
pesi’nin çehresi değişecek. Gerçek 
Konya gün yüzüne çıkarılmış olacak. 
Konya şehrinin iç kalesi ortay çıkmış 
olacak. Burası tamamlandığında 
Türkiye’nin şehir merkezindeki tek 
arkeoparkı olmuş olacak. Surların 
ortaya çıkması, kale duvarlarının gö-
rülmesi, köşkün yıkılışının animas-
yonla canlandırılması, o dönemde 
kullanılan malzemelerin sergilen-
mesi, burçların etrafının açılarak 
gün yüzüne çıkarılması ile birlikte 
burası Türkiye’nin önde gelen ar-
keoparklarından biri olacak. Burası 
ayrıca Türkiye’de ziyarete açılan en 
önemli tarih merkezlerinden olacağı 
için ciddi manada da turist çekecek. 

BÜYÜK BİR YANGINLA GELEN 
BÜYÜK TAHRİBAT

2. Kılıçarslan Dönemi’nde böl-
gede büyük bir yangının çıktığından 
bahsediliyor. Sonrasında Alaeddin 
Keykubat, sarayın tamamını bir bü-
tün olarak tasarlayıp yeniden elden 
geçiriyor. Bu noktada eskiye dair 
merak edilen bir diğer önemli husus 
da Konya’nın kaç tane surunun ol-
duğu, Alaeddin Tepesi’nin etrafının 
surlarla çevrili olup olmadığı konu-
suydu. Eski kayıtlarda da görüldü-
ğü üzere 2. Kılıçarslan Köşkü’nün 
önünde ikinci bir koruma duvarı 
daha bulunuyor. Bu duvar 3 metre 
kalınlığında. Kazılarda bu da ortaya 
çıkmış. Buradan şunu anlıyoruz. Bir-
birine paralel giden iki ayrı sur var. 
Burçlarla beraber ilerleyen iç surun 
üzerine saray oturtulmuş; önündeki 
3 metrelik diğer sur ise sarayı koru-
muş. Köşkün hemen 4 metre ileri-
sinde bu sur da görülebiliyor.

Restorasyonun  birinci etap ça-
lışmalarının bu yılın sonuna kadar 
tamamen bitirilmesi ve projelen-
dirmelerle birlikte 2020’de bu ala-
nın ziyarete açılması beklentisi çok 
yüksek. 
n RASİM ATALAY

Kılıçarslan Köşkü’nün yıkılışına ilişkin tüm belge ve bulgular bu alanda sergilenecek. 
Bununla da kalınmayıp, köşkün yıkılışı animasyon ile canlandırılacak.

Kazı alanında bulunan ve yıkılan köşkün kalıntılarından 
oluşan parçalar büyük bir titizlikle biraraya getiriliyor. 
Tüm parçalar aynı alan içerisinde muhafaza ediliyor. 

Selçukluların köşkün yapımında, 
Roma ve Bizans’tan devşirdikleri taşlardan bir örnek.

Sarayın cam bölümünün yıkıntısından bir görüntü. 
Üzeri zarar görmesin diye kapatılmış. 

Bulunan her bir parça işaretlenip kayıt altına alınıyor, sonra birleştiriliyor. 
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Yenigün Gazetesi Çocukis-
tan’ı Sunar

İki kafadar ilerlemeye başla-
mıştı. Bilge ajanın yolu çok fazla 
uzaktı. Peki ya, kim bu Bilge 
ajan? Ajanlar 18 yaşını doldur-
duktan ajan olmaktan çıkarlar. 
Bilge ajan da 18 yaşını doldur-

muş olan, daha önce Çocukis-
tan’ı yönetmiş bir kahraman. 
Çoğu bilge ajan, ajanlara ders 

verir. Bu bilge ajan da daha 
önce Serhat ve Osman’ı eğitmiş 
bir bilge ajan. Tabi o zaman ikisi 
de farklı sınıftaydılar. Neyse bu 
iki kafadar ellerine birer telsiz al-
mış, fark edilmeyelim diye farklı 
yollardan ilerliyordu. “Künefe 1, 

beni duyuyor musun? Tamam.” 
“Ya ben şu kod isimlerinden 
emin değilim.” “Sus künefe 1 
beni dinle. Mağara senin tarafta 
mı?” “Bana Osman diyeceksin.” 
“Mağara senin tarafta mı?” “Yok 
değil.” “Biz nasıl akıl etmedik 
de gepese almadık.” “O GPS(-
cipies) diye okunuyor.” “Neyse 
Türkçe sorayım. Neden elektro-

nik harita almadık?” “Evde yoktu 
ki!” “ ‘Tamam’ ekleyeceksin. 
Neyse en yakın zamanda ajan 
marketinden elektronik harita 
alalım.” “Mağara bu tarafta.” Ve 
mağaranın yanına giderler. Aynı 
anda fenerleri yakarlar. İçeri 
girerler. Biraz ilerledikten sonra 
Serhat: “Hızlı olsak iyi olur.” 
“Neden ki?” O sırada fenerler 

yüzünden uyanan yarasalar her 
yanı sarar. “Allah yandık.” “Ha-
kikaten ha. Nasıl kurtulacağız.” 
“Tabi ya.” Ve Serhat, Osman’ın 
elindeki fenerleri alıp söndürür. 
Böylece yarasalar geri yerlerine 
gider. Ve bu hikaye de yarın 
devam eder.  

Yenigün Gazetesi Çocukis-
tan’ı Sundu

ÇOCUKLARA ÖYKÜLER

haber@konyayenigun.com
M. FAHRİ ALTINOK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti Başbakanı Ersin Tatar, çeşitli 
programlara katılmak üzere geldiği 
Konya’da Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından şehre kazandırılan Konya 
Panorama ve İstiklal Harbi Şehitler 
Abidesi’ni ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından yap-
tırılan Konya Panorama ile İstiklal 
Harbi Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti. 
Konya Valiliği, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ile Türkiye Harp Malü-
lü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimle-
ri Derneği tarafından Büyükşehir 
Belediyesi Mevlana Kültür Merke-
zi\’nde düzenlenen “Kıbrıs Meselesi 
ve Doğu Akdeniz’de Neler Oluyor” 
konulu konferansa katılan KKTC 
Başbakanı Ersin Tatar; konferansın 
ardından çeşitli ziyaretlerde bulun-
du. Tatar; Konya Vali Cüneyit Orhan 

Toprak, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Tür-
kiye Harp Malülü Gaziler Şehit, Dul 
ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı 
Mustafa Işık ile birlikte İrfan Mede-
niyeti Araştırma ve Kültür Merkezi 
içindeki Konya Panorama Müzesi’ni 

ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi’ni 
ziyaret etti. Bu mekanlarda Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay’dan bilgi alan Başbakan 
Tatar, her iki eserden de oldukça 
etkilendiğini belirterek, Başkan Al-
tay’a teşekkür etti. 

LEFKOŞA ŞEHİT AİLELERİ 
VE GAZİLER DERNEĞİNDEN 
BAŞKAN ALTAY’A ZİYARET 

Öte yandan, Ay Yıldız Proje-
si kapsamında Konya’da bulunan 
KKTC Lefkoşa Şehit Aileleri ve Ma-
lül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel 
Benan, Türkiye Harp Malulü Gazi-
ler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği 
Konya Şube Başkanı Süleyman Ege 
ile birlikte Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı zi-
yaret etti. İki sivil toplum kuruluşu-
nun gerçekleştirdiği proje ve başarılı 
yürütme azminin çok önemli oldu-
ğuna değinen Başkan Altay, bu tür 
projelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti ile Konya arasındaki bağla-
rın daha da güçleneceğini ifade etti. 
Dernek başkanları Benan ve Ege de 
Ay Yıldız Projesine destek verdiği 
için Başkan Altay’a teşekkür ettiler.
n HABER MERKEZİ

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 
Mevlana Türbesi’nde dua etti

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi
coşku içinde kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 
Konya’da Mevlana Müzesi’ni zi-
yaret etti. Tatar, bir dizi programa 
katılmak üzere geldiği Konya’da, 
Mevlana Kültür Merkezi’nde “Kıb-
rıs Meselesi ve Doğu Akdeniz’de 
Neler Oluyor” konulu konferans 
verdi. Tatar, konferansın ardından 
Mevlana Müzesi’ni ziyaret ede-
rek yetkililerden bilgi aldı, Hazreti 

Mevlana’nın sandukasının başında 
dua etti. Tatar’a burada, Vali Cü-
neyit Orhan Toprak, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay ile İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar eşlik etti. Kon-
ya’da olmaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Tatar’a, Toprak 
ve Yarar tarafından Mesnevi hedi-
ye edildi.
n AA

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Malaz-
girt Zaferi’nin 948. yıl dönümü kut-
lamaları kapsamında düzenlenen 
etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi 
gösteriyor. “Türklerin Anadolu’ya 
giriş kapısı” olarak nitelendirilen 
Ahlat’ta, Malazgirt Zaferi’nin 948. 
yıl dönümü kutlamaları devam 
ediyor. “1071 Sultan Alparslan 
Ahlat Otağı”nın kurulduğu Çar-
ho mevkisindeki 400 dönümlük 
alanda üç gündür devam eden et-
kinliklere ilgi gösteren vatandaşlar 
yoğunluk oluşturdu.  Kırgız Türk-
lerinin kök börü, atlı okçuluk, okçu-
luk, cirit ve güreş müsabakalarının 
renkli görüntülere sahne olduğu 
etkinliklerde, Türkiye’nin birçok 
ilinden gelen güreşçiler kıyasıya 
mücadele etti. Atlı birliklerin savaş 
sanatını canlandırdıkları gösteriler 
de vatandaşlar tarafından ilgiyle 
izlendi.  Alandaki çadırlarda devlet 
sanatçılarının yaptığı geleneksel el 
sanatları ürünlerini inceleyen va-
tandaşlar, etkinlik alanlarında da 

ata bindi, ok attı. Çocuklar da ken-
dileri için hazırlanan bölümlerde 
geleneksel çocuk oyunlarını oyna-
yarak eğlendi.

KONYA, AHLAT’TA 
YEMEK İKRAM ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye-
si Turizm Şube Müdürü Coşkun 
Bilgi, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl 
dönümü etkinliklerine katkı sun-
mak için kente geldiklerini söyledi. 
Zaferin anlam ve önemini tekrar 
idrak ettiklerini belirten Bilgi, “Ah-
lat’taki etkinliklerimiz Türkiye’nin 
her tarafındaki kardeşlerimizin 
kucaklaşmasına vesile oldu. Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak bu-
rada yemek ikramında bulunduk. 
Ayrıca çadırımızda yöresel yemek-
lerimizi dağıttık. Böyle güzel bir 
etkinlikte yer almaktan mutluluk 
duyuyoruz. Çok güzel bir teveccüh 
var. Hem Ahlat halkından hem de 
illerden gelen misafirlerimiz yoğun 
ilgi gösteriyor.” diye konuştu.
n AA

AB  oyunlarıyla yavru vatan Kıbrıs’ın anavatan olan Türkiye’den ayırmaya çalışanların boşa kürek çektiğini 
dile getiren KKTC Başbakanı Ersin Tatar, buna hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceğini vurguladı

Yavruyu anadan
ayırmayacaklar!

Tatar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği 
tarafından Mevlana Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen “Kıbrıs Meselesi 
ve Doğu Akdeniz’de Neler Oluyor” 
başlıklı konferansta, Konya’yı ken-
di toprakları olarak gördüklerini ve 
burada olmaktan memnuniyet duy-
duklarını söyledi.

Türkiye ile KKTC arasında bü-
yük bir sevgi ve gönül bağıyla ortak 
ideallerin bulunduğunu belirten 
Tatar, “Bu değerle, bu güç, bu zen-
ginlik ve bu vatan sevgisiyle Kıbrıs 
Türkü 74’ten önce o zalimlere karşı 
direnebilmiş, kendisini örgütleye-
bilmiş ve ne mutlu bize ki 1974’te 
kahraman Mehmetçik’in adaya ayak 
basmasıyla kendi devletimiz kurul-
muş. Bu özveriyle şu anda Doğu 
Akdeniz’de, bu büyük çıkarlarımızın 
savunulabilmesi için ana vatanımız 
Türkiye Cumhuriyeti ile ulusal men-
faatlerimizin ileriye götürülebilmesi 
için işbirliği içindeyiz.” ifadelerini 
kullandı.

KKTC’nin tarihinde Türkiye’nin 
yeri ve öneminden bahseden Tatar, 
“Alparslan’ın Anadolu’nun kapıları-
nı açması, daha sonra Kıbrıs’ın fet-
hiyle Türk milleti, Osmanlı torunları 
bölgede hakimiyeti ve Doğu Akde-
niz’de öncü rolüyle, bu büyük ve 
stratejik coğrafyada mührünü çak-
mıştır. Böyle güzel topraklarda var 
olmak, bu varoluşumuzu ekonomik 
birtakım gelişmelerle ileriye götü-
rebilmek kolay bir olay değil. Bütün 
bunlar milletimizin zenginliğidir.” 
diye konuştu.

ERBAKAN HOCA’NIN TALİMATIYLA 
KIBRIS ÖZGÜRLEŞTİ

Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs için 
verdiği mücadeleyle, Rumların ve 
emperyalist güçlerin itirazlarına rağ-
men garantörlük hakkını kazandı-
ğını anımsatarak, şöyle devam etti: 
“1960 anlaşmalarının ekinde olan 

Türkiye’mizin herhangi bir durum-
da tek taraflı müdahale hakkı, çok 
önemli bir başarıydı ve günün so-
nunda 1960’tan 1974’e kadar, bü-
tün toplu katliamlara, soykırımlara, 
her türlü vahşete rağmen direnebi-
len Kıbrıs Türk halkı 1974’te Rum 
ve Yunan cuntasının büyük hatası 
dolayısıyla, Makarios’u devirmeleri, 
darbe yapmaları ve Kıbrıs’ı Yunanis-
tan’a bağlama girişimleri, merhum 
Bülent Ecevit’in ve tabii ki yardım-
cısı Necmettin Erbakan’ın talimatıy-
la, Mehmetçik’in adaya gitmesiyle, 
Kıbrıs Türk’ü tekrar özgürlüğüne ve 
bağımsızlığına ulaşmıştır.” 1974’ten 
sonra KKTC’nin gelişerek yoluna 

devam ettiğini dile getiren Tatar, 
Türkiye ile KKTC’nin bağını kopar-
mak için oyunlar oynandığını, bu 
oyuna gelmeyeceklerini bildirdi.

‘KIBRIS TÜRK’Ü OYUNA 
GELMEMELİDİR’

Dünyaya açılmak için “evet” 
dedikleri Annan Planı’na “hayır” di-
yenlerin buna rağmen Avrupa Birli-
ği’ne kabul edildiğine dikkati çeken 
Tatar, “Bu kabul edilebilecek bir şey 
değildi ama büyük bir oyunun tez-
gahıydı. Türkiye Cumhuriyeti’nin, 
Kıbrıs’ın garantörü olmasını, Kıb-
rıs’ta haklarının bulunmasını, Kıb-
rıs’ın geleceğinde söz hakkı olmasını 
hazmedemeyenlerin bir tezgahıydı. 

Hala görüşme süreciyle ilgili olarak 
çeşitli baskılar var. Bu süreçte na-
sıl federal bir anlaşmayla Kıbrıs’ın 
Avrupa Birliği’ne tam olarak alı-
nabilmesi, Kıbrıs Türklerinin uzun 
vadede bir azınlık pozisyonunda 
ve kendi devletlerinin de zaafiyete 
uğratılmasıyla, Türkiye’nin de artık 
Kıbrıs’tan kopartılması. Biz Kıbrıs-
lı Türkler buna direneceğiz. Bizim 
tarihsel bağlarımızı, Türkiye ile olan 
önemli ilişkilerimizi ve dolayısıyla 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
temellerini kopartan böyle bir oyu-
na Kıbrıs Türk’ü gelmemelidir ve 
gelmeyecektir.” değerlendirmesini 
yaptı. n AA

Başbakan Tatar, Panorama ve Abide’yi ziyaret etti
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Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Kepçenin üzerine 30 
tonluk kaya düştü 

Kavga eden iki kişi 
birbirini bıçakladı 

Karaman’ın Ermenek ilçe-
sinde yol genişletme çalışması 
sırasında yaşanan toprak kayma-
sı sonucu 30 tonluk kaya kepçe-
nin üzerine düştü. Dev kayanın 
üzerine düştüğü kepçe kullanı-
lamaz hale gelirken, operatörü 
şans eseri yara almadan kurtul-
du. Olay, saat 07.30 sıralarında 
Ermenek-Güneyyurt yolunun 
1. kilometresinde meydana gel-
di. Alınan bilgiye göre, özel bir 
şirket tarafından yol genişletme 
çalışması yapıldığı esnada toprak 
kayması meydana geldi. Yaşa-
nan toprak kaymasında yamaç-
tan kopan yaklaşık 30 ton ağırlı-
ğındaki üç kaya parçasından ikisi 

yola yuvarlanırken, birisi ise haf-
riyat kamyonlarına yükleme ya-
pan kepçenin üzerine geldi. Şans 
eseri dev kaya kepçeyi kullanan 
operatörün içinde bulunduğu ka-
binin üzerine gelmezken, kepçe 
kullanılamaz hale geldi. Kayala-
rın yuvarlandığını fark eden bir 
hafriyat kamyonunun sürücüsü 
ise geri manevra yaparak son 
anda kayaların altında kalmak-
tan kurtuldu. Toprak kaymasının 
meydana geldiği karayolunun 2 
kilometrelik kısmının 10 günlü-
ğüne trafiğe kapatıldığı ve çalış-
malara ara verilerek işçilerin ev-
lerine gönderildiği öğrenildi.
n İHA

Karaman’da kavgaya eden iki 
kişi, birbirini bıçaklayarak yara-
ladı. Olay, saat 18.00 sıralarında 
Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk 
Bulvarı üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, henüz bilin-
meyen bir nedenle cadde üzerin-
de karşılaşan A.Y. (24) ile E.C.G. 
(23), tartışmaya başladı. Tartış-
manın bir süre sonra kavgaya dö-
nüşmesi sonucu E.C.G. vücuduna 
aldığı üç bıçak darbesiyle, A.Y.’de 
kollarından yaralandı. Kavgayı 
gören çevredeki vatandaşların 
durumu 112 Çağrı Merkezi’ne 

bildirmesi üzerine olay yerine po-
lis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 
yaralıları farklı hastanelere kaldır-
dı. Karaman Devlet Hastanesine 
kaldırılan E.C.G.’nin hemen ame-
liyata alındığı öğrenildi. A.Y. ise 
özel hastanede yapılan tedavisi-
nin ardından Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube Müdürlüğüne götü-
rüldü. Olay yeri inceleme ekibi, 
kavganın yaşandığı yerde incele-
me yaptı. Kavgayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA

Dikkatsizlik, tedbirsizlik ve kural ihlali sonucu meydana gelen kazalara yine yenileri eklendi. Haftasonu 
Konya ve Aksaray’da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı

Yollar yine kan
gölüne döndü!

Konya’nın Ereğli ilçesinde 
kamyonun çektiği otomobile arka-
dan gelen TIR’ın çarptı. Kamyon 
ile TIR’ın arasında kalan otomobil 
hurda yığınına döndü. Seydişe-
hir’de ise virajı alamayan motosik-
let sürücüsü bariyerlere çarparak 
olay yerinde hayatını kaybetti. Acı 
haberler ardı ardına geldi. Aksa-
ray’da takla atan otomobildeki 1 
kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yara-
landı. Kulu’da bariyerlere çarpan 
otomobildeki 5 kişi yaralanırken, 
Aksaray’da da hafif ticari aracın 
şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi 
yaralandı.

KAMYONUN ÇEKTİĞİ OTOMOBİLE 
TIR ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI 
Ereğli ilçesinde, yakıtı bitince 

bir kamyona bağlanarak çekilen 
otomobile tırın arkadan çarpması 
sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 
kişi yaralandı. Otomobilde bulu-
nanların mevsimlik işçi olduğu ve 
Şanlıurfa’dan taziyeden döndükleri 
öğrenildi. 

Kaza, saat 03.00 sıralarında 
Konya Adana Karayolu Bahçeli 
Mahallesi Şeker Fabrikası ilerisin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Adana’dan Konya istikameti-
ne seyir halinde olan Vedat Ceylan 
(26) idaresindeki 48 K 7646 plakalı 
otomobilin yakıtı bitti. Otomobil-
dekiler aracı akaryakıt istasyonuna 
götürebilmek için yoldan geçen bir 
kamyondan yardım istedi. Otomo-
bil, yardımcı olmak için duran Er-
han Mençuk (32) idaresindeki 27 
ACC 134 plakalı kamyona arkadan 
bağlanarak çekilmeye başlandı. 
Araçlar karayolunda seyir halindey-
ken Ahmet Şimşek (39) yönetimin-
deki 31 K 4301 plakalı tır otomobile 
arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine 
olay yerine polis, sağlık ve itfaiye 
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 
hurdaya dönen otomobildekilerin 
çıkarılması için kurtarma çalışması 
yaptı. Kazada, otomobilin sürücüsü 
Vedat Ceylan ile otomobildeki yol-
cular Hediye Ulutaş (54) ve Redife 
Dinçcan (54) olay yerinde hayatını 
kaybetti. Otomobildeki Evin Ulutaş 
(17) ile tır sürücüsü Ahmet Şimşek 
ise yaralandı. Yaralılar ambulans-
larla Ereğli Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alınırken, 
hayati tehlikesinin bulunduğu be-
lirtilen Ahmet Şimşek yapılan ilk 
müdahalenin ardından Konya’ya 
sevk edildi. Kaza yerinde yapılan 
incelemelerin ardından hayatları-
nı kaybedenlerin cenazeleri Ereğli 
Devlet Hastanesi morga kaldırıldı. 

Kazada hayatını kaybedenlerin 
mevsimlik işçi olduğu, Konya’da 
kazada hayatını kaybeden bir ya-
kınlarının cenazesine katılmak üze-
re Şanlıurfa’ya gittikleri ve taziye-
den döndükleri öğrenildi. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI, 

SÜRÜCÜ
 HAYATINI KAYBETTİ 

Seydişehir ilçesinde kontrolden 
çıkan motosikletin sürüklenerek 
bariyerlere çarpması sonucu sü-
rücü hayatını kaybetti. Kaza, saat 
15.00 sıralarında Seydişehir-Kon-
ya Karayolunun 24. kilometresin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Serkan Gülcan (40) idaresin-
deki 35 YAM 12 plakalı motosiklet, 
sürücüsünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu kontrolden 
çıkarak devrildi. Yaklaşık altmış 
metre sürüklenen motosiklet, sü-
rücüsü ile birlikte bariyerlere çar-
parken, daha sonra motor alev aldı. 

Kazayı görenlerin haber verme-
si üzerine olay yerine polis, itfaiye 
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık 
ekipleri yaptıkları kontrolde Serkan 
Gülcan’ın hayatını kaybettiğini tes-
pit etti. İtfaiye tarafından söndürü-
len motosiklet de kullanılamaz hale 
geldi. Hayatını kaybeden Gülcan’ın 
cenazesi cumhuriyet savcısının 

olay yerinde yaptığı incelemenin 
ardından otopsi yapılmak üzere 
Seydişehir Devlet Hastanesi mor-
guna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.

AKSARAY’DA OTOMOBİL TAKLA 
ATTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI 

Aksaray’da şarampole devrilen 
otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 
kişi yaralandı. Kaza, sabah erken 
saatlerde Aksaray-Konya karayo-
lu Eşmekaya beldesi mevkisinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Konya’dan Aksaray istika-
metine seyreden Mustafa A. (55) 
idaresindeki 44 LF 550 plakalı oto-
mobil, sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucu takla 
atarak şarampole yuvarlandı. Kaza-
da otomobil sürücüsü ile araçta bu-
lunan Gazel A. (52) ve Merve Dilan 
A. (26) yaralanırken, Ahmet Enes 
Aslan (22) olay yerinde hayatını 
kaybetti. Haber verilmesi üzerine 
olay yerine gelen 112 Acil Yardım 
ekipleri yaralıları Aksaray Üniver-

sitesi Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine kaldırırken, durumlarının 
ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ka-
zayla ilgili soruşturma başlatıldı.
OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 

5 YARALI 
Kulu ilçesinde sürücüsünün 

direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu bariyerlere çarparak 
durabilen araçtaki 5 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 17.30 sıralarında Kulu 
ilçesi Dinek Mahallesi yakınların-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Kulu istikametinden Makas 
Kavşağı istikametine seyir halinde 
olan S.H. (46) idaresindeki 06 BD 
9615 plakalı otomobil, sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu demir bariyerleri 
çarparak durabildi. Diğer sürücü-
lerin ihbarı üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Kazada yaralanan sürücü ve araçta 
yolcu olarak bulunan A.I. (16), I.H. 
(15), Y.H. (63) ve U.I. (17) yapılan 
ilk müdahalenin ardından ambu-
lanslarla Kulu Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Ka-
zayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE 
DEVRİLDİ: 5 YARALI 

Aksaray’da hafif ticari aracın 
şarampole devrilmesi sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında aynı 
aileden 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 
06.30 sıralarında Aksaray-Adana 
karayolunun 29. kilometresinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Zülküf C. (54) idaresindeki 
06 FH 5522 plakalı hafif ticari araç, 
sürücüsünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu şarampole 
devrildi. Kazada sürücü ve araçta 
bulunan Canan C. (34), Abdurrah-
man C. (79), D.C. (12) ve D.C. (8) 
yaralandı. İhbar üzerine olay yeri-
ne sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa 
sürede olay yerine gelen 112 Acil 
Yardım ekipleri, yaralıları ambu-
lanslarla Aksaray Üniversitesi Eği-
tim ve Araştırma Hastanesine kal-
dırdı. Burada tedavi altına alınan 
yaralıların sağlık durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

5 ÖLÜ, 
15 YARALI
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Evinden eşyaları atılınca cinayet işledi

Evin bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi

Konya’da, Ömer Kandemir 
(32), kendisinden ayrılma kararı 
alan Rus sevgilisinin evinden eşya-
larını atan Erkan T. ve arkadaşlarıyla 
girdiği kavgada tabancasını ateşledi. 
Göğsünden vurulan Ali Coşkun (30) 
yaşamını yitirirken, ablasının evinde 
yakalanan Kandemir, gülerek girdiği 
adliyede, çıkarıldığı mahkemece tu-
tuklandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Kosova Ma-
hallesi Çelikler Sokak’ta meydana 
geldi. Rus sevgilisi, birlikte yaşadığı 
işsiz olan Ömer Kandemir’den ay-
rılmak istedi. Kandemir ise ayrılığa 
karşı çıktı. Rus sevgilinin kız kardeşi, 
durumu, Kandemir’in de arkadaşı 
olan sevgilisi Erkan E.’ye (37) bil-
dirdi. Kafeterya sahibi olan Erkan 
E. eve gelip, Ömer Kandemir’in eş-
yalarını sokağa attı. Durumu öğre-
nen Kandemir, Erkan E.’yi telefonla 
arayıp, eşyalarını neden attığını 
sordu. İki arkadaş telefonda tartıştı. 
Ömer Kandemir, tartışmanın ar-
dından Erkan E.’nin iş yerine gitti. 
İkili arasında çıkan kavgaya, Erkan 
E.’nin arkadaşı Ali Coşkun ile Coş-
kun’un kardeşleri Hasip ve Tunahan 
Coşkun da katıldı. Ömer Kandemir, 
kaçmaya başlayınca grup, peşine 
düştü. Yaklaşık 400 metre koşan 
Kandemir, yorulup durunca belin-
deki tabancayı çıkartıp, 4 el ateşledi. 
Erkan E., Hasip ve Tunahan Coşkun, 
kendilerini yere atarak kurşunlardan 

kurtuldu. Ancak Ali Coşkun’un göğ-
süne kurşun isabet etti. Ambulans-
la Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne kaldırılan Ali Coşkun, 
kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI ABLASININ 
EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan ve inşa-
atta saklanan Ömer Kandemir, bir 
süre sonra otomobiliyle ablasının 
Sarayönü ilçesindeki evine gitti. 
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eve 
yaptığı operasyonla Kandemir’i ya-
kaladı. Kandemir, polisteki sorgusu-
nun ardından adliyeye sevk edildi. 
Adliyeye sevk edilirken gülümsediği 
görülen Kandemir, çıkarıldığı mah-
kemece tutuklandı.
n DHA

Bozkır ilçesinde bir evin bahçe-
sinde 10 kök Hint keneviri ele geçi-
rildi. Dereköy Mahallesi’nde ikamet 
eden M.S, bahçesinde yabancı bir 
bitkiyi fark edince konuyu mahalle 
muhtarına bildirdi. Mahalle muh-
tarının durumu Bozkır Jandarma 
Komutanlığı ekiplerine bildirmesi 
üzerine, jandarma bahçede incele-
melerde bulundu. Bahçede bulu-
nan 10 kök Hint kenevirine imha 
edilmek üzere el konuldu. Bahçeye 
keneviri izinsiz olarak kimin ektiğini 
belirlemek için başlatılan soruştur-
ma sürüyor. n AA

Düğünlerin ilkel bir geleneği olarak sürdürülen ve oluşturduğu büyük tehlikeye rağmen vazgeçil-
meyen havaya ateş açma olayı bir cana mâl oldu. Çumra’daki düğünde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Düğünde maganda 
dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Çumra ilçesindeki düğün-
de, önce tutukluluk yapıp sonra 
ateş alan tabancadan çıkan kur-
şunların isabet ettiği Osman Ak-
man (36) yaşamını yitirdi, Orhan 
Öztürk ise yaralandı. Olay, saat 
14.00 sıralarında, ilçeye bağlı 
Taşağıl Mahallesi’nde meydana 
geldi. 

A.A.’nın, iddiaya göre, düğün 
sırasında tutukluluk yapan ve so-
runu gidermeye çalıştığı tabanca-
sı, ateş aldı. 

Silahtan çıkan mermilerden 
biri, Osman Akman’ın başına di-
ğeri ise Orhan Öztürk’ün koluna 
isabet etti. 

İhbar üzerine olay yerine 
jandarma ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık gö-
revlilerince ambulanslarla Konya 
Meram Tıp Fakültesi Hastane-
si’ne kaldırıldı. Osman Akman, 
burada yapılan tüm müdahale-
lere rağmen hayatını kaybetti. 
Tedaviye alınan Orhan Öztürk’ün 
ise hayati tehlikesinin bulunma-
dığı belirtildi.

Jandarma ekipleri, A.A.’yı suç 
aleti tabanca ile gözaltına aldı. 
Olay yerinde yapılan incelemede 
ise çok sayıda boş kovan bulun-

du. Kovanlar, incelenmek üzere 
götürüldü. Öte yandan düğünün 
yapıldığı yerdeki evin duvarın-
da ‘Düğün alanları matem yeri 

olmasın! Düğünümüzde silah at-
mak yasaktır’ yazılı pankart oldu-
ğu görüldü. 
n DHA

Vücuduna yorgun mermi 
isabet eden kişi yaralandı

Akşehir ilçesinde çay bahçe-
sinde vücuduna yorgun mermi 
isabet eden kişi yaralandı. Alınan 
bilgiye göre, Adsız Merkez Mahal-
lesi’ndeki çay bahçesinde arkadaş-
larıyla oturan Celal Şenyiğit aniden 
yere yığıldı. Yaralandığı fark edilen 
Şenyiğit, Akşehir Devlet Hasta-
nesine kaldırıldı. Vücuduna yor-
gun mermi isabet ettiği anlaşılan 
Şenyiğit, hastanede gazetecilere 
yaptığı açıklamada, çay bahçe-
sinde otururken ses duyduğunu 
ve vücudunda yanma hissettiğini 
söyledi.

Akan kanı gördüğünü belirten 
Şenyiğit, şunları kaydetti: “Arka-
daşlarım beni hemen hastaneye 

kaldırdı. Hastanede röntgen çe-
kildi ve vücuduma 9 milimetre 
çapında bir merminin isabet ettiği 
söylendi. Muhtemelen çevremiz-
deki düğünlerden birinde havaya 
sıkılan kurşunlardan gelen yorgun 
bir mermiymiş bu. Sol omzum ile 
köprücük kemiği arasında bulu-
nan mermi, önümüzdeki günlerde 
Akşehir Devlet Hastanesinde ger-
çekleştirilecek ameliyatla alınacak. 
Lütfen düğünlerde daha duyarlı 
olalım, silah atmayalım. Bu, bir 
çocuğa da gelebilirdi veya benim 
başıma gelip ölümüme neden 
olabilirdi.” Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor.
n AA
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EKERLER KAĞIT 
TORBA VE 

POŞET AMBALAJ 
SAN. VE TİC. A.Ş.

• 35 yaşını aşmamış , 
• En az Meslek Lisesi ya 

da Endüstri Meslek 
Lisesi mezunu ,

• Askerlikle sorunu 
olmayan , 

• Vardiyalı sistemde 
çalışabilecek 

3 ELEMAN ARIYORUZ
3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:21 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

EKERLER ALÜMİNYUM 
SANAYİ TİC. A. Ş.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 
• 40 yaşını aşmamış
• En az Lise mezunu ,

• Askerlikle sorunu olmayan , 
• Alüminyum üretim ve döküm 
konusunda tecrübeli el hadde 

operatörü/adayları  
VASIFLI - VASIFSIZ elemanlar

• Çay ve Temizlik işlerine 
bakacak 

• 25-40 yaş arası
BAYAN eleman arıyoruz

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Konya OSB 101. Cd. No: 9/1 
Selçuklu/KONYA

0332 501 12 12

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC İŞLEME 
MERKEZİ OPERATÖRÜ

* PUNTASIZ TAŞLAMA OPERATÖRÜ
* MONTAJ ELEMANLARI

* CNC TORNA OPERATÖRLERİ
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

Tel :  0 332 345 28 59 

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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 Makine Mühendisleri, 
 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası CNC 

İmalat Kalite Kontrol 
Elemanları, 

 18-35 Yaş Arası CNC 
işleme Merkezi ve CNC 

Torna Tezgah Operatörleri
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.

Süt ürünlerinde 
deneyimli, liderlik 

vasfına sahip 

GIDA 
MÜHENDİSİ

alınacaktır
Müracaatlar şahsen yapılacaktır
Adana Çevre Yolu Fevzi Çakmak 

Mh. Hilal Cad. Uyanık Sk. 
Karatay / KONYA  
Tel: 0332 342 55 85

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

AKKO MAKİNA TAKIM HIRDAVAT SAN. VE TiC. LTD. ŞTİ.
Konya Organize Sanayi Bölgesi Işıktepe Sokak 

No: 6 P.K. 42250 Selçuklu - Konya
Tel: +90 332 239 17 57

TAŞLAMA 
MAKİNESİNDE 

ÇALIŞACAK

TAŞLAMA 
OPERATÖRÜ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
aranıyor.

ZAYİ
Yabancı kimlik kartımı 
kaybettim, hükümsüzdür.

MİRFAT EL MUHAMMED
Kimlik No: 99590306944

Z-512

ZAYİ
Yabancı kimlik kartımı 
kaybettim, hükümsüzdür.

MUHAMMED EL 
MUHAMMED EL HÜSEYİN

Kimlik No: 99356152808

Z-511


