
Kılca şivlilik dağıttı, 
vatandaşla sohbet etti 

‘Hemşehri ve kardeşlik 
hukuku ön planda’

Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca, mübarek Üç Aylar’ın başlangıcı olan 

Regaip Kandili dolayısıyla ev ziyaretleri yaptı. Çocuklara 
şivlilik dağıtan Kılca, tüm İslam âleminin Regaip 

Kandilini de tebrik etti. n SAYFA 4’TE

Cuma buluşmaları kapsamında Hacıkaymak 
Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Hacıkaymak 
Camisinde kılınan Cuma namazı sonrası mahalle 

sakinlerinden gelen istek ve önerileri dinledi, kardeşlik 
hukukuna dikkat çekti. n SAYFA 5’TE

05 ‘Birlikte yeni projeler
üretmeyi arzuluyoruz’ 06 Komşusunu öldüren

sanık yargılanıyor 11 Bağımsız aday Uçar’dan
Yenigün’e ziyaret

ÜMMET İÇİN EL 
AÇTILAR DUA ETTİLER

ŞEHİT AİLELERİNE KADINLAR 
GÜNÜ’NDE TOKİ MÜJDESİ

Regaib Kandili Konya’da huşuyla idrak edildi

Başkan Uğur İbrahim Altay açıkladı 

Konyalılar Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın etti. 3 ayların baş-
langıcını müjdeleyen Regaip Kandili düzenlenen mevlit programı ile 
idrak edildi. Konyalılar Hacıveyiszade, Kapu ve Selimiye Camisi baş-
ta olmak üzere Konya genelinde bulunan camilere akın etti. Regaip 
Gecesi’nde bol bol ibadet ve dua eden Konyalılar, evlerinde de ge-
cenin geç saatlerine kadar dua etti. Öte yandan Mevlana Türbesi ve 
Müzesi de yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü’nde şehit aileleriyle buluştu. Başkan Altay, TOKİ ile 
birlikte yapılacak 1057 konuttan şehit aileleri için de kontenjan ayır-
dıklarını söyledi.

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE

‘İlim neredeyse biz 
onu aramalıyız’

Teknik Isıl 
İşlem’den helva

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanı Metin Kıratlı Necmet-
tin Erbakan Üniversitesinde 
(NEÜ) öğrencilerle bir araya 
gelerek söyleşi gerçekleştirdi. 
Kıratlı, “Geçmişimizde çok 
iyi sosyologlar, astronomlar, 
matematikçiler var diye geç-
mişe takılırsak gelişemeyiz. Şu 
anda ilim neredeyse bizim onu 
aramamız lazım” dedi. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

Teknik Isıl İşlem Sanayi, üç 
ayların başlaması dolayısıyla 
helva ikramında bulundu. 1. 
Organize Saray Camii’nde 
Cuma namazının ardından 
cemaate helva ikramında 
bulunuldu. Teknik Isıl İşlem 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Büyükdişikitli, firma olarak üç 
ayların gelişi sebebi ile   helva  
ikramını  düzenlediklerini ifade 
ederek, üç ayların hayırlar 
getirmesini temenni etti. 
n HABERİ SAYFA 3’TE
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Selçuklu okutuyor
Selçuklu Belediyesi, ilçeyi modern hale getirmek 
için yaptığı çalışmaları, eğitim ve kültür hayatına 
sağladığı katkılarla taçlandırıyor. “Okumadığın Gün 
Karanlıktasın” felsefesiyle hareket eden Selçuklu 
Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 58 kütüphane ile 
okumayı destekliyor.

Selçuklu Belediyesi’nce ilçeye kazandırılan 58 
kütüphanenin 29’u 2018 yılında açıldı. Kütüphane 
yatırımlarına devam eden Selçuklu Belediyesi, 2019 
yılında 20 kütüphanenin daha açılışı yapılacak. Böylece 
kütüphane sayısı 78’e çıkmış olacak. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

EDEPSİZLİK!
Hollandalı bir firma tarafından üretilen alkollü içeceğe “Rumi” ismi verilerek, alkollü içeceğin 
logosuna semazen figürü eklenmesi, İslam düşmanı emperyalist Batı’nın geldiği son noktayı 

gözler önüne serdi. Edepsiz tutuma karşı gerekli girişimlerde bulunulması bekleniyor
ALKOLLÜ İÇECEĞE 

RUMİ İSMİ VERDİLER!
Konya’nın hatta tüm İslam alemi-
nin önemli bir değeri olan İslam 
alimi Hz. Mevlana, her fırsatta 
İslam’a saldıran ve hakaret eden 
medeniyet yoksunu Batı’nın yeni 
bir edepsizliğinin hedefi oldu. 
Hollanda’da yeni üretilen “Vo-
dka” olarak bilinen içkiye, Hz. 
Mevlana’nın Avrupa’da bilinen 
ismi olan “Rumi” adı verildi. 
“Vodka”nın logosu ise semazen 
figüründen oluşuyor

MURAT BARDAKÇI
GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Hollanda’da meydana gelen bu 
saygısız tutumu Habertürk yazarı 
Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı gün 
yüzüne çıkardı. Bardakçı yazısın-
da “Böyle bir edepsizlik karşı-
sında hiç çekinmeyin, ağzınıza 
ne gelirse söyleyip rahatlayın!” 
dedi. Bu saygısız tutum tepkiyle 
karşılanırken, yetkililerin de ya-
şanan bu saygısız tutuma karşı gi-
rişimlerde bulunması bekleniyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE
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Selçuklu Belediyesi, ilçeyi modern hale getirmek için yaptığı çalışmaları, eğitim ve kültür hayatına sağladığı katkılarla taçlandırıyor. 
“Okumadığın Gün Karanlıktasın” felsefesiyle hareket eden Selçuklu Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 58 kütüphane ile okumayı destekliyor

Okumadığın gün karanlıktasın!
Eğitimden sağlığa, kültürel ha-

yattan sosyal hayata pek çok alanda 
önemli hizmetler veren Selçuklu 
Belediyesi, bu sayede hem vatan-
daşların gündelik hayatlarını kolay-
laştırıyor hem de vatandaşların kül-
türel birimlerini artırmalarına katkı 
sağlıyor. Özellikle eğitime verdiği 
destekle adından sıkça söz ettiren 
Selçuklu Belediyesi, önemli projeler 
yürütüyor. Bu projelerden biri de 
kütüphaneler. İlçenin farklı nokta-
larında okullara veya farklı sosyal 
yatırımların içerisine kurduğu kü-
tüphanelerle ilçenin kültürel haya-
tına katkı sağlayan Selçuklu Beledi-
yesi, örnek olmayı sürdürüyor. 
58 KÜTÜPHANE, 400 BİN 452 KİTAP

Selçuklu Belediyesi’nin ilçe ge-
nelinde 58 kütüphanesi bulunuyor. 
Bunlardan 8’i halk kütüphanesi, 50 
tanesi ise okul kütüphanesi olarak 
hizmet veriyor. İlçe genelinde bu-
lunan 58 kütüphanede toplamda 
400 bin 452 kitap bulunuyor. Ki-
tapların durumu merkezi sistemle 
takip edilebiliyor. İlçede bulunan 
kütüphaneler vatandaşlar tarafın-
dan da oldukça beğeniliyor. Öyle ki, 
çok sayıda vatandaş kütüphaneler-
den yararlanabiliyor. Bu anlamda 1 
yılda ortalama 778 bin 1 kitap ha-
reketi oluyor. Ayrıca tüm kütüpha-
nelerde toplamda 121 bin 283 üye 
bulunuyor. Kütüphanelerin verdiği 
yıllık internet hizmeti ise 646 bin 
olarak kayıtlara geçmiş durumda. 
Bu da ilçede bulunan kütüphane-
lerin önemli bir hizmet verdiğini 
ortaya koyuyor. 

20 YENİ KÜTÜPHANE AÇILACAK
Selçuklu Belediyesi’nce ilçeye 

kazandırılan 58 kütüphanenin 29’u 
2018 yılında açıldı. Kütüphane ya-
tırımlarına devam eden Selçuklu 
Belediyesi, kütüphane yatırımları-
na önümüzdeki günlerde yenilerini 
ekleyecek. 2019 yılında 20 kütüp-
hanenin daha açılışı yapılacak. Bir 
tanesi çocuk kütüphanesi olarak 
hizmet verecek olan kütüphanele-
rin açılışları yakın bir zamanda ger-
çekleştirilecek. Açılacak yeni kütüp-
hanelerle birlikte 78 bin 200 kitap 
daha kütüphanelerin kitaplıklarına 
eklenecek. Açılacak kütüphaneler-
le birlikte Selçuklu Belediyesi’nin 
kazandırdığı kütüphane sayısı 78’e 
yükselecek. 

SELÇUKLU’DA BULUNAN 
58 KÜTÜPHANE ŞÖYLE

Özel İdare 100. Yıl İlkokulu 
Kütüphanesi, Akıncılar Mah. Ah-
met Haşhaş İlkokulu Kütüphane-
si, Şehit Osman Demir İlkokulu 
Kütüphanesi, Sıraç Aydın Taşbaş 
İlkokulu Kütüphanesi, Ahmet Acar 
İlkokulu Kütüphanesi, Şükriye On-
sun İlkokulu Kütüphanesi, Zeliha 
Lütfi Kulluk İlkokulu Kütüphanesi, 
Abidin Saniye Erçal İlkokulu Kü-
tüphanesi, Cemile Erkunt İlkokulu 
Kütüphanesi, Alaeddin İlkokulu 

Kütüphanesi, Cahit Zarifoğlu İlko-
kulu Kütüphanesi, Büyükbayram 
Ortaokulu Kütüphanesi, Rebii Ka-
ratekin Ortaokulu Kütüphanesi, 
Mustafa Hotamışlı  İmam Hatip 
Ortaokulu Kütüphanesi,  Şehit 
Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu 
Kütüphanesi, Selçuklu Belediyesi 
İmam Hatip Ortaokulu Kütüpha-
nesi, Mustafa Büyükkaplan Hafız 
İmam Hatip Ortaokulu Kütüpha-
nesi, Ortaokulu Kütüphanesi, Mu-
hammed Hamdi Yazır  İmam Hatip 
Ortaokulu (Kız) Kütüphanesi, Nene 
Hatun İmam Hatip Ortaokulu Kü-
tüphanesi, Muhammed Hamdi Ya-
zır İmam Hatip Ortaokulu (Erkek) 
Kütüphanesi Kemal Akpınar İmam 
Hatip Ortaokulu Kütüphanesi, M. 
Halil İbrahim Hekimoğlu Mesleki 
Ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüp-
hanesi, Adnan Akgül Özel Eği-
tim Meslek Lisesi, Türk Telekom 
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Şehit Ufuk Baysan Anadolu Lisesi, 
Mahmud Celaleddin Ökten Anado-

lu İmam Hatip Lisesi, Selahaddin 
Eyyubi Anadolu Lisesi Kütüpha-
nesi, Süleyman Çelebi Kütüpha-
nesi, Şeker Kütüphanesi,  Rauf 
Orbay Kütüphanesi, Bosna Hersek 
Kütüphanesi, Keleşoğlu Kütüp-
hanesi, Akşemsettin Kütüphane-
si, Esader Valide Sultan Külliyesi 
Kütüphanesi, İsmail Kaya A.İ.H.L. 
Kütüphanesi, Bosna Anadolu İ.H.L. 
Kütüphanesi, Mareşal Ortaokulu 
Kütüphanesi, Hocacihan Ortaokulu 
Kütüphanesi, Hakim Ömer Onsun 
İlkokulu Kütüphanesi, Adnan Ha-
diye Ortaokulu Kütüphanesi, Buha-
ri Anadolu  İmam Hatip Lisesi Kü-
tüphanesi, Şemsi Tebrizi A.İ.H.L. 
Kütüphanesi, İsmail Hakkı Tonguç 
İHO. Kütüphanesi, Kaşgarlı Orta-
okulu Kütüphanesi, Hoca Ahmet 
Yesevi Ortaokulu Kütüphanesi, 
Mahmut Sami A.İ.H.L. Kütüpha-
nesi, Tepekent İ.H.O. Kütüphanesi, 
Başarakavak İlkokulu Kütüphane-
si, Konevi Anadolu Lisesi Kütüpha-
nesi, Selçuklu Belediyesi Ortaoku-

lu Kütüphanesi , İmkb Ortaokulu 
Kütüphanesi, Osman Nuri Heki-
moğlu Anadolu Lisesi Kütüphane-
si, Sancak ortaokulu Kütüphanesi, 
Selçuklu Fen Lisesi Kütüphanesi, 
Mümine Hatun Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi  Kütüphanesi, Sızma 
Halk Kütüphanesi. 

YENİ AÇILACAK KÜTÜPHANELER
İlçeye 2019 yılında kazandırı-

lacak olan kütüphaneler ise şöy-
le; Tatköy İlkokulu Kütüphanesi, 
Ahmet Perihan Demirok İlkokulu 
Kütüphanesi, Osmangazi İlkokulu 
Kütüphanesi, Mustafa Büyükkap-
lan Hafız İmam Hatip  Ortaokulu 
(Kız) Kütüphanesi, Ahmet Kara-
ciğan Ortaokulu, Talha Bayrakçı 
İmam Hatip Ortaokulu Kütüphane-
si, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 
Kütüphanesi, Kazım Özenç Seçen 
Ortaokulu Kütüphanesi, Aliya İzzet 
Begoviç İmam Hatip Ortaokulu Kü-
tüphanesi, Selçuklu Anadolu Lisesi 
Kütüphanesi, Erdem Beyazıt Orta-
okulu Kütüphanesi, Şehit Mustafa 

Çuhadar Ortaokulu Kütüphanesi, 
Hasan Akbıyık İlköğretim Okulu 
Kütüphanesi, Ertuğrul Gazi Ortao-
kulu Kütüphanesi,  Mehmet Tuza 
Pakpen Mesleki Ve Teknik Anadolu 
Lisesi Kütüphanesi, Gazi Mesleki 
Ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüp-
hanesi, Atatürk Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Kütüphanesi, Erbil 
Koru Anadolu Lisesi Kütüphanesi, 
Ayşe- Kemal İnanç A.İ.H.L. Kütüp-
hanesi, Şehit İbrahim Betin İlkoku-
lu Kütüphanesi, Aydınlık Evler Aile 
Yaşam Merkezi Çocuk Kütüphane-
si. 

KÜTÜPHANELER 
EN UĞRAK MEKANLARDAN

Şehirleşme alanında önemli atı-
lımlar sağlayan Selçuklu Belediyesi, 
ilçenin dört bir köşesinde yürüttüğü 
imar ve kentsel dönüşüm çalışma-
larıyla, ilçenin modern bir yapıya 
kavuşmasını sağlıyor. Bunu yapar-
ken Belediye, hem kentleşme hem 
de vatandaşların kullanabileceği 
sosyal tesis alanlarını da artırıyor. 

Böylece Selçuklu İlçesi, topyekün 
bir yükselmeyle, hizmet kalitesini 
artırıyor. Bu anlamda oluşturulan 
kütüphaneler, vatandaşların eği-
tim, kültür ve sosyal anlamda ya-
rarlandığı en uğrak mekanların ba-
şında yer alıyor. 

KÜTÜPHANELER HERKESE AÇIK
İlçenin farklı noktalarında hiz-

met veren kütüphaneler, eğitim ve 
kültür hayatına katkı sağlıyor. Kü-
tüphaneler üyelik sistemi ile hizmet 
veriyor. Herhangi bir kütüphaneye 
olan bir vatandaş, Selçuklu Bele-
diyesi’nce ilçeye kazandırılan  tüm 
kütüphanelerden faydalanabiliyor. 
“Halk kütüphanesi” olarak hizmete 
giren kütüphaneler, ilkokul birinci 
sınıftan itibaren tüm vatandaşların 
kullanabileceği bir alan olarak hiz-
met veriyor. Tabiri caizse, 7’den 
70’e herkese açık olan kütüphane-
lerin, bu nedenle her yaştan müda-
vimi de bulunuyor. 
FARKLI ÇEŞİTTE KİTAP BULUNUYOR

Selçuklu Belediyesi tarafın-
dan kazandırılan kütüphanelerde 
herkesin beğenisine göre kitap-
lar bulunabiliyor. Tüm halka açık 
kütüphaneler olduğu için, kitap 
çeşidi de buna göre düşünülmüş. 
Bu nedenle kütüphanelerde hi-
kaye, roman, dini yayınlar, çocuk 
yayınları, edebi yayınlar, şehir, be-
lediye yayınları, kültürel yayınlar, 
sanatsal yayınlar, bilim - teknik 
kitapları, çocuk gelişim kitapları 
gibi bir çok çeşitte kitap rahatlıkla 
bulunabiliyor. Kitaplar alanlarına 
göre raflarına düzenli bir şekil-
de koyulduğu için, okuyucular da 
aradığı kitapları rahatlıkla bulabi-
liyor. Bu konuda okuyuculara kü-
tüphanelerin görevlileri de, zorda 
kaldıkları zaman yardımcı oluyor. 
Bu noktada, kütüphanelerden is-
tenilen kitapların bulunması ve 
alınmasında, kullanıcılar için bü-
yük kolaylıklar sağlanıyor. Kütüp-
hanelerde ayrıca günlük gazeteler 
ve güncel dergiler de bulunuyor. 
Böylece vatandaşlar, Türkiye ve 
Konya gündemini de burada ra-
hatlıkla takip edebiliyor. 

İNTERNET HİZMETİ
Kütüphanelerde bilgisayar hiz-

meti de veriliyor. Ücretsiz bir şekil-
de vatandaşlar buraya gelerek, ra-
hatlıkla bir konu üzerinde araştırma 
yapabiliyor, çıktı alabiliyor. Küçük 
yaştaki çocuklara bu konuda yine 
kütüphanelerin görevlileri yardım-
cı olarak, araştırılması gereken ko-
nunun tam anlamıyla araştırılıp işe 
yarar hale getirilmesi için yardımcı 
oluyor.

Yine kütüphanelerde rahat bir 
şekilde ders çalışmak için masalar 
ve sandalyeler de bulunuyor. Evde 
veya bir başka yerde ders çalışma 
ortamı bulamayan öğrenciler, bura-
lara gelerek ders çalışabiliyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Selçuklu Belediyesi’nin ilçe genelinde 58 kütüphanesi bulunuyor. Bunlardan 8’i halk kütüphanesi, 50 tanesi ise okul kütüphanesi olarak hizmet veriyor. İlçe genelinde bulunan 58 kütüphanede toplamda 400 bin 452 kitap bulunuyor.

İlçede bulunan kütüphanelerde öğrencilerin ders çalışmaları için masalar bulunuyor. Yine vatandaşların araştırma yapmaları için internet hizmeti de veriliyor.

İlçenin farklı noktalarında okullara veya farklı sosyal yatırımların içerisine kurduğu kütüphanelerle ilçenin kültürel hayatına katkı sağlayan Selçuklu Belediyesi, örnek olmayı sürdürüyor.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 1 Receb 1440  -  Rûmî: 23 Şubat 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:44 07:04 13:06 16:22 18:57 20:12 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   2 °C   19 °C

Karaman             4 °C 17 °C 

Aksaray               2 °C  17 °C

Ankara                 2 °C 17 °C
9 MART 2019

Teknik Isıl İşlem’den helva ikramı Veliler ve öğretmenlerden rekor bağış

Teknik Isıl İşlem Sanayi, üç ay-
ların başlaması dolayısıyla helva 
ikramında bulundu. 1. Organize 
Saray Camii’nde Cuma namazının 
ardından cemaate helva ikramın-
da bulunuldu. helva programında 
konuşan Teknik Isıl İşlem Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Büyükdişi-
kitli, firma olarak üç ayların gelişi 
sebebi ile   helva  ikramını  düzenle-
diklerini ifade ederek, “ Cenab-ı Al-
lah’ın rahmetinin sağanak sağanak 
yağdığı, manevi iklimin çevremizi 
sardığı, içerisinde mübarek gün ve 
geceleri barındıran rahmet kapısı üç 
ayların başlaması dolayısıyla  firma 
olarak helva ikramı etkinliğini ger-
çekleştirmiş bulunuyoruz.  İbadet 
ve duaların bolca yapıldığı bu müba-
rek aylarda, dualarımız devletimizin 
ebediyen yaşaması, Türk-İslam ale-
mi üzerinde dolaşan kara bulutların 
dağılması üzerine olsun. ‘Yâ Rabbi! 
Recep ve Şabanı bize mübarek eyle, 
bizi Ramazan’a kavuştur’ diyen Pey-
gamber Efendimizin yapmış olduğu 
bu dua ile sözlerimi tamamlarken 
Regaip Kandili’nin Türk-İslam ale-

mine hayırlara vesile olmasını ce-
nabı Allah’tan dilerim. İçersinde 
mübarek gün ve geceleri barındıran 
üç ayların, ülkemize, milletimize, 

Türk-İslam alemine hayırlar getir-
mesini Cenabı Allah’tan niyaz edi-
yorum” dedi.
n FAHRİ ALTINOK

Çatalhüyük Munise Lütfi Onat 
İlkokulu öğretmenleri ve öğrenci 
velileri, okulun başlattığı kan ba-
ğışı kampanyasına destek vererek 
kan bağışında bulundu. Çatalhü-
yük Munise Lütfi Onat İlkokulu 
öğretmenleri ve öğrenci velileri, 
183 ünite kan bağışında buluna-
rak ilkokullar düzeyinde bir  günde 
toplanan en yüksek seviyede kan 
bağışına ulaşarak rekor  kırdı.   Dü-
zenlenen kan bağışı kampanyasına 
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük, Karatay İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Ömer Büyükmanav, Mahalle 

Muhtarı Musa Karakaya ,Okul İda-
recileri,Öğretmenler ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.  Kan bağışı hak-
kında açıklamalarda bulunan Okul 
Müdür Yardımcısı Ayşe Dündar, 
“Okul olarak öğretmenlerimizle 
Kızılay’a kan bağışı kararı aldık. 
Kan bağış kampanyasını öğrenci 
velilerimize duyurduk, çok olumlu 
cevaplar almamızın ardından Kızı-
lay ile irtibata geçerek bugün oku-
lumuzun bahçesinde velilerimiz ve 
öğretmenlerimiz, Mahallerimizin 
işbirliği ile kan bağışı gerçekleştir-
dik. Kan bağışımıza katılarak des-

tek veren İl Milli Eğitim Müdürü-
müz  Seyit Ali Büyük ve  Karatay 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ömer 
Büyükmanav’a teşekkür ederim. 
Yine Kızılay Konya Kan Bağışı 
Merkezi Personellilerine ve yetki-
lilerine, Ayrıca bu kampanyamıza 
bağışçı olarak gelen bütün velile-
rimiz, öğretmenlerimiz ve misafir-
lerimize teşekkür ederiz. Kampan-
yamızda emeği geçen tüm idareci, 
öğretmen ve sınıf annelerimize de 
teşekkür ederim” ifadelerini kul-
landı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hollandalı bir firma tarafından üretilen alkollü içeceğe “Rumi” ismi verilerek, alkollü içeceğin logosuna semazen figürü eklenmesi, İslam düşmanı 
emperyalist Batı’nın geldiği son noktayı gözler önüne serdi. Edepsiz tutuma karşı gerekli girişimlerde bulunulması bekleniyor 

Böyle edepsizlik olmaz!
“Gel ne olursan yine gel” anla-

yışıyla insanlığı İslam’a davet eden 
ve dünyaya mal olmuş bir ilim ada-
mı olarak dikkat çeken Hz. Mevlana, 
para kazanma uğruna edepsizliğin 
hedefi oldu. Hollandalı bir firma ta-
rafından üretilen alkollü içeceğe 
“Rumi” ismi verilerek, alkollü içece-
ğin logosuna semazen figürü eklen-
mesi tepkiyle karşılandı. 

Konya’nın hatta tüm İslam alemi-
nin önemli bir değeri olan İslam ali-
mi Hz. Mevlana, her fırsatta İslam’a 
saldıran ve hakaret eden medeniyet 
yoksunu Batı’nın yeni bir edepsizli-
ğinin hedefi oldu. Hollanda’da yeni 
üretilen “Vodka” olarak bilinen iç-
kiye, Hz. Mevlana’nın Avrupa’da 
bilinen ismi olan “Rumi” adı verildi. 
“Vodka”nın logosu ise semazen figü-
ründen oluşuyor.  Her fırsatta sözde 
medeniyet naraları atan Avrupa’da 
ortaya çıkan bu saygısız tutum, kapi-
talist ve emperyalist zihniyetin geldi-
ği son noktayı da gözler önüne serdi. 
İslam dünyasının tepkisine neden 
olan bu saygısız tutuma karşı olayın 
müsebbipleri İslam’a saygıya davet 
edilirken, yetkililerden de yaşanan 
bu saygısız tutuma karşı girişimlerde 
bulunulması bekleniyor. 

BÖYLE BİR EDEPSİZLİK 
KARŞISINDA HİÇ ÇEKİNMEYİN!
Hollanda’da meydana gelen bu 

saygısız tutumu Habertürk yazarı 
Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı gün 
yüzüne çıkardı. Bardakçı, “Böyle bir 
edepsizlik karşısında hiç çekinmeyin, 
ağzınıza ne gelirse söyleyip rahatla-
yın!” başlığıyla okuyucularına sundu-
ğu yazıda Hollanda’da üretilen yeni 
bir içkiye “Rumi” isminin verildiğinin 
bilgisini verdi. İçki şişesinin fotoğra-
fını da  paylaşan Bardançı’nın yazısı 
şöyle, “Burada, üzerinde semazen 
çizimi bulunan bir şişenin fotoğrafını 
görüyorsunuz… Şişede “vodka” var, 
yani alkol bakımından en sert içkiler-
den biri! Hollanda’da sadece 1001 
adet imal edilmiş, piyasaya birkaç 

ay önce çıkartılmış ve şişesi 30 euro-
dan satılıyor. Fiyat bakımından daha 
kalitelilerine göre hayli ucuz olan bu 
Hollanda işi müskiratın bizi alâka-
dar eden tarafı ismi ve logosu: Adı 
“Rumi”, yani “Mevlânâ”; logosu da 
bir semazen! Başlıkta “Ağzınıza ne 
gelirse söyleyebilirsiniz”, yani “Atış 
serbest!” dememin sebebi, işte bu! 
Gözünü para bürümüş birileri “Ne 
yapsak da keseyi doldursak” diye dü-
şünmüş ve yeni bir içki markasında 
karar kılmışlar; vodka imal etmiş, içe-
risine şişenin alt tarafında yazdığına 
göre İran’a mahsus baharat, kendi si-
telerine bakarsanız safran vesaire gi-
bisinden birşeyler koymuşlar. Sonra 
dikkat çekecek bir marka aramış ve 
buram buram İran kokan vodkanın 
ismini hem Anadolu hem de İran ile 
bağlantılı çok önemli bir şahsiyetin, 
Mevlânâ’nın adının Batı’da bilinen 
şekli olan “Rumi” koymuşlar! Bir de 
logo bulup şişenin üzerine resmet-
mek lâzım ya… Semazen figürü ne 
güne duruyor? Çizdirmişler, gerçi 
semazenlerin giydiği bembeyaz ten-

nûre simsiyah olmuş ama ne gam? 
“Rumi” sözünün tepesine logo niye-
tine bu kapkara semazeni koymuş, 
altına da Mevlânâ’ya atfedilen ve 
“Onları olduklarından başka hâle ko-
yar” yani “içki, içeni değiştirir” mânâ-
sına gelen “On çunân ro on çunânter 
mîkoned” mısraının Farsçasını İngi-

lizcesini yazmışlar; nihayet buyurun 
sizlere “Rumî”, yani “Mevlânâ” vo-
dkası!” 

ASIL KABAHATLİ BİZİZ!
Yaşanan rezalete büyük tepki 

gösteren Bardakçı yazısında “asıl 
kabahatli biziz” diyerek özeleştiri 
de yaptı. Hz. Mevlana’yı kendi el-
lerimizle meta haline getirildiğine 
dikkat çeken Bardakçı, yazısının 
devamında şu görüşleri paylaştı, 
“İşin bu hâle gelmesinin suçunu 
sadece Mevlânâ’yı vodka markası 
haline getiren edep fakirlerine yük-

lemeyin, bu işte asıl kabahatli biziz! 
Mevlânâ’yı ticarî metâ haline getir-
dik! Kebapçılara, hamamlara, se-
yahat şirketlerine ve daha bin türlü 
mekâna ismini verdik, Mevlânâ’nın 
eserlerini tepe tepe kullanan oku-
ma-yazma özürlüleri “Aman ne bü-
yük âlim, neler de biliyor!” diye hiç 
durmadan pışpışladık ve “Mevlânâ 
aslında Moğol ajanıdır” diye saçma-
layanların da “ilim adamı” oldukla-
rını zannettik. Raks yahut ritüel de-
ğil, basbayağı bir ibadet olan semâ 
sâyemizde davetlerin, defilelerin, 
sünnetlerin, restoranların ve turistik 
mağazaların süsü oldu, semazenler 
de birer “döner sermaye”! Bu kadar-
la kalsak, âmenna! Müşterisi azalan 
lokantacı iki semazen kiralayıp ma-
saların arasında döndürünce giden 
müşteri geri geldi, halıcı dükkânın 
cazgırı turiste kahvenin yanında 
bir-iki de semazen getirince halılar 
hemencecik satılıverdi! Türkiye’yi 
şereflendiren Yeni Zellandalı oyun-
cu Russel Crowe için Hocapaşa Ha-
mamı’nın kurnasında Mevlevî Âyini 
tertip ettik, Amerika’da düzenlediği-
miz Türk Günü’nde dansöz oynatıp 
Tarkan’ın şarkılarının refakatinde 
semazen döndürdük, bir Fransız 
şampanya markasının Esma Sultan 
Yalısı’ndaki tanıtım davetinde ortaya 

çıkıp tepinen pembelere bürünmüş, 
omuzu saçaklı bir herif “modern se-
mazen” diye magazin sayfalarının 
manşeti oldu. Mevlânâ’dan daha bir 
şeyler elde edebilme uğruna daha 
neler neler ettik, saymakla bitmez! 
Devrinin en önemli din âlimlerinden 
olan ve eserleri sekiz asır sonra bile 
“en fazla okunan kitaplar” listesinde 
yer bulan bir zâtı bu şekilde pazarla-
ma vâsıtasına çevirip yurt dışında da 
aynı maksatla kullanmamız üzerine 
birkaç uyanığın Mevlânâ’nın ismini 
olur-olmaz şeylere vermesi zaten 
kaçınılmazdı ve Mevlânâ’yı işte böy-
le vodka markası yapıverdiler!

Bazı dostlarım Mevlânâ, Mevlevî-
lik ve semâ ile alâkalı ne varsa artık 
tamamının devlet tarafından kontrol 
altına alınması gerektiğini söylüyor-
lar ama ben aynı kanaatte değilim; 
zira bu işi zapturapta almanın yolu 
yönetmelikten, yasaktan, denetim-
den, izinden vesaireden değil, sadece 
“edep”ten geçer. Ama edep perdesi 
bir yırtılmayagörsün: “Rumi” ismi 
vodkanın ardından daha nelere ve-
rilir, başka nerelerde kullanılır kim-
bilir!”

GEREKLİ GİRİŞİMLERDE 
BULUNULMALI 

İslam alimi Hz. Mevlana’nın böy-
le bir saygısız tutumun hedefi olması, 
İslam dünyasınca tepkiyle karşılandı. 
Hollandalı bu üreticiler İslam’a saygı-
ya davet edilirken, bu yanlıştan biran 
önce dönülmesi isteniyor. “Ben yaşa-
dığım müddetçe Kur’an’ın kölesi ve 
Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in 
ayağının tozuyum. Benden kim bun-
dan başka bir söz naklederse ben on-
dan da bîzarım, o sözden de” diyerek 
ömrünü İslam’a adayan, bunun kaini 
söyleyen her türlü söze karşı duruş 
sergileyen Hz. Mevlana’ya sahip çıkı-
larak, “bizar olmaması” adına yetki-
lilerden yaşanan bu saygısız tutuma 
karşı girişimlerde bulunulması bek-
leniyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Hollanda’da meydana gelen bu saygısız tutumu Habertürk yazarı 
Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı gün yüzüne çıkardı.
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Kılca, şivlilik dağıtıp, mahallelilerle sohbet etti

Cumhur İttifakı AK Parti Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, mübarek Üç Aylar’ın başlan-
gıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla 
Kumköprü, Orhangazi, Hamzaoğlu 
ve Mengene Mahallelerinde ev zi-
yareti yaptı. Fetih Caddesi’nde es-
naflarla buluştu. Çocuklara şivlilik 
dağıtan Kılca, tüm İslam âleminin 
Regaip Kandilini de tebrik etti.

Mübarek Üç Aylar’ın başlan-
gıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla 
Cumhur İttifakı AK Parti Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca; 
Kumköprü, Hamzaoğlu, Orhangazi 
ve Mengene Mahallelerinde vatan-
daş ile esnaflarla bir araya geldi.

AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı, 
İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Er-
söz, ilçe kadın kolları yönetimi, ilçe 

gençlik kolları ve belediye meclisi 
adaylarının da katıldığı program 
kapsamında AK Parti Karatay Bele-
diye Başkan Adayı Hasan Kılca ve 
teşkilat mensupları, önce çocuklara 
şivlilik dağıttı. Kumköprü, Orhan-
gazi, Hamzaoğlu ve Mengene Ma-
hallelerinde ev ziyaretleri de yapan 
Hasan Kılca, vatandaşların kandilini 
tebrik etti, şivlilik ikramında bulu-

nan hemşehrilerinden dua ve des-
tek istedi. Söz konusu mahalleler ile 
Fetih Caddesi üzerindeki esnafları 
da tek tek ziyaret eden Kılca, işyeri 
sahiplerinin ve çalışanlarının kan-
dillerini kutladı, taleplerini dinledi.

Cumhur İttifakı AK Parti Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, Konya’da çok güzel gelenek 
olan Şivliliği hemşehirleriyle birlikte 

yaşadıklarını söyleyerek, ‘Bugün Üç 
Aylar’ın başlangıcı olan mübarek 
bir gündeyiz. Elhamdülillah her yıl 
olduğu gibi bugün de Konyamızın 
tüm mahalleleri, cadde ve sokakları 
cıvıl cıvıl. Bizler de çocuklarımızın 
ve evlatlarımızın bu mutluluğuna 
coşkusuna ortak olduk. Çocukla-
rımızla hem sohbet etme fırsatı 
bulduk hem şivlilik topladık hem 

de çocuklarımıza şivlilik dağıttık. 
Bu vesileyle hemşehrilerimiz başta 
olmak üzere tüm İslam aleminin 
Regaip Kandilini tebrik ediyorum. 
Rabbim Ramazan Ayına ve bayra-
mına da kavuşturmayı nasip etsin. 
Şehrimiz ve ülkemizdeki bu güzel 
birlik ve beraberliğin tüm İslam 
coğrafyasına da yayılmasını temen-
ni ediyorum’ dedi. n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi’nin misafiri olarak Konya’da 
bulunan Cumhurbaşkanlığı İdari 
İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cum-
hurbaşkanlığı Başdanışmanı Veysel 
Bektaş, Türkiye İmam Hatipliler 
Vakfı’nı (TİMAV) ziyaret etti.

TİMAV genel merkezinde ger-
çekleşen ziyarette Genel Başkan 
Ecevit Öksüz ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri hazır bulundu. Ziyaret ve-
silesi ile gerçekleşen görüşmede, 
Genel Başkan Ecevit Öksüz Türkiye 
İmam Hatipliler Vakfı’nın bugüne 
kadar gerçekleştirmiş olduğu ve 
gelecek dönemde gerçekleştirme-
yi planladığı çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi. Öksüz, Konya prog-
ramları kapsamında kendilerini 
onurlandıran Cumhurbaşkanlığı 

İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, 
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 
Veysel Bektaş ve Necmettin Erba-
kan Üniversitesi rektörü Cem Zor-
lu’ya teşekkürlerini iletti. Cumhur-
başkanlığı İdari İşler Başkanı Metin 
Kıratlı da TİMAV’ın faaliyetlerini 
takip ettiklerini, vakıf olarak toplu-
ma karşı sorumluluklarını layığınca 
yerine getiren ülkemizin önemli 

sivil toplum kuruluşlarından biri 
olduğunu belirterek, çalışmaların-
da başarılar diledi. Ziyarette, Tİ-
MAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Baş-
kanı Metin Kıratlı’ya günün anısı-
na üzerinde Katı’ sanatı ile yapılan 
Esma-ül Hüsna’nın bulunduğu bir 
tablo takdim etti. 
n HABER MERKEZİ

Doğrul’dan Büyük’e
hayırlı olsun ziyareti

Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul, berabe-
rindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
birlikte geçtiğimiz günlerde atanan 
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük’e “hayırlı olsun” ziyaretin-
de bulundu. Doğrul ziyarette Türk 
Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şube 
olarak yaptıkları faaliyetler hakkın-
da İl Milli Eğitim Müdürü Büyük’e 
bilgi verdi. Eğitimdeki sorunların 
da istişare edildiği ziyarette, Konya 
eğitiminin daha yukarı nasıl taşı-
nacağıyla ilgili fikir alışverişinde 

bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük, ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek 
Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Baş-
kanı Veli Doğrul ve Yönetim Ku-
rulu Üyelerine teşekkür etti. Doğ-
rul ayrıca beraberindeki Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile Milli Eğitim’den 
Sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet 
Aydın’ı ve Valilik Protokol Müdür-
lüğü’ne atanan Mehmet Kaya’yı 
da ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde 
çeşitli konular istişare edildi.
n HABER MERKEZİ

Seyit Ali Büyük’e
hayırlı olsun ziyaretleri

Geçtiğimiz hafta yeni görevine 
başlayan İl Milli Eğitim Müdürü-
müz Sayın Seyit Ali Büyük’e il pro-
tokolü tarafından yoğun bir şekilde 
‘hayırlı olsun’ ziyaretleri yapılmaya 
devam ediyor.

Meram Kaymakamı Resul Çe-
lik, Selçuklu Kaymakamı Ömer 
Hilmi Yamlı, Seydişehir Kaymaka-
mı Aydın Erdoğan, Konya Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükçü, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Ba-
sın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı 

Ahmet Köseoğlu, Konya Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, 
Konya İl Defterdar Vekili Turgut 
Çarabatır, Hayırsever Hanefi Ay-
tekin ve Arif Çalışkan, İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü’ne atanan Seyit Ali 
Büyük’e hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Yapılan ziyaretlerden 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük, tüm misafirlerine teşekkürle-
rini iletti.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde şehit aileleriyle buluştu. 
Başkan Altay, TOKİ ile birlikte yapılacak 1057 konuttan şehit aileleri için de kontenjan ayırdıklarını söyledi

Altay şehit ailelerine 
TOKİ müjdesi verdi

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde Konya 
Şehit Aileleri Derneği ile Türkiye 
Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve 
Yetimleri Derneği Konya Şubesi 
üyesi şehit aileleri ile buluştu. 

ŞEHİT AİLELERİNE MÜJDE 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 

tebrik eden Başkan Altay, böyle bir 
günde şehit aileleriyle birlikte ol-
maktan mutluluk duyduklarını ifade 
etti. Şehit ailelerinin her daim yanın-
da olduklarını kaydeden Altay, “Bu-
günlerde Konya ile ilgili projelerimizi 
anlatıyoruz. Dün bu konu netleşti. 
Şu an TOKİ ile birlikte yapacağımız 
1.057 konutun 50 tanesi şehit ai-
lelerimiz için ayrıldı. Önümüzdeki 
günlerde bununla ilgili başvurular 
başlayacak. Daha fazla başvuru ol-
ması durumunda şehit ailelerimize 
kontenjan ayıracağız. Sayı sınırlı 
diye düşünmeyin. İkinci etaptaki bin 

konut içinden de kontenjan ayrılabi-
lir” dedi. AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, ailenin ve toplumun te-
meli olan kadınlara gereken önemin 
verilmesi halinde geleceğe daha gü-

venle bakabileceklerini vurgulaya-
rak, düzenlenen etkinlik nedeniyle 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Türkiye’nin güçlü olması 

için 17 yıldır gece gündüz demeden 
çalışmalar yürüttüğünü kaydeden 
Angı, “Sadece Türkiye değil, tüm 
mazlum coğrafyaların da umudu 
ülkemiz üzerinde yoğunlaştı. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın eli ne kadar 
güçlü olursa Türkiye güçlü olacak. 
Güçlü bir Türkiye de dünyaya örnek 
olacak” ifadelerini kullandı. Kon-
ya Şehit Aileleri Derneği Başkanı 
Recep Pekdemir, 8 Mart’ta şehit 
ailelerini yalnız bırakmayan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a teşekkür etti. Tür-
kiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul 
ve Yetimleri Derneği Konya Şube 
Başkanı Süleyman Ege de 8 Mart’ı 
kendileri ile birlikte yaşayan Başkan 
Altay ve İl Başkanı Angı’ya teşekkür 
ederek, “Bu günü şehit annelerine, 
şehit ve gazi eşlerine, vatan için en 
sevdiklerini feda eden kadınlarımıza 
atfettik” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı heyeti TİMAV’ı ziyaret etti
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‘Kadınların her alanda gelişmesi için çalışıyoruz’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ci-
hanbeyli’de düzenlenen Dünya Ka-
dınlar Günü programında katıldı. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Aile 
Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) 
olarak kullanılan Cihanbeyli Şehir 
Konağı’nda düzenlenen program-
da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutlayan Başkan Altay, “Belediye 
olarak ASEM’lerimizde ve KO-
MEK’lerimizde hanım kardeşleri-
mize hizmet sunuyoruz. KOMEK’te 
yaklaşık yüzde yetmiş kayıtlarımız 
hanım kardeşlerimizden oluşuyor. 
15 yılda yaklaşık 715 bin sayısına 
ulaşmış olduk. Sadece bu dönemde 
61 bin kayda ulaştık. Böylece ha-
nımlarımızın her alanda gelişmeleri 
için önemli çalışmalar yürütüyoruz 
ve yürütmeye devam edeceğiz” 
dedi. Cihanbeyli’ye Konya Büyük-
şehir Belediyesi olarak 142 milyon 

liralık yatırım yapıldığını belirten 
Başkan Altay, “Cihanbeyli’mize, 
hükümetimizin, ilçe belediyemizin 
yaptığı yatırımları toplarsanız 350 
milyon liralık yatırım gerçekleştiril-
miş. Büyükşehir Belediyesi olarak 
Mehmet Kale Başkanımızla birlikte 
çalışıyoruz. Ben emeklerinden do-
layı Belediye Başkanımıza teşekkür 

ediyorum” ifadelerini kullandı. 
CİHANBEYLİ VE KULU’YA ATIKSU 

ARITMA TESİSİ MÜJDESİ 
Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Murat Kurum ile Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca’nın Konya’nın me-
selelerini yakinen takip ettiklerini 
kaydeden Başkan Altay, “Burası 
Tuz Gölü havzasında. Sayın bakan-

larımıza gittik, Tuzyaka, Gölyazı ve 
Cihanbeyli merkezi ile Kulu Öme-
ranlı’nın atıksu problemleri var 
dedik. Hemen talimat verildi. Şu 
anda ihale hazırlığındayız. Tam 26 
milyon liralık hibe desteği ile inşal-
lah bu saydığım 4 bölgenin atıksu 
arıtma tesisinin bu yıl ihalesini ger-
çekleştirmiş olacağız. Hayırlı, uğur-

lu olsun” diye konuştu. 
AK Parti Konya İl Başkanı Ha-

san Angı da, “Millet olarak bizim 
inancımız, örfümüz, adetimiz, gele-
neğimizde kadınımız bu toplumun 
temel taşı, yuvalarımızın direği; 
kızlarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz, 
analarımızdır. Her türlü zahmeti 
çekip, bu milletin var olma müca-

delesinde hep var olmuşlardır. Ben 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
tüm kadınlarımızın gününü kut-
luyorum. Büyüklerimizin ellerin-
den öpüyorum” dedi.  Cihanbeyli 
Belediye Başkanı Mehmet Kale de 
kadınlara yönelik yapılan hizmetle-
ri anlatarak, “Hayatın her alanında 
sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve 
duyarlılığı temsil eden kadınlar, 
şüphesiz huzurlu ve sağlıklı bir top-
lumun temel taşlarıdır. Onların hak 
ettikleri konuma yükseltmek ve ge-
leceğe güvenle bakmaları için son 5 
yılda kadınlarımıza yönelik önem-
li projeleri hayata geçirdik” diye 
konuştu. Konuşmaların ardından 
programa katılan kadınlara karanfil 
dağıtıldı. Başkan Altay daha sonra 
Yeniceoba Mahallesi’ni ziyaret etti. 
Sonrasında ise Kulu Belediyesi’nin 
yaptırdığı kültür merkezinin açılışı 
yapıldı. n HABER MERKEZİ

Cuma buluşmaları kapsamında 
Hacıkaymak Mahallesinde vatan-
daşlarla bir araya gelen Konya’nın 
merkez Selçuklu İlçe Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, Hacı-
kaymak Camisinde kılınan Cuma 
namazı sonrası mahalle sakinlerin-
den gelen istek ve önerileri dinledi. 

Hizmet kalitesine katkı sağ-
layan ve vatandaşların Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı ile görüşerek istek ve öneri-
lerini ilettikleri buluşmaların bu 
haftaki adresi Hacıkaymak Mahal-
lesi oldu. Hacıkaymak Camisinde 
kılınan Cuma Namazının ardın-

dan vatandaşlarla bir araya gelen 
Başkan Pekyatırmacı, belediye 
hizmetleriyle ilgili gelen istek ve 
önerileri dinledi. Belediye yönetim 
kadrosuyla birlikte cuma gününün 
bereketini her hafta farklı bir ma-
hallede yaşadıklarını ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Hemşehrilerimizle 
birlikte olduğumuz bu buluşmalar 
yapılan hizmetlerin anlatılmasına, 
mahallelerimizin eksiklerinin ye-
rinde tespit edilmesine ve sorunla-
rın çözümüne büyük katkı sağlıyor. 
Selçuklu’da her fikre değer veri-
yor, her öneriyi dikkate alıyoruz. 

Hemşehri ve kardeşlik hukukumuz 
her zaman ön plandadır” şeklinde 
konuştu. Belediyecilikte hizmet 
etmenin yanı sıra gönüllere de gir-
menin çok önemli olduğunu ifade 
eden Başkan Pekyatırmacı, “Sel-
çuklu’da gönül belediyeciliğinin en 
güzel örneklerini uygulamak için 
çalışıyoruz. Güler yüzlü, güvenilir 
ve gayretli belediyecilik anlayışı ile 
hizmet ürettiğimiz Selçuklu’da hal-
kımızla güçlü bir bağımız var. Bun-
da en önemli etken iletişim bağları-
nı sağlam tutarak daima halkımızla 
iç içe olmamızdır. Geleneksel hale 
getirdiğimiz ve halkımızın yoğun 

ilgisi ile devam eden Cuma buluş-
malarımızı çok geniş bir katılımla 
gerçekleştiriyoruz. Faaliyetlerimi-
zin tamamında görüş alış verişinde 
bulunduğumuz istişare kültürüne 
geniş yer veriyoruz” ifadelerini kul-
landı. 

Cuma buluşmalarında Başkan 
Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
ilçe teşkilat üyeleri, Hacıkaymak 
Mahalle Muhtarı Emir Güney, Sel-
çuklu Belediyesi başkan yardımcı-
ları, belediye meclis üyeleri ve bi-
rim müdürleri eşlik etti. 
n HABER MERKEZİ

‘Seydişehir’in kalkınması
için birlikte çalışacağız’

Liyakatli yönetim 
için Saadet’i seçin

Saadet Partisi Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar Karapınar’da 
Esnaf ve vatandaşlarla bir araya 
geldi. Saadet Partisi Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar Karapınar 
Belediye Başkan Adayı Mustafa Il-
dız’la birlikte esnaf ve vatandaşları 
ziyarette bulundu. Vatandaşlarla 
bir müddet sohbet eden Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Uyar 
‘’vatandaşların belediyelerden 
beklentileri var, mevcut yönetim-
ler sorunları çözmede yetersiz ka-
lıyor, bunun sebebi yönetici kad-
roların bilgi ve tecrübe eksikliğinin 
yanı sıra belediye kadrolarına torpil 
aracılığı ile işçi alımlarında bu so-
runların başını çekiyor, yönetim 
liyakat ve tecrübe ile olur Rabbi-
mizin izni sizlerin taktiri ile Saadet 
Partili kadrolar iş başına geldiği 
zaman ilk olarak işi ehline vererek 
liyakatli kadroları iş başına getirip 

belediyelerin hizmet standartla-
rını arttırmış olacak, vatandaşın 
sorunlarına anında çözüm üreten 
bir kadro kurmuş olacağız. Tek bir 
kişini karaları ile değil istişare usu-
lüne uygun bir anlayış getirerek 
herkesin fikirlerine saygı duyma-
mızı sağlayacak bir anlayış kurma-
yı sağlayarak şehrimizi hep birlikte 
idare edeceğiz. İfadelerini kullandı.

‘İNSAN MERKEZLİ ŞEHİR 
OLUŞTURACAĞIZ’

Saadet Partisi Karapınar Bele-
diye Başkan Adayı Mustafa Ildız ise 
“Halkın belediyeler ile bütünleşti-
ği, ihtiyaç sahibi sosyal grupların 
korunduğu, ekmekte, suda, konut-
ta ve ulaşımda en ucuz şehri kura-
rak belediye başkanı seçildiğimde 
sizlere kendime değil size hizmet 
etmek için çalışacağız dolayısı ile 
insana, topluma, şehre ve şehre ait 
olan adalet ile bu ilçemizi yönet-
meye talibiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun ile bir-
likte Seydişehir Etibank Alümin-
yum Tesislerinde çalışan personel 
ile birlikte yemek yiyerek, Eti Alü-
minyum Yönetim Kurulu Üyesi 
Şaban Cengiz ile bir araya geldi. 
İlçe ekonomisi ve çalışmalar hak-
kında görüşmeler yaptı. Başkan 
Tutal, Seydişehir’in ekonomisinin 
bel kemiği olan Etibank Alümin-
yum tesislerinin ilçemiz için önem 
arz ettiğini dile getirerek, birlik 
ve beraberliğe vurgu yaptı. Tutal, 
“Bugün Seydişehir’de Seydişehir 
için, memleketimiz için, devletimiz 
için birlik ve beraberlik içerisinde 

çalışmaya devam ediyoruz. Biz, 
bir olursak, iri olursak, diri oluruz. 
Seydişehir kazanır, Konya kazanır, 
milletimiz kazanır. Burada binlerce 
çalışan hemşehrimizin emeği kü-
çümsenemez. Eti Aliminyum yal-
nız Seydişehir ekonomisine değil, 
ülke ekonomisine de ciddi katkılar 
sağlıyorlar. Ben tüm emekçi kar-
deşlerime ve Cengiz kardeşlere ve 
nezdinde ki tüm yönetim ekibine 
teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. 
Etibank çalışanları ile yemekte 
buluşan Belediye Başkanı Tutal, 
işçilerle bir süre hasbihal ederek 
çalışmalarında başarı dileklerinde 
bulundu. 
n HABER MERKEZİ

ASKON Konya Şubesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Mızırak ve Prof. Dr. Oğuz Doğan’ı işadamları ile buluşturdu

‘Birlikte yeni projeler
üretmeyi arzuluyoruz’

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ze-
keriya Mızırak ve Prof. Dr. Oğuz 
Doğan ASKON Konya Şubesi’nin 
misafiri oldu. ASKON Konya Şube 
binasındaki söyleşiye ASKON yö-
netimi ve çok sayıda işadamı ka-
tıldı. Programın açılış konuşmasını 
yapan ASKON Konya Şube Başka-
nı Yakup Yıldırım, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi yöneticilerine 
katılımlarından dolayı teşekkür 
ederek, “Bugün Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cem Zorlu, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak ve Prof. 
Dr. Oğuz Doğan hocalarımız misa-
firimiz. Böylesine özel bir üniver-
site ile ASKON olarak her zaman 
işbirliğine hazırız. Üniversite-Sa-
nayi işbirliğini ASKON olarak hep 
önemsedik. Kıymetli Rektörümüz 
sayın Cem Zorlu’da bu anlamda 
bizlere çok özel fikirler veriyor. 
Kendileri ile projeler üretip, nite-
likli elaman yetiştirip ülkemizi ile-
riye taşıma adına adımlar atacağız. 
Katılımlarınızdan dolayı herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

‘ÜNİVERSİTE-SANAYİ 
İŞBİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ’
Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu 
da, ASKON’un lokomotif STK’lar-
dan olduğunu belirterek, “ASKON 
Konya şubemize davetlerinden 
dolayı teşekkür ediyoruz. AS-
KON’un çalışmalarını yakından 
takip ediyoruz. Şehir adına önem-
li çalışmalar yapılıyor. Özellikle iş 

dünyasına rehber olarak projelere 
şahit olduk. Bu anlamda üniversi-
te-sanayi işbirliği ile birlikte proje-
ler üretmeyi arzuluyoruz. Bu çok 
önemli bir konu. Türkiye’nin yerli 
üretimde istediği seviyeye ulaşma 

noktasında bizler de elimizi ta-
şın altına koyacağız. Şehrimizi ve 
ülkemizi birlikte kalkındıracağız. 
Ülkemizin geleceğe yürümesinde 
her bir ferdin görevi var. Görevi-
mizi en iyi şekilde yapım ülkemizi 

ileriye taşıyacağız” dedi. Etkinlik 
soru cevap ile devam etti. Etkinli-
ğin sonunda Rektör Cem Zorlu’ya 
hediye takdim edildi ve hatıra fo-
toğrafı çektirildi.
n HABER MERKEZİ

‘Hemşeri ve kardeşlik hukuku ön planda’
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Karaman’da jandarma ekipleri 
cinayet zanlısının evini yakmak için 
molotof kokteyli hazırladıkları ileri 
sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı. 

Alınan bilgiye göre, Karaman 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri-
nin, Esentepe köyünde geçtiğimiz 
Pazartesi günü işlenen cinayetin 
ardından zanlıya ait evin etrafında 

aldığı güvenlik tedbirleri devam 
ediyor. Olay günü, cinayete kurban 
giden Mikail Dural’ın (35) yakınla-
rı cinayet zanlısı Bekir K.’nin (48) 
evini taş yağmuruna tutarak hasar 
verdi. Cenazenin defnedileceği gü-
nün sabahı da zanlının evine saldırı 
olması üzerine jandarma güvenlik 
tedbirlerini iyice arttırırken, polis 

de bölgeye TOMA konuşlandırdı. 
Jandarma, R.Y. isimli şahsa ait in-
şaat içerisinde katil zanlısının evi-
ni yakılmasında kullanılmak üze-
re olduğu değerlendirilen plastik 
şişelere konmuş 35 adet molotof 
kokteyli ele geçirdi. Jandarma ekip-
leri yaptıkları araştırma sonucunda 
molotof kokteyllerini hazırladıkla-

rı ileri sürülen M.D, A.A.Ş, M.B.T, 
A.D, V.D. ve M.T.D. isimli şahısları 
gözaltına aldı. Şahıslar daha sonra 
Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 
şüpheli sıfatı ile ifadeleri ve parmak 
izleri alınmak üzere İl Jandarma 
Komutanlığına götürüldü. Olayla 
ilgili soruşturma devam ediyor.
n İHA

Sahibi yaktı polis 
ekipleri söndürdü

Seyir halindeki minibüs 
alevlere teslim oldu

Karaman’da sahibi tarafında 
ateşe verilen motosikleti, olay ye-
rine gelen polis ekibi söndürdü. 
Olay, öğle saatlerinde Hisar Ma-
hallesi Kale yanında meydana gel-
di. Alınan bilgiye göre, aşırı derece 
alkollü olduğu öğrenilen İ.K. isimli 
şahıs, henüz bilinmeyen bir ne-
denle plakasız motosikletini ateşe 
vererek olay yerinden ayrıldı. Çev-
redeki vatandaşların ihbarı üzerine 
olay yerine itfaiye ve polis ekipleri 
sevk edildi. Olay yerine kısa sürede 

gelen trafik ekibi, çevre güvenliği 
aldıktan sonra yanan motosikleti, 
araçlarında bulunan yangın sön-
dürme tüpüyle müdahale ederek 
söndürdü. Daha sonra gelen itfa-
iyede motosiklette soğutma ça-
lışması yaptı. Motosikletini ateşe 
verdikten sonra ayrılan İ.K ise polis 
tarafından olay yerinin yakınında 
yakalanarak polis merkeze götü-
rüldü. Plakasız motosiklet çekici 
ile otoparka çekilirken olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Seydişehir ilçesinde seyir ha-
lindeki minibüs yandı. Nurettin 
K. İdaresindeki 42 ZY 408 plakalı 
minibüs seyir halindeyken motor 
bölgesinden dumanlarlar çıkma-
ya başladı. Sürücü Özel, hemen 

minibüsü  durdurarak, durumdan 
itfaiyeyi haberdar etti. Gelen itfai-
ye ekipleri tarafından yangın hızla 
söndürülürken, yanan araç kullanı-
lamaz hale geldi.
n AA

Bahçe duvarı meselesi yüzünden torunuyla kavga ettikleri gerekçesiyle bir şahsı tabancayla 
vurup ölümüne neden olan 80 yaşındaki Bayram Çapuk’un yargılanmasına başlandı

Komşusunu öldüren
sanık yargılanıyor

Konya’da bahçe duvarı nedeniy-
le torunu Muhammed Çapuk (23) 
ile kavga eden komşusu Mustafa 
Toprakcı’yı (34) tabancayla başından 
vurarak öldüren Bayram Çapuk’un 
(80) yargılanmasına başlandı. ‘Kas-
ten adam öldürme’ suçundan hakim 
karşısına çıkan Çapuk, savunmasın-
da, “Torunumu dövdüklerini görün-
ce aşağıya inip, ateş ettim” dedi.

Olay, geçen yıl 15 Ekim’de 
merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük 
Mahalllesi Ağadivanı Sokak’ta mey-
dana geldi. İddiaya göre, bahçe du-
varı nedeniyle aralarında husumet 
bulunan Mustafa Toprakcı ve Mu-
hammed Çapuk tartışmaya başladı. 
Tartışma, iki aile üyelerinin de katıl-
masıyla büyüyerek, kavgaya dönüş-
tü. Torununun kavga ettiğini gören 
Bayram Çapuk, ruhsatsız tabanca-
sıyla evden çıkarak, Toprakcı’ya ateş 
etti. Mustafa Toprakcı başından, kızı 
Selin Toprakcı(10) da bacağından 
vurularak, yaralandı. İhbar üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Yaralı baba ve kızı, am-
bulansla Konya Numune Hastane-
si’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Yaralılardan Mustafa Toprakcı, olay-
dan 2 gün sonra hastanede hayatını 
kaybetti.

Polis, Bayram Çapuk ve torunu 
Muhammed Çapuk ile Hasan A.(28) 
ve Mustafa Ö.’yü(30) gözaltına aldı. 
Dede Çapuk ifadesinde, “Mustafa, 
torunumla kavga ediyordu. Yanın-
da arkadaşları da vardı. Torunumu 
dövdüklerini görünce aşağıya inip 
ateş ettim” dedi.

Hasan Atalay ve Mustafa Özkış, 
savcılıktaki ifadelerinin ardından, 
Muhammed Çapuk ise mahkeme 
tarafından adli kontrol kararıyla ser-
best bırakıldı. Bayram Çapuk, tutuk-
landı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Hakkında ‘kasten adam öldür-

me’ suçundan dava açılan tutuklu 
sanık Bayram Çapuk’un yargılan-
masına Konya 5’inci Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde başlandı. Davanın ilk 
duruşmasına tutuklu sanık ve yakın-
ları ile öldürülen Mustafa Toprak-
cı’nın ailesi katıldı.  Bayram Çapuk 
savunmasında, ‘’Olayı karşı taraf 

başlattı” dedi. Çapuk’un avukatı da 
olayda nefsi müdafa olduğunu ileri 
sürerek, ‘’Müvekkilim sıkmasaydı, 
karşı taraf sıkacaktı’’ diye konuştu. 
Duruşma ertelenirken, iki ailenin 
yakınları arasında kısa süreli arbede 
yaşandı. Polis tarafından ayrılan ta-
rafların birbirlerinden şikayetçi ola-
cakları öğrenildi.
n DHA

Cinayet zanlısının evini yakacaklardı!

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
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

Küçükbaş hayvan hırsızlığı
yapan şahıslar tutuklandı

İnşaattan hırsızlık şüphelileri 
tutuklanarak cezaevine gönderildi

Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde 
küçükbaş hayvan hırsızlığı iddia-
sıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı. 
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 25 Şubat - 6 
Mart tarihleri arasında Cihanbeyli 
ve Kulu ilçelerinde 7 ayrı ahırdan 
yaklaşık 60 koyun hırsızlığı olayları 
üzerine araştırma başlattı. Yapılan 
çalışmada Kulu ve Cihanbeyli ilçe-
lerinde ikamet eden A.Y., M.A.K. 
ve O.P. çaldıkları iddia edilen hay-
vanlarla birlikte yakalandı. Şüphe-
liler, suç işlemek amacı ile örgüt 
kurmak ve hırsızlık suçlarından 
sevk edildikleri Cihanbeyli Adli-
yesinde mahkemece tutuklanarak 
Konya E Tipi Kapalı Cezaevine 
gönderildi. İşlemlerin ardından 
jandarma ekipleri hayvanları sa-
hiplerine teslim etti.
n İHA

Kulu ilçesinde inşaatlardan 
hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakala-
nan iki şüpheli tutuklandı. Edini-
len bilgiye göre, Kulu ve Cihan-
beyli ilçelerinde bazı inşaatlardan 
ahşap kalıp malzemeleri, çeşme 
malzemeleri, kalorifer petekle-
ri, elektrik kabloları, fayans, karo 
taşları ve diğer inşaat malzeme-
leri çalındı. Polis şüphelileri yaka-
lamak için çalışmalarını sürdüğü 
sırada inşaatların yakınında du-
ran Ankara plakalı bir minibüsten 
şüphelenerek yanına yaklaşınca 
araç hızla uzaklaştı. kovalamaca 
sonrası yakalanan minibüste bu-
lunan Ramazan B. gözaltına alındı. 
İşlemlerinin ardından daha önce 
benzer suçlardan çok sayıda sabı-
kası olduğu öğrenilen Ramazan B. 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Olayla ilgili hırsızlık şüphelisi Mu-

rat Y. de yakalanarak gözaltına 
alındı. Hakkında önceden kesin-
leşmiş hapis cezası bulunan Mu-

rat Y. de tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.
n İHA
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Sahte basın trafik kartı 
kullandı, savcılığa sevk edildi

Aksaray’da bir otomobilin ön 
camında sahte basın trafik kartı 
olduğunu tespit eden polis, sürücü 
hakkında sahte belge düzenlemek 
ve kullanmaktan işlem yaptı. 

Olay, Hamidiye Mahallesi Ban-
kalar Caddesi üzerinde yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, bir otomo-
bilde sahte basın trafik kartı bu-
lunduğu ihbarını alan İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 
ihbar üzerine hemen harekete ge-
çerek 16 LBE 50 plakalı otomobili 
Bankalar Caddesi üzerinde park 
halinde buldu. 

Sürücüsünün gelmesini bek-

leyen polis ekipleri, araç sahibinin 
gelmesi ve otomobiline binmesi 
üzerine sürücü B.İ.’yi (29) durdu-
rarak kart ve şahıs üzerinde in-
celeme yaptı. Aracın ön camında 
takılı olan ve üzerinde ‘T.C. Baş-
bakanlık Basın Yayın Enformas-
yon Genel Müdürlüğü Basın’ yazılı 
kart üzerinde incelemeler yapan 
polis ekipleri, kartın sahte oldu-
ğunu tespit etti. Serbest meslek 
sahibi olduğu öğrenilen sürücü 
B.İ., sahte belge düzenlemek ve 
kullanmaktan dosya düzenlendiği 
gerekçesiyle savcılığa sevk edildi.
n İHA

Konya İnsan Hak ve Hürriyetle-
ri (İHH) Derneği Arama Kurtarma 
Eğitim Merkezi (AKEM), nisan ayı 
içerisinde Kıyı Emniyet Müdürlü-
ğü’nün düzenleyeceği sınav için 
ücretsiz eğitim kursu açtı. Kursa ilgi 
yoğun oldu. Amatör telsizcilik kursu, 
Konya İHH il binasında Konya İHH 
Arama Kurtarma Telsiz ve Haber-
leşme Komisyonu üyesi ve Türkiye 
Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) 
Cihanbeyli Temsilcisi Mustafa Dur-
maz’ın anlatımıyla iki grup halinde 
toplam 181 vatandaşın katılımıyla 
gerçekleşti. İlk grup şahsi başvu-
rulardan oluşurken, ikinci grupta 
ise Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Karatay Belediyesi, Konya Organi-
ze Sanayi Müdürlüğü, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Sivil Savun-
ma ve İtfaiyecilik Bölümü, Selçuk 
Üniversitesi Sivil Savunma Bölümü, 

Kozağaç Mesleki ve Teknik Lisesi, 
Yamaç Paraşütü Kulübü ve Konya 
İHH Ilgın Temsilciliği üyeleri katıldı. 
Kursiyerlere, “Telsiz Nedir, Telsi-
zin İcadı, Amatör Telsizcilik Nedir, 
Amatör Telsizci Nasıl Olunur, Belge 
İşlemleri, Yönetmelikler Nelerdir?” 
konuları anlatıldı. Konya İHH Arama 
Kurtarma Başkanı Yılmaz Nikbay, 
Arama Kurtarma Biriminin kuruluş 
amacından, yaptığı ve yapacağı faa-
liyetlerden kısaca bahsetti. Mustafa 
Durmaz ise telsiz sisteminin her-
hangi bir afet durumunda işleyişin-
de sıkıntı olmayacak bir sistem oldu-
ğunu, iki telsiz arasındaki iletişimin 
arada herhangi bir teknolojik alet 
olmadan olabileceğini, dile getirdi. 
Kurs sonunda katılımcılara, Konya 
İHH Arama Kurtarma Başkanı Yıl-
maz Nikbay tarafından sertifikaları 
verildi. n HABER MERKEZİ

Hasta olduğu anlaşılan
tilki koruma altına alındı

Berber dükkanından
tarihi eser deposu çıktı!

Konya’da bir vatandaşın bul-
duğu hasta tilki tedavisi edilmek 
üzere koruma altına alındı. Alınan 
bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli 
Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekip-
leri, boş bir alanda hareketsiz va-
ziyette yatan bir tilki olduğu ihbarı 
üzerine harekete geçti. 

Meram İlçesi, Harmancık Ma-

hallesi’nde belirtilen adrese gelen 
ekipler, hasta olduğu belirlenen 
tilkiyi teslim alarak Karatay Hayva-
nat Bahçesi Veteriner Hekimliği’ne 
götürdü. Tilki tedavi edildikten 
sonra yeniden bulunduğu yerde 
doğal yaşam alanına bırakılacağı 
bildirildi.
n AA

Aksaray’da bir berber dükka-
nına operasyon düzenleyen polis 
ve jandarma ekipleri 254 sikke, 14 
yüzük ve 38 muhtelif eşya olmak 
üzere toplamda 306 parça tarihi 
eser ele geçirdi.  Operasyon, İl Em-
niyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Or-
ganize Suçlarla Mücadele (KOM) 
Şubesi ve İl Jandarma Komutan-
lığı ekiplerince Aksaray’ın Ortaköy 
ilçesinde bir berber dükkanına 
gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye 
göre, KOM ve Jandarma ekipleri 
ortaklaşa yaptıkları çalışmalar neti-
cesinde Ortaköy ilçesinde berberlik 
yapan Serdar E.’nin tarihi eser bu-

lundurduğu, kaçakçılığı ve ticareti 
yaptığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 1,5 
ay kadar teknik ve fiziksel takip ya-
pan ekipler bugün operasyon için 
düğmeye bastı. Jandarma ve polis 
ekipleri ortaklaşa düzenlediği ope-
rasyonda berber dükkanının çeşitli 
yerlerine gizlenmiş 254 sikke, 14 
yüzük ve 38 muhtelif eşya olmak 
üzere toplamda 306 parça tarihi 
eser ile içinde tarihi eser bilgileri 
bulunan 2 ansiklopedi, 1 ruhsatsız 
av tüfeği, 24 fişek ele geçirdi. Ser-
dar E. gözaltına alınırken, ele geçi-
rilen tarihi eserler Aksaray Müze 
Müdürlüğüne teslim edildi. n İHA

Hızla kilo kaybeden ve geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kanser hastası olduğunu öğrenen 50 yaşındaki 
Nural Tutar, her şeye rağmen mutlu olmayı başarıyor. Tutar, mutlu olarak kanseri yenmek istiyor

Kanseri mutluluğuyla
yenmeye çalışıyor!

Konya’da, kanser hastası olan 
bir kadın, geçirdiği hastalığa rağmen 
her şeye karşı mutlu bir şekilde kan-
seri yenmeye çalışıyor. 

Konya’da yaşayan 50 yaşındaki 
Nural Tutar, geçtiğimiz yıl Haziran 
ayında kanser hastalığına yakalan-
dı. Ani kilo kaybı, mide bulantısı 
ve istifra gibi rahatsızlıklar yaşayan 
Tutar, Ramazan ayında olduğu için 
susuz kaldığını düşünerek bu sıkın-
tılarını ilk önce önemsemedi. Daha 
sonra rahatsızlıkları çoğalan Tutar, 
doktora başvurdu. Yapılan ilk tetkik-
lerde Nural Tutar’a safra kesesinde 
taş olduğu teşhisi konuldu. Daha 
sonra çekilen MR ve tomografiler 
sonrasında Tutar, Temmuz ayında 
kanser olduğunu öğrendi. Medica-
na Konya Hastanesinde tedavisi-
ne başlanan Tutar, 1 yıllık bir süre 
içerisinde tedavide büyük bir ilerle-
me kaydederken, her şeye rağmen 
mutlu bir şekilde kanser hastalığını 
yenmek istiyor. 

‘BENİM SINAVIM DA BUYMUŞ’
Kanser hastalığını ilk öğrendiği 

zaman üzüldüğünü ancak bunun 
da kendisi için bir sınav olduğunu 
düşündüğünü belirten Nural Tutar, 
tedavi sürecini anlattı. Tutar, “İlk 
önce ultrasonlar çekildi ama gaz 
ve çamurlaşma, safra kesemde taş 
vardı, onun olduğunu söylediler. 
İki kere çekildi belli olmadı. Son-
rasında ben sarılık oldum. Sarılık 
olunca MR’larım, tomografilerim, 
bazı olmayan tahlillerim falan ya-

pıldı ve Temmuz’un başında ben 
bunu öğrendim. Öğrendiğimde çok 
üzüldüm. Ağladım ailemle beraber. 
Çok düşündüm ama hiç neden ben 
demedim. İlk dediğim cümle ‘Al-
lah’ım sen bana yardım et, derdimi 
verdin dermanımı da ver’ dedim. 
Sonrasında tabii parçalar alındı, 
ameliyat oldum, stent takıldı. Sonra 
Onkoloji Bölümünde Tunç hocamın 
çok methini duydum, bir gidip tanış-
mak istedim. Geldim tanıştım ve de 
çok memnunum. Allah razı olsun, 
her şey için teşekkür ederim. 6 kür 
kemoterapi alacaktım, bitirdim. 15 
gün sonra inşallah tomografi çekile-
cek. Küçüldüyse ameliyat olacağım. 
Eğer küçülmediyse hocam ne derse 

o yolda devam edeceğim inşallah. 
Tabii ki kemoterapiden sonra sıkın-
tılar var, çok zor bir süreç, çok zor 
bir hastalıkmış ama yapacak bir şey 
yok. Rabbimin takdiri, benim sına-
vım da buymuş. Yapacağım hiçbir 
şey yok, hiçbir hastanın yok. Allah 
herkesle beraber şifa versin bana da, 
tüm hastalarla beraber” dedi. 

‘İNŞALLAH HEPİMİZ İÇİN 
ÇOK GÜZEL GÜNLER OLSUN’
Tedavi sürecinde etrafındaki 

seslere aldırış etmeden baştan beri 
doktorlar ne dediyse yaptığını ve on-
ların çizgisinden asla çıkmadığını be-
lirten Tutar, tüm kadınların Kadınlar 
Günü’nü kutlayarak, kendisi gibi 
bu tür hastalıklarla mücadele eden 

kadınlara tavsiyelerde de bulundu. 
Tedavisinin olduğunu aynı zamanda 
da hayatına devam ettiğini dile ge-
tiren Tutar, “Tabii ki çok zor bir sü-
reçten geçiyorum. O anda umutsuz 
olabiliyorsun, ağlayabiliyorsun, her 
şeyi yapabiliyorsun. Ama benim gibi 
olanlar mutlu olsunlar, tedavilerine 
devam etsinler, hocalarımızın dedi-
ğinden çıkmasınlar. Ben şu anda çok 
mutluyum. Her şeyde birkaç gün 
sıkıntım oluyor. Önceden çok fazla 
oluyordu kemoterapi sonrası sıkıntı-
larım ama şimdi çok şükür ki 3 güne 
indi. Şimdi saçımın beyaz olduğun-
dan bile çok mutluyum. Elhamdülil-
lah yaşıyorum, kalkıyorum, mutlu-
yum, ailem yanımda, eşim dostum, 
herkes benimle beraber. Herkes 
dualarıyla bana yardım ettiler. Hep 
yanımdalar. Tabii o süreçler çok 
güzeldi benim için. Çok zordu ama 
çok şükür herkesle de görüştüm, 
herkes de geliyor, ben de gidiyorum 
ve çok güzel yaşamayı ümit ediyo-
rum. Bugüne kadar çok güzel gel-
dim. Kendilerini hep mutlu etsinler, 
çok mutlu olsunlar. Etrafındakileri 
mutlu etsinler, etrafındakiler onları 
mutlu etsin. Hiç kimse üzülmesin, 
üzmesin. Tüm mükemmel kadınla-
rın hepsinin Kadınlar Günü’nü kut-
luyorum. İnşallah hepimiz için çok 
güzel günler olsun. Kanserden değil 
geç kalmaktan korkun, doktorunuza 
başvurun, doktorunuzun her dediği-
ni yapın” şeklinde konuştu.
n İHA

Amatör Telsizcilik Kursu’na yoğun ilgi
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 Programcılık 
Seviyesinde

CNC Operatörleri, 
CNC 

Programcıları 
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

EKERLER
ALÜMİNYUM  

SANAYİ  TİCARET A.Ş

Fabrikamızın alüminyum döküm bölümüne 
Alüminyum döküm fabrikamıza 
tecrübeli 25 – 40 yaş arası 
personel alımı yapılacaktır   
Alüminyum dökümcü : 

2 personel
Haddeci (elhaddesi): 

4 personel
Presci : 

4 personel
 Tüm müracaatlar gizli tutulacaktır.

Büyük kayacık mah. OSB 101 cd.  No: 9/1 
Selçuklu / KONYA 

Tlf: 0332.5011212 - Fax:0332.5011215

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

Dolgun Maaş+SGK ve kalacağı lojman
İrtibat No: 0542 674 48 99

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde çalıştırılmak üzere;
İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

- En az lise mezunu
- Depo stok takibi yapacak
- Gerekli ölçü aletlerini kullanabilecek

- Yeterli tecrübeye sahip
- Takım çalışmasına yatkın
- Askerliğini tamamlamış

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

DEPO STOK VE KALİTE 
KONTROL SORUMLUSU

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

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya
Tel: +90 332 239 23 39
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GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

Adres : Merkez Makro Market A.V.M 
Kapalı Otoparkı Selçuklu/KONYA

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 

HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında 
istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.
GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
Sertifikalı veya Sertifikasız daha önce deneyimi olan 3 vardiyalı sistemde çalışabilecek bay güvenlik 
elamanı alınacaktır.
SEKRETER; 
Sekreterlik görevinde deneyimli, Orta seviye İngilizce konuşabilen, Diksiyonu düzgün Bayan Sekreter 
alınacaktır.
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.
DIŞ TİCARET; 
Lisans yada Önlisans mezunu, 
İleri derecede (uluslararası yazışma yapabilecek seviyede) İngilizce bilen (Tercihen 2 dil bilen)
Müşteri odaklı, yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş,
Sorumluluk sahibi ve yenilikçi, sonuç odaklı 
Takım çalışmasına önem veren, yeniliğe ve gelişime açık personel alınacaktır.
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Elektrik Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/106381
1-İdarenin
a) Adresi : Yenişehir Mah. Azerbeycan Cad. No:5 (Meram Belediye 
   Başkanlığı) 42040 MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323201000 - 3323201160
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@meram.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 28 Kalem Elektrik Malzeme Alımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Arif Bilge Mah. Duvarlı Sk. No:6 Meram/KONYA adresinde bulunan 
   Meram Belediyesine ait Arif Bilge Tesisleri
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No:5 Meram/KONYA (Meram 
   Belediyesi Hizmet Binası 2. kat İhale Salonu)
b) Tarihi ve saati : 26.03.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yenişehir 
Mah. Azerbaycan Cad. No:5 Meram/KONYA (Meram Belediyesi Hizmet Binası 3. kat İhale 
Birimi) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No:5 Meram/
KONYA(Meram Belediyesi Hizmet Binası 3. Kat İhale Birimi) adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
MERAM BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 959995

Aran Çikolata Şekerleme sahipleri

Ali ve Ekrem BAYRAM’ın
 

babaları

Mehmet 
BAYRAM’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

İyilikte bulunmak, insan hayatın-
da ayrı bir öneme sahiptir. Yapılan 
İyilik, üzerinde kaç yıl geçerse geçsin 
unutulmayacaktır. İyilik yaparken kar-
şılık beklemeden yapılması beklenen 
davranıştır. Bunun tam teri olursa 
iyilik yaptığımızda karşılık beklersek, 
o iyiliğin hiçbir değeri kalmayacaktır. 
Biz insan olarak iyilik yaparsak, daha 
sonrasında yaptığımız iyiliği unut-
malıyız. Asla ve asla yaptığımız iyiliği 
başa kakmamalıyız.

İyilik yapmanın önemi saymakla 

bitmez. İyilik yapmak toplumsal da-
yanışma açısından da büyük katkılar 
sağlar. Herkes iyilik peşlinde koşarsa 
dünyada yaşamanın bir anlamı olur. 
Hayata anlam katmak istiyorsak ihti-
yacı olanlara iyilik etmeli, çevremize 
iyilik duygusunu benimsetmeliyiz. 
Dünya daha yaşanılası bir yer olması 
için iyilik duygusunu artırmakta fayda 
var diye düşünüyorum.

Dünyada iyilik ve kötülük her 
zaman bir arada olmuştur. Bize dü-
şen iyilikleri artırmak, kötülüklerden 

kaçınmak olmalıdır. İnsanlar ara-
sında sevgi bağlarını, yardımlaşma, 
dayanışma, vefa duygularını artır-
mada iyiliğin yeri ayrıdır. İlk olarak 
çocuklarımıza evde ve okulda iyiliğin 
çok önemli olduğunu kavratmalıyız. 
Onlara iyilik yapma konusunda örnek 
olmalıyız. Onları iyilik yapmaya yö-
neltmeliyiz. Çünkü çocuklar büyükleri 
kendilerine örnek alırlar. Bu sayede 
toplumda iyilik ve kardeşlik duygusu 
artar. İnsanlar daha mutlu olur.

Dünya üzerinde iyilik olduğu sü-

rece, insanlar özgür şekilde yaşamla-
rına devam edebilirler. İyi olunduğu 
sürece insanlar size yakınlık gösterip 
aynı şekilde karşılık vereceklerdir. 
İyiler ilerledikleri yollarda mükafat ve 
çeşitli yardımlar görerek karşılıklarını 
alırlar. Yaşayacakları zorluklar olur 
bunlar zaman içerisinde aşılabilir.

İyilik ve kötülük birbirlerine tam 
zıt olsa da karıştırılabilirler. İyilik yap-
mak isteyen birisi her kadar niyeti iyi 
olsa dahi çevresindekiler tarafından 
yanlış anlaşılabilirler. İnsanlar hırs 

ve arzularına yenik düşerek iyilikten 
tamamen uzaklaşırlar, bunları kendi-
lerini toparlayarak yapmaları müm-
kündür. Vicdan ve yardım severlik ile 
gelen iyilik daima korunmalı. Sadece 
kendimize değil çevremizdeki tüm 
canlılar için iyilik yapabiliriz. Yoldan 
karşıya geçmek isteyen yaşlı bir bü-
yüğümüze yardım etmekte iyiliktir. 
Bir karıncanın bir yapraktan diğer 
yaprağa geçmesi de iyiliktir. İyilik 
yapmak isteyin, karşınıza birçok fırsat 
çıkacaktır.

İYİLİK

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Metin Kıratlı öğrencilerle buluştu Aran Çikolata Şekerleme Ali ve Ekrem Bayram’ın babaları Mehmet Bayram 72 yaşında 
vefat etti. Bayram ailesini acı günlerinde yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı

Bayram ailesinin 
acı günü

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Baş-
kanı Metin Kıratlı Necmettin Erbakan 
Üniversitesinde (NEÜ) öğrencilerle 
bir araya gelerek söyleşi gerçekleştir-
di. NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. 
Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonun-
da gerçekleştirilen söyleşide konuşan 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı 
Metin Kıratlı’nın Konya’nın medarı if-
tarı olduğunu söyleyerek, kendilerini 
kırmayıp Necmettin Erbakan Üniver-
sitesine teşrif ettikleri için teşekkür 
etti. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanlığının işleyişiyle ilgili bilgiler 
verdikten sonra öğrencilere tavsiye-
lerde bulunan Kıratlı, bulundukları 
konuma çok çalışarak ve sebat ede-
rek geldiklerini söyledi. Kıratlı, “Bizim 
insanımız her şeyin en iyisine layık. 

Bunun için var gücümüzle çalışmak 
zorundayız. Bizlerden geçiyor artık 
ancak siz gençler, bu işlerin sürükle-
yici gücü olacaksınız. Eğer işinizi se-
verseniz hiç yorulmazsınız. Dersinizi 
severseniz size asla yük olmaz. Yeter 
ki siz yaptığınız işi gerçekten sevin, 
bu sayede çok başarılı olursunuz” 
şeklinde konuştu. 

‘İLİM NEREDEYSE BİZİM 
ONU ARAMAMIZ LAZIM’

İslamiyet’le birlikte beşeri ve 
modern bilimlerde çok fazla ge-
lişme kaydedildiğini belirten Kı-
ratlı, “Batı’da insanlar, en küçük 
rahatsızlıklarından dolayı ölürken 
bizim Endülüs’teki büyüklerimiz 
onları ameliyat ediyor, sağlıklarına 
kavuşturuyorlardı. Birçok alanda 
öncüydük. Biz siyasi ve ekonomik 

anlamdaki duraklama devirlerinde, 
eğitime değil günü kurtaracak şey-
lere yöneldik. İlimden ve bilimden 
uzaklaştık. Batılılar ise bizim kaldı-
ğımız yerden devam ettiler. Geç-
mişimizde çok iyi sosyologlar, ast-
ronomlar, matematikçiler var diye 
geçmişe takılırsak gelişemeyiz. Şu 
anda ilim neredeyse bizim onu ara-
mamız lazım” ifadelerini kullandı. 
Sadece ders çalışarak öğrencilerin 
kendilerini geliştiremeyeceğini be-
lirten Kıratlı, zamanı planlamanın 
önemine vurgu yaptı. Liyakat mese-
lesine de değinen Cumhurbaşkanlı-
ğı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, 
bir şeyi hak etmek gerektiğinin altı-
nı çizerek kişinin en büyük referan-
sının kendisi olduğunu kaydetti. 
n HABER MERKEZİ

Aran Çikolata Şekerleme sa-
hipleri Ali ve Ekrem Bayram’ın ba-
baları Mehmet Bayram 72 yaşında 
vefat etti. Merhum Mehmet Bay-
ram’ın cenazesi dün ikindi nama-
zına müteakip Hacıveis Cami’inde 
kılınan cenaze namazının ardından 
sevenlerinin omuzlarında taşına-

rak dualar eşliğinde Üçler Mezarlı-
ğına defnedildi. Bayram ailesini acı 
günlerinde Konya Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Ahmet Arıcı, Mil-
liyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK 
Üyesi Hüseyin Korkmaz ile yakın-
larını ve sevenleri yalnız bırakma-
dı. Merhumun yakınları cenaze 

töreninin ardından taziye dilekle-
rini kabul etti. Merhum Mehmet 
Bayram 2 erkek çocuk babasıydı.  
Yenigün Gazetesi olarak merhum 
Mehmet Bayram ’a  yüce Allah’tan 
rahmet, kederli ailesi ve yakınları-
na sabır ve başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN
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İçinde olduğumuz sosyal hayatın 
her alanında oldukça dikkatimi çeken 
bir konu üzerine sizlerle paylaşım-
da bulunmak istiyorum bu yazımda. 
Gençler ile sohbetlerimde, anne ve ba-
balarla görüşmelerimde sürekli olarak 
karşılaştığım bir konudur  ‘Sorumlu-
luk’

Aldığımız eğitimler ve okuduğu-
muz kitaplar çocuk gelişiminde çocu-
ğun sorumluluk almasının ne kadar 
önemli olduğunu öğretti. Ailenin denge 
içinde beraberliğini yürütebilmesi için, 
tüm bireylerin üzerine düşen görevleri 
yapması gereken bir platform haline 
gelmesi en ideal olanıdır.

Diyebiliriz ki sorumluluk doğuştan 
getirilen değil, öğrenilen bir kavram-
dır. Sorumluluk duygusu, bebeklik ve 
çocukluk döneminden itibaren kazan-
dırılmalıdır. Bu duygunun kazandırıl-

masında aile içi iletişim, aile içindeki 
çocuğa olan tavır, uygulanan disiplin 
anlayışının (kararlılık ve tutarlılık) rolü 
büyüktür.

Çocuk iletişim kurabildiği andan 
itibaren sınırlarının farkında olmalıdır. 
Yemek yeme, tuvalet alışkanlığı, uyku 
saati gibi temel alışkanlıkları okul dö-
nemi öncesinde kazanması gerekir. 
Sorumluluk öğrenilebilen bir beceri 
olduğundan, çocuklara yaşlarına ve 
yeteneklerine uygun sorumluluklar 
verilip sonuçlarını görmesine izin ve-
rilmelidir. Anne-baba çocuğun yanlış 
kararlar verebileceğini düşünüp onla-
rın yerine karar vermektense, uygun 
yemek, kıyafet seçimi, ya da ne kadar 
harçlık alıp harcayacağı yönünde kont-
rolü çocuklara bırakabilirler. Örneğin, 
birçok yemek içinden hangisini/han-
gilerini isteyip istemediği sorulabilir ve 

tercih hakkı çocuğa bıra-
kılabilir ya da yemeğini 
döke saça da yese kendi 
kendine yemesine izin 
verilmelidir. Ayrıca kendi 
oyuncaklarını, yatağını 
toplaması da beklenebi-
lir. Yaşına ve cinsiyetine 
göre de sofra hazırlamak 
veya araba yıkamak gibi 
ev işlerinde de yardımcı 
olabilir.

 • Sorumluluk verilen çocuklarda 
oluşan olumlu özellikler ve çocukların 
gelişimlerine olan katkılarından da kı-
saca bahsedelim;

  Yeterli “sorumluluk” çocukları 
cesaretlendirir ve özgüvenlerini gelişti-

rir, paylaşma ve başarma 
duygularını tatmin eder. 
Böylece çocuk, ileriki ya-
şamında, kendi hayatıyla 
ilgili konularda karar ver-
me ve sorumluluk alma 
becerisini öğrenecektir. 
Sorumluluk, çocuğun 
yaşına, cinsiyetine ve 
gelişim düzeyine uygun 
olarak görevlerini yerine 
getirmesi gibi aynı za-

manda kendini başkalarıyla paylaşma-
sı, kendinden ödün vermesi olarak da 
tanımlanabilir.

 • Peki, soru şu; bizler çocukları-
mıza yeterince sorumluluk duygusunu 
kazandırıyor muyuz?

Genelleme yapmak elbette ki 
yanlış olur ancak bizler, korumacılık, 
iyi anne ve baba olmak adına çocuk-
larımıza yeterince sorumluluk verme-
mekteyiz. Onlara vereceğimiz görevler 
ve işlerin kendilerini yoracağını, yete-
rince iyi yapamayacaklarını düşünerek, 
çocuklarımıza yaşlarına göre yapacak-
ları çoğu görev veya sorumluluk ver-
mekten kaçarız. Kimi zaman, kendimizi 
kötü hissetmemek adına, çocuklarımız 
sorumluluklarını yerine getirebilecek-
ken bile bizler onları alıkoyar, kendimizi 
tutamaz ve bizler yaparız onların yerine 
çoğu şeyi… Amacımız onların ve ken-
di gözümüzde iyi anne baba olmaktır 
belki de…

 • Sorumluluk sahibi çocukların 
gösterdiği davranışlar: 

* İşlerini kendi başına halleder, yük 
olmaz.

* Üstüne düşen görevleri kendi 
başına yapar.

* Yaptığı hatalardan kendini so-
rumlu tutar ve başkalarını suçlamaz.

* Hak etmediklerine sahip olmak 
istemezler.

* Başkalarının haklarına, duygu ve 
düşüncelerine karşı saygılıdırlar.

* Mutlu, uyumlu ve başarılıdırlar.
Sevgili ebeveynler ve eğitimciler, 

çocuklarımıza kendi yaşlarına uyan 
görevler vermekten kaçınmayalım, 
onların sorumluluk ve görevleri yeri-
ne getirirken, her açıdan gelişmekte 
olduklarını unutmayalım. Sorumluluk 
sayesinde, çocuklar ve gençler, zihin-
sel, duygusal, sosyal açıdan gelişmiş 
olurlar. Her bakımdan kendileri ile 
barışık, kendi başarılarını kucaklaya-
bilen, empatik bireyler olurlar… Ves-
selam!

YETERİNCE SORUMLU MUYUZ?

Hak-İş İl - Hizmet-İş Konya 
Şube Başkanı Vacit Sır, “Bugün 
emekçi kadınların seslerini yüksel-
tecekleri, emeğinin onuruyla duruş 
gösterecekleri bir gün. Emeğin vic-
danı olan kadınlarımızın, bu onurlu 
gününü yürekten kutluyorum” dedi. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
büyük coşkuyla kutlayan Hizmet-İş 
Sendikası Konya Kadın Komitesi, 
‘Her Fidan Bir Yaşam’ sloganı altın-
da Selçuklu Belediyesi’nin de katkı-
larıyla fidan dikimi etkinliğini üyele-
riyle beraber gerçekleştirdi. Sille’de 
gerçekleştirilen etkinliğe Hak-İş İl/
Hizmet-İş Konya Şube Başkanı Vacit 
Sır, Selçuklu Belediye Başkan Yar-
dımcısı Mehmet İnançlı, Hak-İş Ka-

dın Komite Başkanı Fatma Zengin, 
Hizmet-İş Sendikası Konya Kadın 
Komite Başkanı Şehnaz Özbay, Hiz-
met-İş Sendikası Konya Şube Baş-
kanlığı Yönetim Kurulu ve üyeler 
katıldı. Etkinlikte konuşan Hak İş İl/
Hizmet-İş Konya Şube Başkanı Vacit 
Sır, etkinliğe katılan herkese teşek-
kür ederek saygılarını iletti. Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle fidan di-
kimi etkinliğine katılanların kendi-
lerini onurlandırdığını söyleyen Sır, 
“Özellikle bugün emekçi kadınların 
seslerini yükseltecekleri, emeğinin 
onuruyla duruş gösterecekleri bir 
gün. Emeğin vicdanı olan kadınları-
mızın, bu onurlu gününü yürekten 
kutluyorum” dedi.

‘ÇALIŞMALAR ARTIYOR’
Sendikanın ilk ağaç dikimini 

2007 yılında gerçekleştirdiğini ifade 
eden Hak-İş Kadın Komite Başkanı 
Fatma Zengin ise, “Hizmet-İş sendi-
kamız 330 bin üyesiyle ilk başta yer 
alan işçi sendikamız. Bu üyelerin 69 
binini kadın üyeler sağlamakta. Hak-
İş olarak 2018 verilerine göre 165 
bin kadın üyeye sahibiz. Bu noktaya 
gelişimiz sahada yaptığımız çalışma-
lardan kaynaklanıyor. Bizleri des-
tekleyen Hak-İş Konfederasyonu ve 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı 
Mahmut Arslan ve etkinliğimize 
katılan üyelerimize teşekkür ederiz” 
diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Konya Ka-

dın Komite Başkanı Şehnaz Özbay 
da, “Toprak bağrına ne düşerse 
düşsün şefkatiyle, bereketiyle onu 
rengarenk bir buket gibi etrafında-
kilere sunabilen bir anadır. 

Rahmet deryasının şefkat dam-
lası yüreğine düşen kadın hayata 
hayat katar, insana insan. Zarafet 
onun yüreğinde, elinde, dilinde 
nakış nakış işlenir görmeyi bilene. 
Hele bir de yükseltilirse başlar üs-
tünde bütün bir alemi alır taşır sır-
tında. Medeniyet onunla eş olur bir 
millete. Değer verin yeter ki onların 
her birine” diyerek tüm kadınların 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutladı.
n HABER MERKEZİ

Bağımsız aday Uçar’dan
Yenigün’e ziyaret

Öğrenciler yardım 
kampanyası düzenledi

31 Mart 2019 Yerel Seçimle-
rinde Karatay Bağımsız Belediye 
Başkan Adayı olan  Mehmet Ali 
Uçar Yenigün Gazetesine ziyaret-
te bulundu. Ziyarette Uçar’ı Yeni-
gün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Abdullah Akif Solak ve 
Halkla İlişkiler Sorumlusu Harun 
Yılmaz ağırladı. Ziyarette konuşan 
Karatay Belediyesi Bağımsız Be-
lediye Başkan Adayı Mehmet Ali 
Uçar, “Karatay’da imardan kanali-
zasyona birçok sorunun olduğunu 
ve bunları çözüm noktasında halk 
ile istişare halinde olacağız. Kara-
tay’ın tarihsel dokusunu, arkeolojik 
ve kültürel değerlerini koruyacağı. 
Tarihsel yapıtlar arasında din, dil, 

ırk, mezhep ayrımı yapmayaca-
ğım. Kentsel planlamada, geniş 
katılımlı, bilimsel planlama ve ta-
sarım ilkelerinin yanı sıra kentin ve 
kentlilerin tümünün yararını göze-
teceğim. Plan bütünlüğüne aykırı 
değişiklikler yapmayacağım. Nok-
tasal imar kararları ya da plan de-
ğişiklikleriyle spekülasyon ve rant 
alalıları yaratmayacağım. Önemli 
kentsel uygulamaları, tepeden 
inme kararlarla değil, şeffaflık için-
de, vatandaşlarımızla  paylaşarak, 
uzman kuruluşların ve STK’lerin 
görüşlerinden yararlanarak ya-
pacağım. Halk ile iç içe olacağız. 
Karatay’ın sorunlarını hep beraber 
çözeceğiz” dedi. n MEVLÜT EGİN

Seydişehir Ilıca Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesinin öğren-
cileri ve öğretmenleri sosyal so-
rumluluk projesinde buluştu. Sey-
dişehir’e bağlı mahalle okullarında 
gerçekleştirilen proje kapsamında 
ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye, 
oyuncak ve giyim eşyası yardımı 
yapıldı.  Konu hakkında açıklama 
yapan Okul Müdürü Murat Koçak, 
“Okulumuzun öğretmenleri ve öğ-
rencilerinin gerçekleştirdiği proje 
kapsamında 5-10 yaş grubu ihtiyaç 

sahibi öğrencilere oyuncak, kitap, 
kırtasiye ve giyim eşyası yardımın-
da bulunmak amacıyla “Mutluluk 
Paylaştıkça Çoğalır” isimli proje-
miz kapsamında okulumuzda dü-
zenlediğimiz yardım kampanyası 
sonucunda toplanan eşyaları Sey-
dişehir’e bağlı Dikilitaş ve Ketenli 
ilkokulu öğrencilerine hediye ettik. 
Bu projemizin düzenlenmesinde 
emeği geçen öğretmenlerimize ve 
öğrencilerimize teşekkür ederim.’’ 
dedi. n AA

3 ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili düzenlenen mevlit program ile idrak edildi. Yapılan dualar-
da birlik ve beraberlik öne çıkarken, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının son bulması için dua edildi 

Dualarda buluşuldu

Konyalılar Regaip Kandili dola-
yısıyla camilere akın etti. 3 ayların 
başlangıcını müjdeleyen Regaip 
Kandili düzenlenen mevlit progra-
mı ile idrak edildi. 

Eller semaya açılarak alemlerin 
Rabbi Yüce Allah‘a dualar edildi.

Konyalılar Hacıveyiszade, 
Kapu ve Selimiye Camisi başta 
olmak üzere Konya genelinde bu-
lunan camilere akın etti. Regaip 
Gecesi’nde bol bol ibadet ve dua 
eden Konyalılar, evlerinde de ge-
cenin geç saatlerine kadar dua 
etti. 

Öte yandan Mevlana Türbesi 
ve Müzesi de yoğun ziyaretçi akı-
nına uğradı 

BAŞKAN ALTAY REGAİP 

KANDİLİNDE 
VATANDAŞLARLA BULUŞTU
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, mü-
barek Regaip Kandili dolayısıyla 
Mevlana Meydanı’nda vatandaş-

larla buluştu.Başkan Altay, Konya 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ab-
düssettar Yarar, Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca ve KOS-
Kİ Genel Müdürü Ercan Uslu ile 
birlikte Mevlana Müzesi’ni ziyaret 
ederek, vatandaşlarla sohbet eden 
Başkan Altay, tüm Müslüman-
ların kandilini tebrik etti.Başkan 
Altay, “Sultan Selim Cami’mizde 
hemşehrilerimizin kandil bereke-
tine ortak olduk. Kandil geceleri 
Konya’mızda ayrı bir güzel oluyor. 
Mübarek gece vesilesiyle açılan el-
ler; hasta olanların şifasına, borçlu 
olanların edasına, dertli olanların 
dermanına vesile olsun. Mazlum-
lar için dua etmeyi unutmayalım” 
dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Öğrencilere verimli ders 
çalışma semineri verildi

Konya Bilim Özel Eğitim kursu 
verimli ders çalışma ve rehberlik 
üzerine seminer düzenledi. Konya 
Ticaret Odası Konferas Salonu’nda 
düzenlenen program İstiklal mar-
şı ile başlayan program Süleyman 
Beledioğlu’nun sunumu ile devam 
edildi. Öğrencilerin verdiği isimle 
Bonus Hoca, seminerde verimli 

ders çalışma ve rehberlik üzerine 
konuştu. Gerçekleştirilen semine-
re binin üzerinde öğrenci katılım 
sağladı. Öğrenciler tarafından yo-
ğun ilgi gösterilen program, Kon-
ya Bilim Özel Eğitim kursu kurucu 
Müdürü Doğan Gizlice’nin konuş-
macılara plaket ve çiçek takdimi ile 
sona erdi. n EMİNE ÖZDEMİR

Kadınlar günü anısına fidan diktiler

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED GÜRBÜZER

EĞİTİMCİ YAZAR
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Son zamanlarda Türkiye’de önem-
li bir kesimin ilgisine mazhar olmuş 
‘’dindarlık’’ ya da yaygınlaşan ‘’ateizm, 
deizm..’’ gibi kavramların yanında ke-
limenin tam anlamının bilinmediğini 
fark ettiğimiz ve aslında bu konuya 
farklı bir bakış açısı getiren ‘’seküler-
leşme’’ kavramına değineceğiz, bugün.                

Toplumun ve özellikle gençlerin 
günlük yaşantılarında ya da daha genel 
perspektiften inanç düzeyinde dinin 
yerinin ne boyutta olduğuna dair çalış-
malar yapılmakta ve kentlilik, teknoloji, 
kapitalizm, küreselleşme gibi kavram-
lar ile bu durumun nasıl etkilendiği 
irdelenmeye çalışılmaktadır. Bu anlam-
da yapılan çalışmaların neticesinde or-
taya çıkan yargının ‘’inanç-inançsızlık’’ 
denklemine sıkıştırıldığını ve bu bağ-
lam ile keskin bir ayrım çerçevesinde 
okunduğunu gördüğümü ifade ede-
bilirim. İnsanların varoluşlarını anlam-
landırma girişimlerinde kadim zaman-
larda dinin neredeyse tek başına yeterli 
olduğunu söylemek, iddialı bir söylem 
olsa da mümkün gözükmektedir. Ka-
dim zamanlarda insanların hayatlarını 
ve varoluşlarını anlamlandırmak adına 
dini söylemin yeterli olmasının yanında 
günlük hayatta ki ilişkilerinin tamamı-

na yakınında din referansı ile hareket 
ettiğini görüyoruz. Anlam değer dün-
yasının inşa sürecinde içine doğdu 
toplumdan aldığı her türlü öğreti de 
‘’din’’ faktörünün başat bir pozisyonda 
olduğunu söyleyebiliriz. Anlam değer 
dünyanın inşasının da ötesinde günlük 
hayatta karşılaşılan sorunların tamamı-
na karşı kurulan ‘’neden-sonuç’’ ilişki-
sinde dinin tek başına cevap olduğunu 
söylemek mümkündür. 

Modernleşme süreciyle birlikte ise  
toplumların/insanların temel referans 
noktalarında dinin ya da dinin kurum-
sal yapısının zayıfladığını görmekteyiz. 
Dini otoritelerin insanların hayatlarında 
ki tek güç olma durumlarının da bu 
süreçle zayıflamaya başladığını söyle-
yebiliriz. Özellikle modernleşme süre-
cinde hızlı teknolojik ilerleme sonrası 
insanların ‘’neden-sonuç’’ ilişkisi ku-
rarken bu dünya ile ilintili cevaplar ve-
rebilmeleri ve en önemlisi, karşılaşılan 
bir problemde çözüm yolu olarak gayet 
pratik ve yine bu dünya ile ilintili bir yol 
bulabiliyor olması bu durumu daha da 
hızlandırmıştır. Artık insanların günlük 
yaşantılarında karşılaştıkları bir du-
rumda gayet de bu dünya ile bağlantılı 
bir nedensellik kurması ya da yine bu 

dünya ile ilgili bir çözüm 
üretmesinin söz konu-
su olduğunu biliyoruz. 
Ancak modernleşme 
sürecinde, modernizmin 
insanların varoluşsal 
sorgulamalarına karşı 
yeterli cevabı vereme-
mesi ve özellikle insan-
ların bu dünya sonrası 
ile ilgili meraklarına karşı 
geliştirdiği cevapların 
tatmin edici bulunmaması, bu süreci 
başka bir boyuta taşıdı denebilir.

Bugün Türkiye’de olan durumun 
ise girişte de bahsettiğimiz üzere belli 
başlı kavramlar çerçevesine sıkıştırıl-
dığını görmekteyiz. İnanç-inançsızlık 
keskinliği ile açıklanmaya çalışılan 
raporların aslında temelde çıkış nok-
talarının kanaatimce eksik olduğunu 
söyleyebilirim. Ancak Türkiye’de kav-
ramların tarihsel bağlamda anlaşılma-
sını bırakalım tam çevirisini bile yapa-
madığımız bir tablo da ‘’sekülerleşme’’ 
kavramının da ifade edilemediğini dü-
şünmekteyim. Bu bağlamda konuyu 
tez olarak çalışıp kitaplaştıran Volkan 

Ertit’in bakış açısı ve ay-
rıntılı anlatımı kavramın 
ne olduğuna dair cevap 
verebiliyor. Bu cevap ise 
bugün toplumun ya da 
bireylerin günlük hayatta 
dini ya da dinimsi meta-
fiziksel alandan aldığı re-
feransların zayıflamasının 
tespitin de epey kolaylık 
sağlıyor. Sekülerleşmeyi, 
belli bir zaman dilimi içe-

risinde dinin, dinimsi yapıların, batıl 
inançların ve halk inançlarının top-
lumsal düzeydeki prestijlerinin ve 
topluma etki etme güçlerinin göreli 
olarak azalması olarak tanımlaması ve 
burada ‘’göreli’’ kavramıyla geçmişe 
oranla bir ölçü kullanması ziyadesiy-
le önemlidir. Üstelik ‘’sekülerleşme’’ 
ile ‘’dinsizleşme’’ kavramlarının aynı 
anlamda kullanılmasının da bir hata 
olarak belirlenmesi de bakış açısının 
ortaya konması açısından önemlidir. 
Gayet tabi sekülerleşme sürecinde bir 
birey dini inancını komple kaybedebilir 
ama bu yine de kavramın dinsizleşme 
olduğu anlamına gelmez. Çünkü sekü-

lerleşmenin ölçülmesi için din inancı-
na sahip olmak ya da olmamak değil, 
dinin günlük pratiklerimize eskiye na-
zaran ne kadar etki edip etmediği araş-
tırılmaktadır. Bunun yanında kavramın 
‘’laiklik’’ ile de aynı anlama gelmediğini 
belirtmekte de fayda var. Şöyle ki; di-
nin toplumsal prestijinin ve gücünün 
azalması anlamına gelen sekülerleşme 
kavramına karşın laiklik din ile devlet 
arasındaki ilişkiye dair siyasi bir ilke ve 
projedir. Üstelik sekülerleşme, laiklik 
gibi dayatılan bir proje değil, kendine 
özgü dinamikleri olan bir süreçtir. Hatta 
laik olmayan devletler de gayet seküler 
bir toplumsal yapı olabileceği gibi laik 
olan bir devlette oldukça deseküler bi-
reyler ya da toplumsal bir yapı olabilir. 

Öyleyse insanların günlük basit 
işlerinde karşılaştıkları durumlara karşı 
aldıkları tavrın din referansından göre-
ce uzaklaşması ve yaptıkları eylemlerde 
de bunun etkisinin görülüyor olması 
toplumun yine görece sekülerleştiği-
ne dair bir ispat olarak kabul edilebilir. 
Bir durum beraberinde gayet tabi zıddı 
durumu da getirir. Ancak burada dahi 
şunu ifade edebilirim; dini grupların 
sempatizan veya mürit kazanmasında 
teolojik temelli mitolojik söylemler dı-

şında daha dünyevi/seküler vaatlerinin 
göz ardı edilemez boyutta olduğunu 
düşünüyorum. Hatta belli bir nokta-
dan sonra abartılı ve komik boyutlara 
erişen mitik söylemlerin seküler vaatler 
sayesinde destekçileri tarafından göz 
ardı edildiğini dahi söyleyebiliriz.

Son zamanlar da Yılmaz Özdil’in 
sattığı kitap hadisesi de sekülerleşme-
nin metafizik bağlamında okunabilir.  
Dünyevi bir kazanç noktasında metafi-
zik bir kutsiyeti kullanarak kazanç elde 
etme ve ön görülen bir talebe karşı 
pazar oluşturma durumu bu nokta da 
görülebilir. 

Türkiye’de özellikle gençlerin bu 
konuda araştırma konusu haline geti-
rilmesi durumuna karşı da son olarak 
şunları ifade edebilirim; anlam değer 
dünyamızın inşasında, kavramların 
tarihsel bağlamda ki karşılıklarını yi-
tirdiği ve bunun için slogan düzeyinin 
ötesinde yeni neslin varoluşsal sorgu-
lamalarına cevap üretmede yeterli olu-
namadığını düşünmekteyim. Öyleyse 
zihinsel alanda bağ kurabilmek adına 
felsefenin matematiği olan kavramların 
öneminin farkına varıp yeni ilişki me-
totları üretmek durumundayız.

SAHİDEN SEKÜLERLEŞİYOR MUYUZ? 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Ma-
kedonya Türk Sivil Toplum Teşki-
latları Birliği (MATÜSİTEB) iş bir-
liğinde Konya Meslek Edindirme 
Kursları’nın (KOMEK) resmi açılışı 
yapıldı.

Başkent Üsküp’te gerçekleşen 
açılışa, TİKA Üsküp Koordinatörü 
Aytekin Ayden ve MATÜSİTEB 
Başkanı Hüsrev Emin katıldı.

Ayden, burada yaptığı açıkla-
mada, KOMEK’in aynı zamanda 
Kosova ve Bosna Hersek’te de 

başlatıldığını belirterek, bu proje 
ile TİKA’nın Kuzey Makedonya’da 
ekonomik hayatın iyileştirilmesine 
katkı sağladığına işaret etti.

Ayden, “Bütün bu çalışmaların 
nihayetinde bizim aslında varmak 
istediğimiz nokta Makedonya’da 
özellikle kadınlarımızın ekonomik 
hayata katılmalarına katkı sağla-
mak. 

Bu el becerilerini geliştirerek, 
aynı zamanda da pazar payı olan 
piyasaya satışa sunulabilir hale ge-
tirerek, onların küçük bir girişimci 

olmalarını temin etmek sonraki 
aşamada değerlendirmemiz gere-
ken önemli bir husustu.” ifadesini 
kullandı.

Kursların Üsküp ve Gostivar’da 
yapıldığını aktaran Ayden, bu kap-
samda Üsküp’te ney, kağıt ve ah-
şap boyama, nakış ve kağıt rölyef  
kursların verildiğini kaydetti.

MATÜSİTEB Başkanı Emin de 
kursların meslek edinme açısından 
önemine işaret ederek, gelecekte 
Eski Üsküp Çarşısı’nda el işlerini 
satmayı hedeflediklerini anlattı.

Emin, “Biz Makedonya’daki 
soydaşlar için iki nokta önemli; bir 
tanesi hem Türk sanatlarını ayakta 
tutmak, canlandırmaktır. İkincisi 
de  meslek edindirme noktasında, 
özellikle ev kadınlarına gerçekten 
önemli bir katkı sağlamaktır.” diye 
konuştu.

Üsküp’teki kurslara 70 kişi 
katılım gösterirken, Gostivar’da-
ki kurslara 50 kişinin iştirak ettiği 
vurgulandı. Kurslar mayıs ayına 
kadar devam edecek.
n AA

Kamera, kaçak 
avcılara kolaylık oldu

Yunak’ta vatandaşa
5 bin fidan dağıtıldı

Beyşehir Gölü üzerine, dün-
yaca ünlü günbatımının dünya-
nın her yerinden izlenebilsin diye 
kurulan canlı yayın kamerasının, 
kaçak avlanmada kullanıldığı be-
lirlenince yönü değiştirildi. Beyşe-
hir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda 
Beyşehir Gölü üzerindeki grup 
vaktinin dünyanın her köşesinden 
izlenmesi amacıyla sahil kesimine 
bir canlı yayın kamerası kurdu.

Güneşin battığı anlar, bu canlı 
yayın kamerası aracılığıyla Beledi-
ye’nin web sitesi aracılığıyla dün-
yaya izlettirilmeye başlandı. 

Ancak, İlçe Jandarma Asayiş 
Bot Tim Komutanlığı ile İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü’ne gelen bir 
ihbar, bu canlı yayın kamerasının 
kaçak avcılar tarafından da kaçak 
avlanmada kullanıldığını ortaya 
çıkardı.

Jandarma Asayiş Bot Tim Ko-
mutanlığı’na bağlı asayiş botu ile 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü’ne ait teknelerin denetim ve 
kontroller için limandan ayrılışının 

ve dönüşünün canlı yayın kame-
rasından izlenerek telefonla gölde 
kaçak olarak avlanan balıkçılara 
haber verildiğinin ve bu yöntemle 
düzenlenen operasyon ve dene-
timlerden kurtulmayı başaran av-
cıların olduğunun tesbit edilmesi 
üzerine, harekete geçen yetkililer 
Beyşehir Belediyesi’ne müracaatta 
bulundu. 

Beyşehir Belediyesi Bilgi İşlem 
Müdürlüğü, bu başvuru üzerine 
günbatımının izlendiği canlı yayın 
kamerasının görüş açısını değiş-
tirerek, jandarma botu ile dene-
timlere çıkan diğer teknelerin yer 
aldığı bölgeyi yayın kapsamı dışına 
aldı.

Yaşanan bu gelişme, Beyşehir 
Gölü’ndeki canlı yayınla günbatı-
mı izlenmesinin de önüne geçmiş 
oldu. Canlı yayın kamerasının yö-
nünün değişmesiyle grup vakti ar-
tık bir süre izlenebilirken, güneşin 
battığı anlar ise açı değişikliği ne-
deniyle izlenemiyor.
n AA

Yunak Kaymakamlığı ve Yu-
nak İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lüğünün ortak girişimiyle daha 
yeşil bir Yunak için 5 bin çam fi-
danı dağıtıldı. Konya’nın Yunak 
ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğünce “ Daha Yeşil Bir 
Yunak Projesi” kapsamında, Ak-
şehir Orman İşletme Şefliği’nden 
temin edilen 5 bin adet sedir çam 
fidanı vatandaşlara ücretsiz dağı-
tıldı. Yunak İlçe Jandarma Komu-
tanlığı bahçesinde gerçekleştirilen 
fidan dağıtımına muhtarlar ve va-
tandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dağı-
tım sırasında vatandaşlar dağıtılan 

fidanları alabilmenin heyecanını 
yaşadı. Fidan dağıtımında kısa bir 
açıklama yapan Yunak Kaymaka-
mı Mehmet Erdem Akbulut , halka 
5 bin adet ücretsiz fidan dağıttıkla-
rını söyledi. Kaymakam Akbulut , 
“Amacımız ilçemizde insanlarımı-
za ağaç sevgisini aşılamak, ilçeyi 
yeşil alana dönüştürerek, ilçede fi-
danın toprakla buluşmasını sağla-
maktır” dedi. Fidan dağıtım etkin-
liğine Kaymakam Akbulut’un yanı 
sıra İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Ömer Ali Çomak, muhtarlar, çiftçi-
ler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
n AA

52 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 65 yaşındaki Özcan Ulusoy, değişen tüketim alışkanlığıyla eskisi 
kadar müşteri gelmese de her sabah açtığı dükkanında kazandığı ile evine ekmek götürüyor

Yarım asırdır ilk 
günkü aşkla çalışıyor

Sarayönü ilçesinde 52 yıldır 
ayakkabı tamirciliği yapan 65 yaşın-
daki Özcan Ulusoy, değişen tüketim 
alışkanlığıyla eskisi kadar müşteri 
gelmesede her sabah açtığı dük-
kanında kazandığı ile evine ekmek 
götürüyor. Çocukluğundan beri de-
vam ettirdiği ayakkabı tamirciliği ile 
yaşadığı evi yaptıran ve dört çocu-
ğunu okutarak evlendiren Ulusoy, 
artık ev geçindirmeye imkan tanı-
mayan mesleğini büyük bir aşkla 
sürdürmeye devam ediyor. 

Ayakkabı tamircisi Özcan Ulu-
soy, lüks tüketim alışkanlıkların-
dan dolayı, insanların günümüzde 
ayakkabıyı tamir ettirerek giymek 
yerine, yenisini almayı tercih et-
tiğini söyledi. Gücü yettiği sürece 
mesleğini zevkle yapmaya devam 
edeceğini belirten Ulusoy, “Dükka-

nımı sabah namazıyla açıp, akşam 
namazıyla kapatıyorum. Yaptığım 
işten zevk alıyorum. Bazen çok kötü 
durumda ayakkabılar geliyor. Onları 
daha ucuza yapıyorum. Arkadaşlar 
bana ‘niye daha çok para istemi-
yorsun, daha çok emek verdin’ diye 
kızıyorlar. ‘Onların bereketi daha 
fazla oluyor’ diyorum. Çünkü orda 
emek var ve helal kazanç var.” diye 
konuştu.

‘İNSANLAR LÜKSÜ 
ÇOK SEVER OLDU’

Ulusoy, ayakkabı tamirciliğinin 
geçmişte en revaçta mesleklerden 
biri olduğunu dile getirerek, sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Millet kuyruğa 
girerdi. Eskiden tamirata çuvalla 
ayakkabı getirirlerdi. Verdikleri gün 
alamazlardı. Çünkü elimiz o kadar 
kalabalıktı. Şimdi siftah etmeden 

gittiğimiz gün oluyor. Bundan ha-
yıflanmıyorum ama insanlar lüksü 
çok sever oldu. Tamir de onun için 
bitti. Tamircilik bizden sonra yok. 
Biz son kuşağız.”

‘SEBAT, KANAAT, DOĞRULUK’
Özcan usta, hayatı boyunca 

esnaflık ahlakına bağlı kaldığını 
vurgulayarak, şöyle devam etti: 
“Esnaflıkta dürüst olacaksın, sebat 
edeceksin, kanaat edeceksin. Sebat, 
kanaat, doğruluk olmazsa olmaz. 
Bunlardan ayrılmadığın müddetçe 
hayatta sırtın yere gelmez. Sallanır-
sın ama yıkılmazsın. Ama bunların 
içinden bir tanesi yoksa bitip gitme-
ye mahkumsun. Hangi iş olursa ol-
sun. Esnaf olduktan sonra bu üçünü 
bırakmayacaksın.” 
‘HAKKINDAN FAZLASI HIRSIZLIKTIR’

Esnaflıkta hakkından fazla para 

almanın hırsızlıktan farkı olmadığı-
nı anlatan Ulusoy, şunları kaydetti: 
“Şimdi bazıları ‘ben parayı kazana-
yım da nerden gelirse gelsin’ anla-
yışıyla devam ediyor. Ama esasında 
nerden kazandığını, nereye gittiğini 
bilmek lazım. Çok para kazanmayla 
çok rızık aldım diye bir şey yok. Yani 
kazandığın para bir işe yarıyorsa 
veya gittiği yer belliyse kazandığı-
nın helal mi, haram mı olduğunu 
bilirsin. Hakkından fazlasının pe-
şinde olmana gerek yok. Hakkından 
fazla aldın mı zaten hırsızlık yapmış 
sayılırsın.”

Ulusoy, çocukların ilkokul sevi-
yesindeyken becerilerine göre yön-
lendirilmemesi durumunda yeni za-
naatkarların yetişmesinin mümkün 
olmadığına işaret etti.
n AA

KOMEK Üsküp’te resmen açıldı

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU
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Serin, sessiz esen bir şimal rüzgâ-
rı savurdu, yüreğimin en güzel bahar-
larını… Suskunluğum, en kalabalık 
cümlelere gebe… 

Bazen sadece susarsın işte… Yü-
reğin, seni çepeçevre saran duyguya 
dilsiz kalır ya da suya hasret kalan çöl-
ler misali su(s)ar. Beyninde anlamı ne 
olursa olsun, özlemektir bunun adı… 
Kelimelere sığdıramadığın, yüreğinde 
koca bir obruk açan…

Yüreğimin en güzel baharların-
da, umutlarıma yeni filizlenen beyaz 
çiçeklerden gelinlik giydirdim. Kına-
lanmış duygularımı kurban ettim ha-
yallerime…

Gökyüzünde bir yıldız seçip, onu 
yarınlarıma rehber yaptığım günleri 
özlüyorum. Nice hayallerin toplandığı 
nokta oluverirdi, uçsuz bucaksız uzak-

lıkta minicik görünen o ışık… Nice 
umutlar yükleyip; hayallerimizi, göz 
pırıltıları ile ilmek ilmek işlerdik ona…

Yüreğimin semasına, bir cemre 
düştü… Isınmaya başladı gönül bah-
çem. Güneş uzun zamandır bu denli 
ışık saçmıyordu hayal dünyama… 
Yeni umutların yeşermesi için bir 
vesileydi bu… Göz kamaştıran ışık kı-
rılarak, renklerden oluşan bir demete 
dönüştü. 

Yeşil, umudun… Mavi, huzu-
run… Sarı; güneşin… Turuncu, sağ-
lığın… Kırmızı; aşkın… Mor, asaletin 
simgesiydi…  

Yüzümde gizleyip de içime akıttı-
ğım gözyaşı damlalarımın, cemre ile 
en güzel buluşmasıydı bu… Kırıldı 
tüm griler, yerini renklere bıraktı. 

Gölümün en güzel maviliğinde bir 

gemi kıyıya demir attı. 
Miçolar, ana güverteden 
kasa kasa taze hayaller 
indirdi. Yüreğimin deni-
zine de bir cemre düştü. 
Yansıttı gök bayrağının 
tüm renlerini… Güzel 
yarınların habercisiydi 
bu… 

Sudan yeni çıkmış 
mutluluğum, kıpır kı-
pır bir sevinç dalgası 
yarattı içimde… Tüm sıkıntılarımı 
silip, süpürüp sonsuz maviliğin içine 
sürükledi, bir daha çıkarmak istemez-
cesine…  

Bir denizyıldızı belirdi ayakucum-

da… Gök yıldızı gibi 
parlak değildi. Fakat özle-
mini çektiğim yarınların, 
çok yakınımda olduğunu 
anımsattı. Ufak bir tebes-
süm, davetsiz bir misafir 
gibi gelip oturdu dudak 
kenarlarıma… “Allah ne 
verdiyse sunarım ona” 
diye düşündüm. Düş 
kırıntılarımı ikram ettim. 
Tanrı misafiri, baş tacıydı 

sonuçta…
Çok geçmeden gönül toprağıma 

da bir cemre düştü. Yüreğimde hayal 
hayal oluşturduğum bahçem yeniden 
canlanıyordu. Bu ne muazzam bir his-

ti. Çeşit çeşit nimetlerini sunmak için 
hazırlanmaya başladı. Nice mutluluk-
lar yetişecekti bu kurak toprakta şim-
di… Görünenin ardında bambaşka 
bir dünya, uykudan yeni uyanmanın 
mahmurluğunu taşıyordu.

Rengârenk çiçeklerim, umutlarım 
için koridor oluşturdu. Salkım salkım 
süzülmeye başladı güzel yarınlar… 
Gözlerim kapalı, çehremi semaya dö-
nerek derin bir nefes aldım. İliklerime 
kadar hissetim havayı... Ah katre-i ba-
ran ne güzel de nüfus ettin hayatıma… 

Yüzümde sıkıntılardan oluşan 
tüm engebelerim, dümdüz bir ova-
ya dönüştü. Bu sessizlik, soluksuz 
yarınların habercisiydi. Heybetiyle 
gönlümü inleten mutluluk, işte yakla-
şıyordu mabedime… Bense onu bek-
liyordum. Soyu tükenmek üzere olan 

serin bir şimal rüzgârı yüzümü okşadı 
veda edercesine… Kırılmak olmazdı. 
Emanet ettim onu sahibine… 

O anda yüreğindeki minik çocuk 
saklandığı yerden ortaya çıkıverdi. Ko-
caman gülümsemesi ve elindeki şe-
ker torbası ile bağırdı: “Şivliliiiiikkkkk” 

Ah çocuk, yetişkinlikle beni hiç 
baş başa bırakmasan, hep yanımda 
olsan; haylaz, uçarı, mızıkçı ve neşe 
dolu halini bana da bulaştırsan ne 
olurdu ki… Hayat ve bize direttiği ku-
ralları işte… Ama ben her şeye rağ-
men soluksuz güzel yarınlarımı hep 
bekliyor olacağım.

Cemrelerin bir bir hayatımıza 
misafir olmaya başladığı günlere ve 
Konya’mız güzel bir âdeti olan şivliliğe 
binaen…  Selam ve dua ile yazı dost-
larım…

SOLUKSUZ YARINLAR

CHP Konya İl Kadın Kolları 
Başkanı Şerife Tunç 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 
Gedavet Parkındaki basın açıkla-
masında, bugünün ortak noktalar-
da buluşup, güçlenerek ülkemize 
ve geleceğimize sahip çıkma günü 
olduğunu söyledi. CHP  Konya İl 
Kadın Kolları Şerife Tunç, “8 Mart 
Dünya Kadınlarının yüzyıllardır sü-
ren dayanışma direnme isyan ve 
mücadelesini en önemli günüdür. 
Çünkü emeğimiz bedenimiz yaşa-
mımız üzerindeki baskıya sömürüye 
ve şiddete son vermek için sürdür-
düğümüz eşitlik ve özgürlük mü-
cadelesinin meşalesini yaktığımız 
gündür. Biz kadınlar kendi tarihimizi 
yazmaya devam ediyoruz, edeceğiz. 
Taciz ve tecavüz edilen, dövülen, öl-
dürülen çalıştığı yerlerde psikolojik 
şiddet uygulanan kadın haberleri ile 
güne başlıyoruz. Bunlar nefes alma-
mızı imkânsız kılıyor. Ayrıca çocuk 
istismarları her yıl artarak devam 
ediyor. Sokaklarımızda kadınlar ve 
çocuklar özgürce dolaşıp yaşayamı-
yor. Yaşamımızı çepeçevre saran 
bu ablukayı kırmazsak hepten kay-
bedeceğimiz bir kavşaktayız. Aykırı 
bir tek sese muhalif tek bir kişiye 
bile tahammülün olmadığı tekçi yö-
netim anlayışının hakim olduğu bir 
ülkede mücadele ediyoruz. Neolibe-

ral ekonomik uygulamalar, cinsiyet 
ayrımcılığını pekiştirip derinleştire-
rek kadın emeğini değersizleştirerek 
yoksulluğun kadınlaşması sağlanı-
yor. Ekonomik krizler her zaman 
önce kadınları vuruyor. Zor koşullar-
dan geçiyoruz” dedi.

‘DAYATMALARI KABUL 
ETMEYECEĞİZ’

Şerife Tunç kadınlara dayatı-
lan yaşamı kabul etmeyeceklerini 
ifade ederek, “Bizlere dayatılmak 
istenilen yaşamı kabul etmiyoruz. 
Hayatımız üzerinde tahakküm kur-
malarına izin vermeyeceğiz. Bizi 

katletmelerine çocuklarımıza cin-
sel istismarlar yaratmalarına sessiz 
kalmayacağız. Savaşların olmadığı, 
farklılıkların zenginlik olduğu bilinci 
ile bir arada yaşama kültürünü inşa 
edeceğiz. Böyle bir dünya mümkün 
ve uzak değildir. Emeğimiz bede-
nimiz ve kimliğimiz için mücadele 
etmeye kararlıyız. Gücümüzün far-
kındayız.  Yaşama hakkın için mü-
cadelemize ortak ol. Biz kadınlar 
güzel ülkemizi layık olduğu aydınlık 
gelecekte buluşturmak üzere eşitlik 
için özgürlük için, barış için adalet 
için laik ve demokratik yaşam için, 

kadın düşmanı politikalara karşı 
haklarımız için, ülkemizin sokakla-
rında kadınlar ve çocukların özgürce 
dolaşabilmesi için, ekonomik krizin 
faturasını krizi çıkaranlara ödetmek 
için birlikte mücadeleyi yükseltme-
liyiz. Gün, güçlendirerek ülkemize 
ve geleceğimize sahip çıkmak için 
akıllarımızı birleştirerek yüreğimizi 
taşın altına koyma günüdür. Yaşasın 
8 Mart dünya emekçi kadınlar günü. 
Biz istersek hayat değişir. Biz ister-
sek dünya değişir. Yaşasın kadın da-
yanışması” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Başkan Acar, Tuğgeneral 
Yaşin’i ziyaret etti

Saadet Karatay Adayı
Toprak AA’yı ziyaret etti

Muhasebecilere Gelir 
Vergisi Beyanı semineri

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odasında (SM-
MMO) “Gelir Vergisi beyanında 
özellik arz eden konular” ile ilgili 
seminer düzenlendi.

Konya SMMMO Başkanı Seyit 
Faruk Özselek, 1-7 Mart Muhase-
be Haftasını çok yoğun bir prog-
ramla geçirdiklerini belirterek, 
“4 Mart’ta düzenlediğimiz Konya 
protokolünün de katıldığı Muha-
sebe Haftası kokteylimizi yoğun 
bir katılımla gerçekleştirdik. Bu 
esnada vekillerimize mesleğimi-
zin sorunlarını tekrar iletme fırsatı 
bulduk” dedi. Vergi Müfettişleri 

Derneği Genel Başkanı Özgür Ku-
buş, “Bizler aynı masanın karşılıklı 
taraflarında oturan insanlarız. Bu 
masanın karşılıklı tarafında oturan 
insanların aynı çatı altında bir ara-
ya gelmesinden büyük memnu-
niyet duyuyoruz. Oldukça faydalı, 
verimli bir çalışma olduğunu dü-
şünüyorum. Bu seminerin de fay-
dalı geçmesini temenni ediyorum” 
ifadelerini kullandı. Konya SMMM 
Odasında düzenlenen seminer ile 
mali müşavirler Gelir Vergisi be-
yanında özellik arz eden konular 
hakkında bilgilendirildi. 
n HABER MERKEZİ

Derbent Belediye Başkanı 
Hamdi Acar, bölgede görev yapan 
muhtarlar ile birlikte İl Jandar-
ma Komutanı Tuğgeneral Ercan 
Yaşin’i makamında ziyaret etti. 
Ziyarette Tuğgeneral Yaşin tara-
fından muhtarlara jandarmanın 
görev bölgesi ve vatandaşlara su-
nulan hizmetler anlatıldı. Derbent 
Belediye Başkanı Hamdi Acar, 
Konya’da kırsal mahallelerde gö-
rev yapan muhtarlar ile birlikte İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Ercan Yaşin’i ziyaret etti. Görüş-
mede Tuğgeneral Ercan Yaşin, 
Derbent Belediye Başkanı Hamdi 
Acar ve muhtarlara jandarma-
nın faaliyetlerini anlattı. Konya’da 
jandarmanın bölge olarak yüzde 
86’lık bir görev bölgesi olduğunu 
ifade eden Yaşin, güvenliğin sağ-
lanması ve vatandaşların huzuru 
için 7/24 görev yaptıklarını ifade 

etti. Belediye Başkanı Hamdi Acar 
ise İl Jandarma Komutanı Tuğge-
neral Ercan Yaşin’e Derbent ve 
Konya’ya verdiği hizmetler için te-
şekkür plaketi takdim etti. Jandar-
ma’nın özellikle kırsal bölgelerde 
güvenliği sağladığını dile getiren 
Hamdi Acar, “Güvenlik güçleri-
miz vatandaşlarımızın huzuru için 
gece gündüz çalışmaya devam 
ediyor. Özellikle gece geç saatler-
de bile halkımızın güvenliğini teh-
dit edecek unsurlara karşı nöbet 
sistemi ile çalışıyor. Bizler jandar-
ma kuvvetlerimizin çalışmalarını 
takdir ediyoruz. Ve kendilerini 
bu zorlu görevlerinde kolaylıklar 
diliyoruz.” Dedi. Konuşmaların 
ardından İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Ercan Yaşin, kentte 
görev yapan muhtarların sorunla-
rını dinledi.
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Karatay Bele-
diye Başkan Adayı Sinan Toprak 
ve beraberindeki heyet Anadolu 
Ajansı (AA) Konya Bölge Müdür-
lüğünü ziyaret etti. Toprak ziyaret-
te, Karatay için en büyük sorunlar-
dan birinin hava kirliliği olduğunu 
ve gün geçtikçe insan sağlığını 
tehdit eder bir boyut kazandığını 
söyledi. Toprak, seçilmeleri duru-
munda Karatay’ın temiz havasına 
tekrar kavuşacağını dile getirerek, 
“Hava kirliliğine sebep olan ısın-
ma, trafik ve üretim tesislerinin 

hava kirliliğine etkisi tespit edile-
rek, soruna yönelik çözümlerin acil 
üretilmesi ve tatbiki sağlanacak.” 
dedi. Toprak, tarımda istihdamın 
önemine dikkati çekerek, tarımsal 
ve hayvansal ürünler için iki ayrı 
tarım organize sanayi bölgesi ku-
racaklarını ve böylelikle köylerin 
göç veren değil göç alan bölgeler 
haline geleceğini ifade etti. AA 
Konya Bölge Müdürü Ahmet Ka-
yır da ziyaretten dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.
n AA

Karatay protokolü, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’nin eğitime yapmış olduğu yatırımlardan 
dolayı Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen teşekkür yemeğinde bir araya geldi

Hançerli’ye teşekkür 
yemeğinde buluştular

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli’ye eğitime vermiş 
olduğu destekten ötürü teşekkür 
yemeği verildi. Programa Karatay 
Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, İlçe Jandarma Komutanı 
Muhammet Kavak, İlçe Emniyet 
Müdürü Mustafa Demirgül, İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Ömer Büyükma-
nav, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Esat Altuntaş, Karatay Halk 
Eğitim Müdürü İbrahim Sardoğan, 
AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı Baş-
kanı Mehmet Genç katıldı. Karatay 
Kaymakamı Abdullah Selim Parlar 
konuşmasında, Karatay’a eğitim-
den, sağlığa her konuda pek çok 
yatırımlar kazandıran Başkan Han-
çerli’ye özverili çalışmalarından do-
layı teşekkür etti. Karatay İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, 
Başkan Hançerli’nin özellikle eğitim 
alanında örnek bir belediyeciliğe 
imza attığını belirti. Büyükmanav 
“Başkan Hançerli eğitime okul-
lar, suni çim sahalar, kapalı spor 
salonları kazandırmanın yanı sıra; 
okulların bahçelerini sabahın erken 

saatlerinde düzenli olarak gezerek 
okul bahçelerinin asfalt ihtiyacından 
futbol-basketbol sahalarındaki ek-
siklere, kırık bankların onarılmasına 
kadar pek çok konuda eksikleri anın-
da tespit ederek belediye ekiplerini 
yönlendirip okul bahçelerinin sürekli 
yenilenmesini sağladı. Kendisine 
Milli Eğitim adına çok teşekkür edi-
yoruz.” dedi. AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, Karatay’ın 
sürekli gelişim içerisinde bir ilçe 
olduğunu dile getirerek; Başkan 
Hançerli’ye 3 dönemdir Karatay’a 
gerçekleştirdiği büyük hizmetler 
için teşekkür etti.  Karatay Belediye 

Başkanı Mehmet Hançerli konuş-
masında; “Hz. Mevlana’nın diyarı 
Karatay’a hizmet etmenin mutlulu-
ğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan 
Hançerli, Karatay Belediyesi’nin 
2004 yılından bu yana ilçeye kazan-
dırdığı 26 okul 5 kapalı spor salo-
nu, 27 suni çim saha ile Karatay’da 
eğitime olan desteğini arttırdığını 
kaydeden Başkan Hançerli; eğitim 
yatırımlarının önemine dikkat çekti. 
Başkan Hançerli, görevlerinin okul 
ve spor salonu yapmakla bitmediği-
ni, okul bahçelerinin asfaltlanmasın-
dan düzenli olarak temizlenmesine 
kadar pek çok konuda çalışmaların 

sürekli olarak devam ettiğini belirtti. 
Başkan Hançerli, Karatay’a toplam 
21 sağlık merkezi kazandırılarak İl 
Sağlık Müdürlüğüne devrettiklerini 
belirterek; Karatay’da sağlık ocağı 
ihtiyacı kalmadığını vurguladı. Baş-
kan Hançerli, 2004 yılından bu yana 
Hazreti Mevlana’nın diyarı Karatay’a 
hizmet etme şerefine nail oldukları 
için büyük memnuniyet duydukla-
rını belirtti. Konuşmaların ardından 
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Büyükmanav, gerçekleştirdiği 
çalışmalardan dolayı Başkan Han-
çerli’ye semazen tablosu hediye etti.
n HABER MERKEZİ

‘Bugün geleceğimize sahip çıkma günüdür’

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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Liderin konuğu 
Fenerbahçe!

Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 
Bugün saat 19.00’da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak maçta hakem 
Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Erdem Bayık yapacak

Süper Lig’de bu sezon kötü bir per-
formans gösteren Fenerbahçe, Başak-
şehir karşısında galibiyet alarak son 
haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. 
Öte yandan, Medipol Başakşehir for-
ması giyen Arda Turan Süper Lig’de en 
çok Fenerbahçe’ye kaybetti. Spor Toto 
Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe 
deplasmanda lider Başakşehir’e konuk 
olacak. Bu sezon istediği sonuçları ala-
mayan sarı-lacivertliler Teknik Direktör 
Ersun Yanal ile yakaladığı çıkışı sürdü-
rüp Başakşehir deplasmanından galibi-
yetle dönmek istiyor. 

FENERBAHÇE GALİBİYETLERDE ÜSTÜN 
Fenerbahçe, Başakşehir ile Süper 

Lig’de 21 kez karşı karşıya geldi. Bu eş-
leşmede 10-8’lik Fenerbahçe üstünlüğü 
bulunurken 3 maç ise beraberlikle so-
nuçlandı. Fenerbahçe ile karşılaştığı son 
altı maçın üçünü kazanan Başakşehir (1 
beraberlik, 2 mağlubiyet), daha önce-
ki 11 lig maçında aynı sayıda galibiyet 
alabilmişti (1 beraberlik, 7 mağlubiyet). 
AVCI SADECE FENERBAHÇE’YE KAYBETTİ 

Süper Lig’de Fenerbahçe, Beşiktaş 
ve Galatasaray’ı konuk ettiği son 10 ma-
çın sadece birini kaybeden Başakşehir 
Teknik Direktörü Abdullah Avcı (7 galibi-
yet, 2 beraberlik), tek yenilgisini geçen 
sezon 2-0’lık skorla Fenerbahçe maçın-
da aldı. 
ARDA TURAN EN ÇOK FENER’E YENİLDİ 

Barcelona’dan kiralık olarak Başak-
şehir forması giyen Arda Turan’ın Süper 
Lig kariyerinde en fazla yenildiği rakibi 
Fenerbahçe. Turan sarı-lacivertlilere 
karşı oynadığı 8 maçın 6’sını kaybeder-

ken, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 
SAKAT VE CEZALILAR 

Süper Lig’de Başakşehir deplasma-
nına konuk olacak Fenerbahçe’de sa-
katlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Erten 
Ersu forma giyemeyecek. 

Beşiktaş maçında sakatlanan ve Ri-
zespor karşılaşmasında forma giymeyen 
Nabil Dirar’ın durumu ise maç saatinde 
belli olacak. 

Sarı-lacivertlilerde Andre Ayew ise 
cezası dolayısıyla bu karşılaşmada yer 
alamayacak. 

10 MAÇTA 7 GALİBİYET 
Başakşehir, Kanarya’ya karşı evinde 

oynadığı müsabakalarda büyük üstün-
lük kurmuş durumda. Turuncu-lacivertli 
ekip, şimdiye kadar ligde Fenerbahçe’yi 
10 defa konuk etti. Avcı’nın öğrencileri, 
söz konusu maçlarda 7 galibiyet alırken, 

2 defa ise mağlup oldu. 1 maçta da bera-
berlik bozulmadı. Başakşehir’in attığı 16 
gole, sarı-lacivertli takım 9 golle karşılık 
verdi. 

İki takım arasında geçtiğimiz sezon 
Başakşehir’de oynanan son mücadeleyi 
Fenerbahçe 2-0’lık skorla kazanmıştı. 
Fenerbahçe, aynı zamanla bu galibiyetle 
Medipol Başakşehir’in 31 maçlık iç saha 
yenilmezliğine de son vermişti.   n İHA

MKE Ankaragücü 
Bursa’yı ağırlıyor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasın-
da sahasında bugün Bursaspor ile karşılaşacak. Eryaman 
Stadı’nda, saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem 
Serkan Çınar yönetecek. Başkent ekibinin takım kaptanı 
Sedat Ağçay sarı kart cezası nedeniyle maçta forma gi-
yemeyecek. Ligdeki son 2 maçından galibiyetle ayrılan 
MKE Ankaragücü, 30 puan ve averajla 12. sırada yer aldı. 
Bursaspor ise 27 puanla 15. basamakta bulunuyor. MKE 
Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Antalyaspor maçın-
dan dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden taraftar-
lar Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır’ı Bursaspor maçında 
anacak.  Yönetim kurulu, üzerinde “Mert / Eren Unutma-
yacağız” yazılı 20 bin siyah tişörtü yarın oynanacak karşı-
laşma öncesinde Eryaman Stadı’na gelecek taraftarlara 
dağıtacak.  n AA

Okan Buruk: Zorlu 
bir yarış bizi bekliyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Kay-
serispor maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Zorlu bir yarış 
bizi bekliyor” dedi. Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında 
10 Mart Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk 
edecek Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Okan Buruk, 
Mehmet Cengiz Tesisleri’nde açıklamalarda bulundu. 
Hedeflerini belirleyecek en zor maçı oynayacaklarını dile 
getiren Buruk, “İki takım da ligin formda takımları. Kayse-
rispor’un bir yenilmezlik serisi var. Biz seriyi Fenerbahçe 
ile kaybettik. İyi oyun oynayan iki takım. Yukarıları zorla-
yan iki takımın mücadelesi olacak. Sahamızda oynamanın 
avantajını kullanmak istiyoruz. Rakibimiz hücum hattında 
etkili. Uzun zamandır bir arada oynayan oyunculara sahip. 
Bu maçta oyunumuzu sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz. 
Bugün bütün oyuncularımız idmanda olacak. Maça bütün 
oyuncuları yetiştirmek istiyoruz. Sadece Petrucci’nin sa-
katlığı var. Milli takım arasının ardından bizimle birlikte 
olacak” ifadelerini kullandı.  n İHA

Mensah’ın yerine 
Hasan Hüseyin 

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Bernard Mensah’ın 
yokluğunda orta sahada genç oyuncu Hasan Hüseyin Acar 
oynayacak. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonya-
dis sezonu 25.haftada Pazar günü deplasmanda Çaykur 
Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan İstikbal Mobilya 
Kayserispor’da kadro yavaş yavaş şekillendi. Beşiktaş 
maçında gözyaşlarıyla sahayı terk eden ve 5-6 hafta sa-
halardan uzak kalacak olan Ganalı oyuncu Bernard Men-
sah’ın yokluğunda orta sahada Şamil Çinaz’ın yeni patneri 
genç oyuncu Hasan Hüseyin Acar olacak. Teknik Direktör 
Hikmet Karaman’ın bu zorlu maçta orta sahada Şamil ve 
Hasan Hüseyin’i oynatmayı planlıyor. Oyuna sonradan gir-
mesine rağmen kalitesini belli eden genç oyuncu Hasan 
Hüseyin’e Rizespor maçında çok iş düşecek.  n İHA

Trabzonspor ile Akhisarspor 14. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor bugün 

saat 16.00’da Medical Park Stadyu-
mu’nda karşı karşıya gelecek. Müca-
deleyi Yaşar Kemal Uğurlu yapacak. 
Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Ali Say-
gın Ögel ve Candaş Elbil yapacak. Trab-
zonspor ile Akhisarspor bugün oynana-
cak karşılaşma ile 14. kez birbirlerine 
rakip olacak. 

İki takım arasında geride kalan 13 
maçta bordo-mavililerin 5 galibiyeti bu-
lunurken, Ege temsilcisi de 5 kez kazan-
dı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 
Trabzonspor’un 21 golüne, Akhisarspor 
23 golle karşılık verdi. Bu sezonun ilk 
yarısında Manisa’da oynanan maçı bor-
do-mavililer 3-1 kazanmıştı. 

TRABZON’DAKİ MAÇLAR 
İki takım arasında Trabzon’da oy-

nanan maçlarda ise taraflar birbirlerine 
üstünlük sağlayamadı. Bordo-mavililer 
rakibi karşısında 2 galibiyet, 2 beraber-
lik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 10 
gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. 

SÜPER LİG’İN EN FAZLA ŞUT 
ÇEKEN TAKIMI TRABZONSPOR 
Trabzonspor, bu sezon Spor Toto 

Süper Lig’de en fazla isabetli şut çeken 
takım oldu. Bordo-mavililer 133 isabetli 
şut istatistiği ile bu alanda ön planda yer 
alırken, takımın en fazla şut çeken ismi 
ise 37 şutla Hugo Rodallega oldu. 

DURAN TOPLARA DİKKAT 
Trabzonspor’un bu sezon eksik olan 

yönlerinin başında ise duran toplar ge-
liyor. 

Bordo-mavililer duran top organi-

zasyonlarından kalesinde 15 gol gördü. 
Teknik Direktör Ünal Karaman, antren-
manlarda bu eksikliği gidermek için 
çalışıyor.
  n İHA

Nwakaeme: Yusuf ve Abdulkadir gibisini görmedim
Trabzonspor’un Nijeryalı oyun-

cusu Anthony Nwakaeme, hem ye-
tenekli hem de genç oyunculardan 
kurulu bir kadroya sahip olduklarını 
belirterek, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir 
Ömür kadar yetenekli genç oyuncu 
görmediğini söyledi. Trabzonspor’un 
Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, bor-
do-mavili kulübün dergisine röportaj 
verdi. Nijeryalı oyuncu futbola baş-
lama hikayesini ve Trabzonspor’la 
ilgili düşüncelerini açıklarken, fut-
bol yaşantısı boyuncu Yusuf Yazıcı 
ve Abdulkadir Ömür kadar yetenekli 
genç oyuncular görmediğini belirtti. 

“YUSUF YAZICI VE ABDULKADİR 
ÖMÜR GİBİSİNİ GÖRMEDİM” 
Türkiye’de oynayan Nijeryalı bir 

oyuncu olarak Türk futbolcularını çok 
yetenekli bulduğunu belirten yıldız 
oyuncu, “Türk oyuncuların çok yete-
nekli olduğunu düşünüyorum. Bunca 
zamandır futbol oynuyorum, birçok 
takım değiştirdim ama Yusuf Yazıcı 
ve Abdülkadir Ömür kadar yetenekli 
genç oyuncu görmedim” şeklinde 

konuştu. 
“İLK BAŞLARDA SADECE 
SOKAKLARDA FUTBOL 

OYNUYORDUM” 
İlk zamanlar sadece sokaklarda 

futbol oynadığını belirten Nijeryalı 
oyuncu, “Sonra kardeşimin menajer 
olan arkadaşı beni gördü ve beğen-
di. Bunun üzerine de bazı kulüplere 
önermiş. Nijerya’da futbol akade-
misi olan bir antrenör beni görmek 
istemiş. Karşı karşıya geldiğimizde 
benim çok zayıf olduğumu, bu ne-
denle de futbolcu olamayacağımı 
söyledi. Menajer arkadaşımız beni 
sahada görmesi için ısrar etti. Da-
vet edildiğim antrenman maçında 
10 numara pozisyonunda oynadım 
ve antrenörü çok etkiledim. Bu şe-
kilde girdiğim futbol akademisinde 
kaptanlığa kadar yükseldim. Bir 
süre sonra antrenörümle birlikte 
transferim için önce Danimarka, 
ardından da İsveç’e gittim. Ancak 
iki ülkede de anlaşma sağlanama-
dığı için Nijerya’ya geri döndüm. Bir 

süre sonra bu kez İtalya’ya gittik. Bu 
ülkedeki çeşitli takımlara giden Ni-
jeryalı oyuncular olmuştu. Burada 
İtalyan bir menajer bizimle ilgileni-
yordu. Roma takımında denemeye 
alındım. Her şey iyi gidiyordu, kulüp 
beni beğenmişti ve menajerimle 
görüşmek istiyorlardı. Ancak bu kez 
de antrenörüm ve İtalyan menajer 
arasında bir sorun çıktı. Her ikisi de 
menajerim olduğunu söyledi. Sonuç 
olarak transferim gerçekleşmedi. 
Başka takımlara transfer olabilmek 
için denemelere katıldım. Bu dene-
melerin birinde Marco Materazzi’nin 
babası beni izlemiş, beğenmiş ve 
kadroya katılmam için kulüp yetkili-
lerine öneride bulunmuş. Sonra da 
benimle görüşerek üç seçenek sun-
du. Bu seçenekler İtalya’da bir takı-
ma teknik direktör olduğunda beni 
transfer etmesi ya da Yunanistan 
veya Romanya’da futbol oynamam-
dı. İtalya’da çok fazla zaman geçirdi-
ğim için çok sıkılmıştım. Artık futbol 
oynamak istiyordum. Hatta ülkeme 

dönüp yine sokaklarda oynamaya 
bile razıydım. Sonunda kararımı 
verdim ve kendisiyle birlikte Roman-
ya’ya gittik. Burada bizi İtalyan asıllı 
bir menajer karşıladı. Cluj takımında 
denemeye çıktım ama hoca tarafın-
dan beğenilmedim. Ben de bunun 
sorun olmadığını, ülkeme dönmek 
istediğimi söyledim. Bunun üzerine 
Cluj başkanından sürpriz bir telefon 
geldi ve bana, “Hoca seni beğenme-
miş olabilir ama ben seni kaçırmak 
istemiyorum. Bize imza at, gerekirse 
seni ikinci ligde yer alan bir takıma 
kiralık olarak gönderelim. Bir süre 
orada oynarsın” dedi. Bu teklifi ka-
bul ettim ve ikinci lig ekiplerinden 
Turda’ya transfer oldum. Bu takım-
da oynadığım beş maçta sekiz gol 
atmayı başardım. Sonra hocamız 
takımdan gönderildi. Bu gelişme 
sonrası devre arasında tekrar Cluj’a 
döndüm. Bu kez de başkan kulüpten 
ayrılıp başkentte bir takım almaya 
karar verdiğini açıkladı. Bu karar 
sonrası ben de yeni takımı Ploies-

ti’ye transfer oldum ama sakattım. 
Sakatlıktan döndükten sonra da oy-
nama şansı bulamadım ve takımdan 
ayrılmak istedim. Çünkü kötü oyuncu 
olduğumu söylemeye başlamışlardı. 
Kardeşim Malezya Ligi’nde oynuyor-
du ve beni de oraya davet etti. Ancak 
para kazanmak yerine Avrupa’da 
kalmak istediğim için bu teklifi kabul 
etmedim. Bir süre bekledikten sonra 
Romanya’nın Concordia takımında 
antrenmanlara katıldım. Sonrasında 
bir hazırlık maçında takımın teknik 
direktörü beni beğenmediğini söyle-
miş. Ligin devre arasıydı ve ülkeme 
dönme hazırlığı yaparken Cluj’dan 
dört aylık kontrat teklifi aldım ve ka-
bul ettim. Bu şansı çok iyi kullandım. 
Sezon sonu olduğunda ülkenin bütün 
takımları bana talip olmuştu. Ste-
aua Bükreş Kulübü’nün bir yetkilisi 
benimle görüşme yaptı ancak teklif 
beklentimin çok altındaydı. Bunun 
üzerine teklifi reddedip ülkeme geri 
döndüm” diye konuştu. 
n İHA
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Yavru Kartal’ın yeni 
hocası Baysangur!
Ligde alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Alper Avcı ile yollarını ayıran TFF 2. Lig 

temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, Konyalı teknik adam Abdurrahman Baysangur ile sözleşme 
imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Renklibay, kısa sürede toparlanacaklarını belirtti

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor, Teknik Direktör Abdurrahman 
Baysangur ile sözleşme imzaladı. İmza 
törenine Kulüp Başkanı Zahir Renklibay ve 
2. Başkan Okay Tınkır’ın yanı sıra, teknik 
direktör Abdurrahman Baysangur ve yar-
dımcı antrenörler de yer aldı. Abdurrahman 
Baysangur ile imzalanan sözleşmenin se-
zon sonuna kadar olduğu ifade edildi. İmza 
töreninde açıklamalarda bulunan Konya 
Anadolu Selçukspor Kulüp Başkanı Zahir 
Renklibay, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz.  
Son haftalarda yaşadığımız puan kayıpla-
rı sonucunda yeni bir heyecanın gelmesi 
adına değişim yaşandı. Abdurrahman Bay-
sangur hocamız kulübümüzü ve yapımızı 
tanıyan bir isim. Daha öncede kulübümüz-
de görev yaptı. Ekibiyle birlikte edindikleri 
tecrübeleri kullanarak bu süreci iyi yöne-
teceklerine inanıyoruz. Hem kulübümüz 
adına hem de camiamız adına ben hayırlı 
olmasını diliyorum.  Hak ettiğimiz yere en 
kısa zamanda ulaşacağız” dedi.

TINKIR: BULUNDUĞUMUZ 
YERİ HAK ETMİYORUZ

Yeşil beyazlı takımın 2. Başkanı Okay 
Tınkır ise burada yaptığı konuşmada, “Bu 
haftadan itibaren her şeye yeniden başla-
yacağız. Öyle yapmak zorundayız. Yeni bir 
sayfa açıp hep birlikte hak ettiğimiz noktaya 
ulaşabilmek adına, şehrimizi en iyi şekilde 
temsil etmek adına elimizden geleni ya-
pacağız. Abdurrahman hocam ve ekibi ile 
sezonu iyi bir noktada tamamlayacağımıza 
inanıyoruz. Genç kardeşlerimizin özverisi 
ve takım içindeki tecrübeli futbolcularımı-
zın gayretleri ile ligde bulunduğumuz ancak 
hak etmediğimiz bu yerden bir an önce sıy-
rılacağımızı biliyoruz. Sonrasında gelecek 
sezonların planlamasını yapabilmek için 
önce bu sezonu iyi bir şekilde tamamlama-
nın savaşını vereceğiz. Bunu da başaraca-
ğız” ifadelerine yer verdi.
BAYSANGUR: BURASI BENİM KENDİ EVİM

Yavru Kartal’ın yeni Teknik Direktö-
rü Abdurrahman Baysangur ise ekibiyle 
birlikte hemen kolları sıvayacaklarını 
belirterek, “Burası benim bir nevi kendi 
evim. Geçmişte çok güzel günler geçir-
diğim bir kulüp. Başarılı olabilmek için, 
kulübümüzü hak ettiği noktaya taşıyabil-

mek için arkadaşlarım ile birlikte elimiz-
den gelen tüm çalışmayı göstereceğiz. 
İnşallah başarılı oluruz” sözlerine yer 
verdi. Konuşmaların ardından Kulüp 

Başkanı Zahir Renklibay ve Teknik Di-
rektör Abdurrahman Baysangur resmi 
sözleşmeyi imzaladı.

Abdurrahman Baysangur’un yardım-

cılıklarını Faruk Temel ve Hayri Yılmaz 
yapacak. Kaleci antrenörü olarak ise Al-
paslan Uysal görev yapacak. 
 n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçukspor 
Manisa deplasmanında

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 
26.hafta maçında yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 
konuk olacak. Mümin Özkasap Spor Tesisleri’ndeki mü-
cadele saat 15.00’te başlayacak ve Necati Selçuk Şahin 
tarafından yönetilecek. Şahin’in yardımcılıklarını Hamdi 
Tontu, Çağlar Mehmet Uludağ ve Eren Gökmen yapacak. 
Alper Avcı ile yollarını ayıran ve Teknik Direktör Abdurrah-
man Baysangur ile anlaşan yeşil beyazlı ekip, yeni hocası 
ile ilk maçında kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Yavru 
Kartal, ligde topladığı 23 puan ile düşme potası içinde yer 
alıyor. Konya Anadolu Selçukspor, bugün karşılaşmanın 
oynanacağı Manisa’ya gidecek.  n SPOR SERVİSİ 

Bölgesel Amatör’de 
21.hafta oynanacak

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 21.hafta maçları yarın 
oynanacak. Konya ekiplerinden Akşehirspor, Kırşehir Ça-
yağzıspor’u konuk ederken, Sarayönü Belediyespor, Yeni-
çağa’yı ağırlayacak. Ligdeki diğer Konya ekibi Karapınar 
Belediyespor ise Karaman Belediyespor deplasmanına 
gidecek. Gruptaki bütün maçlar saat 14.00’te oynanacak. 
Bir maç eksiği bulunan Akşehirspor, ligin ilk iki sırasında 
bulunan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Çubukspor’un 
karşılaşacağı haftada kazanarak avantaj elde etmek isti-
yor. Kırmızı beyazlı takım, maç eksiği ile 3.sırada yer alı-
yor. Yakaladığı çıkış ile 6.sıraya kadar yükselen Sarayönü 
Belediyespor ise son sırada bunan rakibini yenerek çıkışını 
sürdürmek istiyor.  n SPOR SERVİSİ 

Konyalı sporcu son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonra-

sı hayatını kaybeden görme engelli milli 
satranç sporcusu Emre Ev memleketi Kon-
ya’da son yolculuğuna uğurlandı. Konya 
Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcusu 
Emre Ev, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatı-
nı kaybetti. Sporcu Emre Ev’in cansız bede-
ni ailesi tarafından İstanbul’dan Konya’ya 
getirildi. Sporcu için merkez Selçuklu 
ilçesi Süleyman Çelebi Camisinde Cuma 
namazını müteakip cenaze namazı kılın-
dı. Ardından Emre Ev, Yazır Mezarlığı’nda 
dualarla defnedildi. Cenazeye Emre Ev’in 
ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. 
FEDERASYONDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Görme Engelliler Spor Fe-
derasyonu da resmi internet sitesinden 
Emre Ev için başsağlığı mesajı yayınladı. 
Mesajda, “Milli satranç sporcularımız-
dan ve Mevlana Engelliler Spor Kulübü 
sporcusu Emre Ev vefat etmiştir. Camia-
mızın başı sağ olsun. Merhuma Allah’tan 
rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz” 

ifadelerine yer verildi. Türkiye Satranç 
Federasyonu ise, “Görme Engelliler Milli 
Takımı sporcusu Emre Ev’in vefat haberini 

derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmak-
tayız. Boğaziçi Üniversitesinde okuyan, 
1991 doğumlu sporcumuza Allah’tan 

rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz” açıklamasında bulundu. 
n SPOR SERVİSİ

Konya Spor Lisesi, Türkiye ikincisi oldu
Okullararası Genç Erkekler Futbol Tür-

kiye Finalleri Kuşadası’nda tamamlandı. 
Müsabakalarda Konya’yı temsilen Konya 
Spor Lisesi de yer aldı. Oynadığı maçlarda 
başarılı sonuçlara imza atan Konya Spor Li-
sesi futbolcuları, adlarını finallerde son iki 
takım arasına yazdırmayı başardı. 

KONYA ŞAMPİYONU OLARAK GİTTİ
Konya İl Şampiyonu olarak katıldığı 

grup müsabakalarında Konya Spor Lisesi, 
büyük bir başarıya imza atarak yarı finale, 
orada da önemli bir başarıya imza atarak 
Türkiye finallerine yükselen Konya Spor 
Lisesi, Türkiye finallerinde son sekiz takım 
arasında yer aldı. Kuşadası’nda düzenle-
nen Türkiye finallerinde Okullararası Türki-
ye Genç Erkekler Futbol müsabakalarında 
Konya’yı temsil eden Konya Spor Lisesi, 
son dört arasında Bursa BTSO Spor Lise-
si’ni de yenerek finale yükseldi.

Futbol Türkiye Şampiyonası finalinde 

Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi ile çok iyi 
mücadele eden Konya Spor Lisesi penaltı-
larda yenilerek Türkiye ikincisi oldu.

VEYSEL DUDU: ÖĞRENCİLERİMİZLE 
GURUR DUYUYORUZ

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk’a ve 
yönetimine yapmış oldukları desteklerden 
dolayı çok teşekkür ederek sözlerine başla-
yan Konya Spor Lisesi Okul Müdürü Veysel 
Dudu, yakalanan başarıdan dolayı gururlu 
ve mutlu olduklarını ifade etti. Dudu, “Tür-
kiye Şampiyonası’nda Konya Spor Lisesi 
olarak Türkiye ikincisi olduğumuz için gu-
rurlu ve çok mutluyuz. Bu başarıyı bizlere 
yaşatan Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz 
Hakan Ünal, Necati Tongarlak ve öğrencile-
rimize çok teşekkür ediyorum. Kendileri ile 
gurur duyuyoruz ve başarılarının devamını 
diliyorum. Amacımız Konya’mızı en iyi şe-
kilde temsil etmekti. Türkiye ikincisi olarak 
Kuşadası’ndan dönüyoruz.” diye konuştu.

HAKAN ÜNAL: BU 
ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKILMALI

Konya Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğ-
retmeni ve Futbol Takımı Teknik Direktörü 
Hakan Ünal futbol adına başarılara imza 
atan bu gençlere Konya futbolunun sahip 
çıkması gerektiğini söyleyerek, “Necati 
TONGARLAK hocamızla birlikte yetenekli 
futbolcularımızla çalışarak buralara kadar 
geldik. Bundan sonra da Konya’mızı en 
iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphem 
yok. Türkiye’nin en iyi iki takımı arasında 
yer alarak Konya’mızı en iyi şekilde temsil 
ederek Türkiye Şampiyonasını tamamlayıp 
Konya’ya Türkiye ikincisi olarak dönüyoruz. 
Bu çocuklar buralara kadar gelerek bu ba-
şarıyla kendilerini ispatlamışlardır. İnşal-
lah desteklerle daha iyi işlere imza atacak-
lardır. Bizlere destek olan herkese teşekkür 
ediyoruz.” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BELEDİYE 25 15 7 3 54 31 23 52
2.TUZLASPOR 25 15 5 5 47 14 33 50
3.F. KARAGÜMRÜK 25 15 4 6 41 26 15 49
4.MANİSA B.Ş.B. 25 11 10 4 43 20 23 43
5.ŞANLIURFASPOR 25 11 7 7 33 29 4 40
6.ETİMESGUT BLD. 25 10 6 9 31 29 2 36
7.PENDİKSPOR 25 9 8 8 35 35 0 35
8.ZONGULDAK 25 8 9 8 26 29 -3 33
9.KAHRAMANMARAŞ 25 9 6 10 27 31 -4 33
10.SİVAS BELEDİYE 25 9 6 10 30 35 -5 33
11.BAK SPOR KULÜBÜ 25 7 10 8 27 36 -9 31
12.KIRKLARELİSPOR 25 8 6 11 35 33 2 30
13.TARSUS İDMAN Y. 25 7 9 9 31 41 -10 30
14.FETHİYESPOR 25 4 12 9 26 31 -5 24
15.BANDIRMASPOR 25 6 6 13 30 42 -12 24
16.K. A. SELÇUKSPOR 25 4 11 10 31 45 -14 23
17.DARICA G. BİRLİĞİ 25 5 6 14 21 48 -27 21
18.TOKATSPOR 25 3 10 12 20 33 -13 19

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 24 16 6 2 38 11 27 54
2.GALATASARAY 24 13 7 4 47 25 22 46
3.BEŞİKTAŞ 24 11 8 5 47 32 15 41
4.TRABZONSPOR 24 10 7 7 42 35 7 37
5.ATİKER KONYASPOR 24 8 11 5 30 25 5 35
6.EY MALATYASPOR 24 9 7 8 34 30 4 34
7.İM KAYSERİSPOR 24 8 8 8 23 30 -7 32
8.ANTALYASPOR 24 9 5 10 26 36 -10 32
9.DG SİVASSPOR 24 8 7 9 35 37 -2 31
10.A. ALANYASPOR 24 9 4 11 26 29 -3 31
11.KASIMPAŞA 24 9 3 12 41 46 -5 30
12.ANKARAGÜCÜ 24 9 3 12 26 38 -12 30
13.Ç. RİZESPOR 24 6 10 8 32 33 -1 28
14.FENERBAHÇE 24 6 10 8 29 34 -5 28
15.BURSASPOR 24 5 12 7 22 28 -6 27
16.GÖZTEPE 24 8 2 14 26 33 -7 26
17.BB ERZURUMSPOR 24 4 10 10 25 32 -7 22
18.AKHİSARSPOR 24 5 6 13 24 39 -15 21

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Çift başlı Kartal için 
geri sayım başladı

Taraftarın isteği üzerine projelendirilen Çift Başlı Kar-
tal heykeli için sona gelindi. 

Atiker Konyaspor taraftarının kulübün simgesi olan 
Çift Başlı Kartal arzusu nihayet gerçekleşiyor. Geçtiğimiz 
aylarda taraftarın isteği üzerine Konyaspor yönetimi tara-
fından çalışmaları başlatılan Kartal heykelinin tasarımın-
da sona gelinmişti. Dün ise Çift Başlı Kartal’ın konumlan-
dırılacağı bölgede çalışmalar başladı. Çift Başlı Kartal 
heykelinin alt bölümünü oluşturulacak olan platformun 
yapım çalışmalarına start verildi. Önümüzdeki haftalarda 
yapımı tamamlanma aşamasında olan heykel stadyum 
önüne monte edilecek. 

Kartal, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Doğu 
ve Kuzey tribünlerinin bulunduğu bölümde yer alacak. 
n SPOR SERVİSİ

Akademili gençlerden 
örnek davranış

Atiker Konyaspor Futbol Gelişim Akademisi spor-
cuları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla örnek bir 
davranışa imza attı. Genç sporcular Konya Büyükşehir 
Belediyesi çalışanı kadınlar ve eğitim gördükleri okulun 
öğretmenlerini ziyaret ederek çiçek verdi. 

Gençlerin bu örnek davranışı taraftarın takdirini top-
ladı.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, Amir’in 
doğum gününü kutladı

Atiker Konyaspor’un genç futbolcusu Amir Hadziah-
metovic 22 yaşına girdi. 2015-2016 sezonunun devre 
arasında Konyaspor’a transfer edilen ve 3 yıldır yeşil be-
yazlı formayı giyen genç oyuncu için Konyaspor bir mesaj 
yayınladı. Konyaspor’dan yapılan açıklamada “Bugün 
futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in doğum günü. Mutlu 
Yıllar” denildi.

Geçen sezon ve bu sezon yaşadığı sakatlıklar nede-
niyle yeterince forma şansı bulamayan Amir Hadziahme-
tovic bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 9 maç-
ta oynama fırsatı buldu. Genç oyuncu toplamda 73 kez 
Konyaspor forması giyerken bu maçlarda 4 gol 2 asistlik 
performans ortaya koydu. n SPOR SERVİSİ 

Beşiktaş Konyaspor karşısında çıkış arıyor
Spor toto Süper Lig temsilcimiz Atiker 

Konyaspor’un yarın deplasmanda konuk 
olacağı Beşiktaş ligde sancılı günler ge-
çiriyor. Son 2 maçını kazanamayan İs-
tanbul ekibi Konyaspor’u mağlup ederek 
yeniden Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 
olmanın hesaplarını yapıyor. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN
Sezona şampiyonluk parolası ile baş-

layan ancak lider Başakşehir’in 13 puan 
gerisinde kalan siyah beyazlılar şampi-
yonluk şansını büyük ölçüde yitirdi. 41 
puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, 5 puan 
önünde bulunan Galatasaray’ı geçerek 
Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için müca-
dele veriyor. Son 2 maçında 4 puan bıra-
kan İstanbul temsilcisi Konyaspor maçını 
yeniden Şampiyonlar Ligi potasına gir-
mek için bir fırsat olarak görüyor. 

7 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Son haftalarda kaybettiği puanlarla 

büyük yara alan Beşiktaş puan kayıpları-
na rağmen kaybetmiyor. Siyah beyazlılar 
ligde oynadığı son 7 maçta mağlup olma-
dı. Son olarak deplasmanda Kasımpa-
şa’ya mağlup olan Kara Kartal, o maçın 

ardından ligde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 
3 beraberlik aldı. Akhisar, Antalya, Yeni 
Malatya ve Bursaspor’u yenmeyi başaran 
Beşiktaş, Erzurumspor, Fenerbahçe ve 
Kayserispor ile berabere kaldı. Özellikle 
Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçtikten 
sonra maçın 3-3 berabere tamamlanması 

rakip Beşiktaş’ta travma yarattı.
CAMİA KARIŞIK

Öte yandan Beşiktaş’ın temsilcimiz 
Atiker Konyaspor’u ağırlayacağı maç ön-
cesi içinde bulunduğu kaotik durum yeşil 
beyazlılar için avantaj olarak görülüyor. 
Avrupa’ya erken veda eden, ligde de 

şampiyonluk şansının mucizelere bırakan 
Beşiktaş’ta hafta boyunca teknik direktör 
Şenol Güneş’in durumu tartışıldı. Milli 
takımla anlaştığı açıklanan deneyimli 
teknik adama karşı Beşiktaş camiasının 
tepkisi maç öncesi soğuk rüzgarların es-
mesine neden oldu.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Beşiktaş 
maçının taktiğine çalıştı

Rakip Beşiktaş temsilcimiz 
Konyaspor’a hazır

Yarın deplasmanda Spor Toto Sü-
per Lig 25.hafta maçında Beşiktaş ile 
karşılaşacak Atiker Konyaspor, dün 
yaptığı taktik çalışma ile hazırlıklarına 
devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Di-
rektör Aykut Kocaman ve yardımcı 
antrenörler yönetiminde gerçekleşen 
antrenmana tedavilerine devam edilen 
ve takımdan ayrı çalışan Adis Jahovic 
ve Mustapha Yatabare katılmadı.

Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve 
Fallou Diagne’nin takımla çalıştığı ant-
renman koşu ve ısınma hareketleri ile 
başlarken 5ê 3 ile devam etti.

Oyuncular pas çalışmasının ardın-
dan yapılan taktik çalışma ile antren-
manı sonlandırdı.

Kayacık Tesisleri’nde yapılan ant-
renmanı İkinci Başkan Selçuk Aksoy, 
Kulüp İdari Menajeri Seçkin Özdil ile 
beraber izledi.

Antrenmanın bir de ziyaretçileri var-
dı. Pilot takım Anadolu Selçukspor ile 
karşılaşacak Tirespor 1922 U15 ve U16 
Takımı antrenörleri, idareci ve oyuncu 
kadrosu başarılar dileğinde bulunduk-
ları Teknik Direktör Aykut Kocaman’a 
çiçek takdim etti.
n SPOR SERVİSİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 25. 
haftasında A. Konyaspor ile oynayacağı 
maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı 
antrenmanla devam ederken, oyuncu-
ların keyifli halleri dikkat çekti. 

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde 
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimin-
deki antrenman takım halinde sahada 
yapılan ısınma koşuları, istasyon koşu-
ları ve streching çalışmaları ile başladı. 
Küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, 

5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol 
pas çalışması ve taktik programının yer 
aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman 
yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva 
maçları ve şut çalışması ile sona erer-
ken, kazanan takımlar galibiyet pozu 
verdi. 

Beşiktaş, hazırlıklarını bugün saat 
18.00’de basına kapalı yapacağı ant-
renmanla tamamlayacak ve kampa 
girecek.  n SPOR SERVİSİ

Haydi kalk ayağa!
5 maçtır kazanamayan ve Avrupa hedefindeki avantajını yitiren Atiker Konyaspor, 
yine kritik bir mücadeleye çıkıyor. Anadolu Kartalı yarın 19.00’da deplasmanda 

Beşiktaş ile karşılaşacak. Zorlu mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker 

Konyaspor ligin 25. Haftasında yarın dep-
lasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.  Vo-
dafone Park’ta oynanacak mücadele saat 
19.00’da başlayacak ve hakem Ali Pala-
bıyık tarafından yönetilecek. Palabıyık’ın 
yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cev-
det Kömürcüoğlu yaparken, maçın dör-
düncü hakemi olarak da Özgür Yankaya 
görev alacak. Son 5 maçtır kazanamayan 
Konyaspor zorlu maçtan galibiyetle ayrıla-
rak kötü gidişine dur demek istiyor. 

AVANTAJINI KAYBETTİ
Beşiktaş ile yarın kritik bir mücadele 

çıkacak olan Atiker Konyaspor ligin ikinci 
yarısına iyi bir başlangıç yapmıştı. Erzu-
rumspor’u deplasmanda, Antalyaspor’u 
evinde mağlup eden Anadolu Kartalı 
Avrupa hedefi için büyük avantaj yakala-
mıştı. Bursaspor ve Fenerbahçe gibi zorlu 
deplasmanlardan yenilmeden dönen Kon-
yaspor evinde oynadığı Yeni Malatyaspor, 
Kayserispor ve Göztepe maçlarından ise 
sadece 2 puan çıkarabildi. İç saha ortala-
masının çok altında bir performans ortaya 
koyan yeşil beyazlılar, Beşiktaş’ı deplas-
manda mağlup ederek kaybettiği avanta-
jını yeniden yakalama peşinde.

SAKTALIKTAN YANA YÜZÜ GÜLMEDİ
5 maçtır kazanamayan Konyaspor’da 

bu tablonun en önemli sebebi olarak sa-
katlıklar gösteriliyor. Golcülerinin sakat 
ve cezalı olması nedeniyle birçok maçta 
kadro kurmakta zorlanan Anadolu Kartalı 
Beşiktaş maçında da aynı sıkıntıyı çeke-
cek. Yatabare ve Jahovic’in sakatlıkları 
nedeniyle forma giymesi beklenmezken, 
sakatlıktan yöne dönen Ömer Ali’nin ise 
oynayabileceği açıklandı. 
AYKUT KOCAMAN: BELİRLEYİCİ OLACAK

Beşiktaş maçı ile ilgili değerlendir-
melerde bulunan Atiker Konyaspor teknik 

direktörü Aykut Kocaman zorlu maçın 
belirleyici olacağını söyledi. Kocaman, 
“5 hafta 4 beraberlik 1 mağlubiyet oldu. 
Bunu çevirmek istiyoruz. Tabi bu tabloyu 
tersine çevirmek için Beşiktaş maçı kolay 
bir hedef mi? Tabi ki değil. Onlar da bir ta-
kım sorunlar yaşıyorlar. Bütün olarak pek 
formda oldukları söylenemez. Büyük ta-
kımlar için bu tür sorunlar süreci olumsuz 
bir tarafa götürecek başlangıç olabileceği 

gibi son derece tersi bir durum da yarata-
biliyor. Son derece tehlikeli rakipler. Son 
derece derinliği olan köklü kulüpler. Dola-
yısıyla bizim sorunları bitirmemiz için çok 
ideal bir ortam değil. Ama öbür taraftan 
aynı durum Beşiktaş için de geçerli. Her 
halükarda son derece dirençli ve kuvvet-
li bir takımız. :unca olumsuzluk arasında 
ufak da olsa olumlu bir şey söylemek ge-
rekirse kolay mağlup olan bir takım deği-

liz. En azından bu derinliği kazandırdık ta-
kımımıza. İnşallah bu devam eder. Çünkü 
bunu devam ettirmek kolay değil. Takım-
lar çok yakın birbirine. Esas hedefimiz bu 
kazanamama serisini sürdürmek olacak. 
Tabi buna Beşiktaş ne kadar izin verecek 
bilmiyoruz. Çalışıp, çabalayacağız. Futbo-
lun doğrularını yapmak ve pekiştirmek için 
çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.   
n SPOR SERVİSİ
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